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BOFORSFORSTAROBOT
Av CivilingenjcirAXEL ODEt BERG,Bofors
Frir ungefdr sex ir sedanpibiirjades
det arbete som vi i dag kinner under
namnet Bantam. Bantam dr inte bara
ett namn - efter amerikansktmcinster
dr det en bokstavskombination
som betyder Bofors Anti Tank zllissile dvs.
Bofors pansarvlrnsrobot. Vid sidan
av denna betydelsehdnsyftar ocksi
namnet p& Bantamslitenhet och ldtthet, genom att ordet representerar
den
ldttaste viktsklasseni brottning, och
genom att det finns en dvdrghcinsras
som heter Bantam med sm8.och arssinta tuppar.
Milet f6r arbetethar varit att istadkomma ett vapen, som med en enda
fteff kan nedkdmpa den stcirsta
stridsvagnp& avstind upp till tvt kiiometer, samtidigt som det Ir litet och
litt nog fcir att kunna blras och betjdnas av en man, lltthanterligt nog
att kunna sdttas in i strid mycket
snabbt,och robust nog att tila soldaternashantering.Ldsningentill denna
uppsdttning krav har blivit en mycken
liten och mycket ldtt robot, som frirvaras och transporterasi en robotlida, ur vilken den kan skjutas direkt,
sedan locken cippnats.Den styrs med
en liten spak och styrsignalernativerfcirs per tr8d. I stridshuvudethar den
en laddning fcjr riktad sprdngverkan.
Vapensystemet
Vapensystemets
delar dr roboten i
sin robotlida, styrdonet, robotkabeln,
som frirbinder dessa,samt viss extra
utrustning.
Robotlidan biires pi ryggen med
hjdlp av en mes, som utgiir lavett nIr
lidan stdllesupp for skjutning. I lidan
ligger roboten och pi insidan av l&dans
frimre lock sitter robotkabeln upprullad. Den dr 20 meter lins. Den kom-

5ts[rder blir att rulla ut kabeln till
dJn plats, ddr han sj?ilvskall uppehilla sig under skott. Hdr stdllerhan upp
stvrdonet.vilket innebdr att fllla ut
dess tvi stodben. ansluta kabeln till
en av de tre kontakternaPh fnmga'
veln, ta av skyddskipanoch fiilla upp
kikaren. Hdrmed dr systemetuppstiillt
och fore skott iterstir bara, att med
styrdonets testknapp kontrollera, att
har tillrZicklig kapastyrdonsbatteriet
cilet, osdkraoch avfyra. Hela proceduren tar for en trdnad soldat inte mer
:in en halv minut.
Extrautrustningen,som ingir i romateriel,testir av 100botfcirbandets
metersrobotkablaroch fcirdelare,med
anslutninsar fcir sex robotar. Med
denna utiustning har fcirbandetstora
mrijligheter att gruPPeraskyttar och
sitt i terrdngen
robotar pi l?impligaste

hover han inte bekymrasig om nigon
framforhillning, utan hiller bara roboten ens med milet och invdntar
trdffen.
Detta liter mihdnda enkelt, men
kan inte utfcirasav vem som helst.Det
krdvs b&de naturliga fcirutsdttningar
och sdrskild utbildning fcir att man
skall bli en skicklig skytt. I Pansarvlrnsroboten har dock stridsvagnen
fitt en fruktansvdrdfiende,ty om skytten skcitersig, har stridsvagnenmycket
smi mojligheteratt undkomma.
Skjutomride
Det omride, inom vilket fienden
kan bekdmpas,dr i stort en sektormed
200 meterJradieoch en centrumvinkel
av 50o it varderasidan frin robotens
utgingsriktning. Pi ndra hill kan man

Soldaten biir roboten p3 ryggen ocb styt'
d.onet oid. hdften. Botorsfoto Tillman.

pletta l8dan,med robot,kabeloch mes,
vdgerinte mer dn 13 kg. Styrdonetkan
bdras p& hdften, pi brostet eller, om
man inte har nigon robotlida, PF,ry9'
gen. Det vi,ger4 kg, viiket gcir en totulbotdo for hela systemetav 17 kg
som en soldatutan svirighet kan blra
utciversin personligautrustning.
B ant dnzr k y t i st d'lI ni ng' Bof orsf oto Tillman'

Uppst?illning
varje skytt kan ges stor elduthilNir soldatenskall skiuta, har han och
genom inkoppling av flera rolighet
fcirst att stzillaupp robotl&danriktad
DOIaf.
mot milomridet, ta av locken och ansluta kabeln till en kontakt i lidans
bakdnde. Dirmed dr roboten fdrdig Styrning
for skjutning och skyttensytterligare
Ndr m&let ir inom riickhill, avfYnr
skyttenroboten genom att trycka in avifu au' fyringsknappenpi styrdonet.Han har
Sh,lttenunder sk.ott.Styrdonskipan
applilld.
StyrspaAen
siaan moltlghet att styra robotenmed
tagen ocb hikaren
stvrspakenpi styrdonet;ndr han fcir
skymtarmellanshyltenstilnrm4r.I den upp'
't'ranztill pd stytdonet rpuki"
sty. robotenuppit, ndr
riiftsrfrendehdllaren
"pp'at,
Tillman.
Boforsfoto
&t
han frir den vdnstet,styr robotenit
sitter styrdonsbalteriet.
vdnster och vice versa. Sjdiva styrprincipen gir ut^p& att skytten obsetverar roboten frin startenoch styr in
den till syftlinjen mellan honom sjdiv
och milet, och h&llerden kvar d?irtills
den dr framme. Eftersom syftlinjen
hela tiden foljer m&letsrcirelser,be-

t'?,'!,:,:fi?u':

skjuta ned till 300 meter.Under myct. o. m.
ket gynnsammaomstdndigheter
lnnu nlrmare. Robotens hastighet 1r
300 km i timmen, vilket gor ati skjuttiden till stcirstaskottvidden, 2 km,
blir 24 sek.
Utbildning
En s&danhdr robot blir naturligtvis
rltt dyr, vilket gdr att den grundliga
utbildningen, som maste delgesskyttarna,inte kan gcirasmed riktiga robotar. Man trdnar ddrfdr huvudsakligen
med hjalp av en s. k. simulator, dir
roboten efterbildasmed en liten ljusprick som pro.iiceraspi en skirm.
bimulatorninnehallereiektriskakretsar, som gor att denna Prick, med
hj?ilp av det vanliga styrdonet, kan

mancivreras
pi sklrmen pi precissamma sdtt som roboten i verklisheten.
Genom att pi sammaskiirm spelaupp
en film, med t. ex. en stridsvagnsom
m5.1,kan man di trlna skjutning av
robotarpi ett mycketenkeltoch billigt
satt.
I Bofors har vi sjilva anvdnt simulatorn, som ocksi 1r utvecklad hlr,
inte bara till utbildning av vira skyttar, utan dven till utveckling av sjdlva
styrsystemetoch hdrvid har vi skiutit
tiotusentalsskott med Bantam. Man
kan ldtt fcirestdllavad vi wnnit i tid
och kostnader,genom att inte ha varit
tvungna att skjuta riktiga robotar.
Som avslutningpi utbildningenanvdndasriktiga skott, och man skjuter
di robotarsom dr identiskamed stridsrobotarna,frinsett att huvudet endera
dr barlastat,eller fcirsettmed en markeringsladdningi stiillet frir den normala springladdningen.
Robotens

L_
*

fr$q-*

T

Med anaind.ning aa korta och ldnga Aablar ocb fi)rdelare Aan man grt/ppez r!fienzet pA
minga oliaa siitt. Fordonsburen ger Bantam tach uare sin litenbet iiaen ntycket smd f ordon
en oerbi)rd eldkraft.

byggnad

Fcir att van

ldttt dr roboten,

liksom

dven robotlidan, i stor utstrdckning
byggd av glasvivsarmeradplast och
dln- har hopvikbara vingai for att
m<ijliggrirasm& dimensio-nerhos lidan. Robotensnos utgdresav huvudet,
som kan vara enderastridrladdut,m^rkeringsladdateller barlastat.Ndrmast
bakom huvudet ligger robotbatteriet,
som dr helt och hillet utvecklat^iBofors, specielltfor detta vapen.Anled
ningeri dt att det ingenstansi vdrlden
g&r att_f|, tag i ett batteri med motivarande preslanda,specielltvid liga
temperaturer.
I robotensmittparti ligger drivmotorn, en krutraket, som underhiller
robotensfart i banan och siledes har
en brinntid motsvarandehela flygtiden. Vidare finns dir robotenssignalmottagateoch de bida tridspolarna, som var och en inneh&llertvi km
trid, som hasplasav och lZiggersig pi
marken bakom robotenndr den flyger
framltt. Tr&den 1r isolerad och inte
tjockaredn tvi tiondelsmillimeter.
Ndsta sektioninnehiller gyrot, som
i den roteranderobotenhiller reda pi
vad som iir upp och ned, si att styrsignalernakan fordelas till styrorganen pi ratt sett.Dessautgdresav magnetdrivnas. k. spoilersdvs. stcirklaffar, placeradei stromlinjeformadekipor, en pi vardera vingens bakkant.
Bakom gyrot ligger startmotorn,
som vid startenaccelererar
robotentill
marschfarten.Den ir ocksi en krutraket men med kort brinntid. en sekund. LIngst bak i roboten,runt startmotorns munstycke,ligger fyra rcida

spirljus
g6t
lo.-_
-a,tt skytten kan se frd.mre gaveln sitter anslutningskonroboten i luften. Normalt tinds alla takter fcii tre robotar och pi ovaisidan
fyra, men i skymningen,d& skytten vdljarvredetfcir dessa.Diii finns ocksi
riskeraratt bllndas, har han mojlighet en testknappoch ett litet instrument,
-&n
att koppla bort tre spirljus och skjuta som visar
sdndarbatteriet
har tillmed baraett.
riicklig spdnningoch om sdndarenfungerar. Vidare spirljusviiljaren, med
vilken skyttel..\1"
Styrdonet
"lllil.lpirljusantal
Styrdonet,
som innehiller sign-alsdn- sdkringsspakoch avfyringsknapp.Kidaren,och sindarbatteriet,Ir fcirsett karen,-somhar sju gang"; frir^string,
med alla de organ,som behcivsf6r att ger skytten m<;liigf,et"att styra mJd
avtyra och mancivrera roboten. I
precision lven pi-stora skjuiavstind.
BLilldnzr!.rtenzelr rtyntelod
Auar d.iir tills dex tri)f'far.

gir ut pd at, robolen nzanijureras in till siAtlinjen ocb hfrlles
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jar arbeta.Ef.ter0,25 sekundertlnder
startmotornoch roboten ger sig iviig.
Si fort den kommer utanfcir lidans
vingmynning, slir de fjiiderbelastade
arna ut och roboten kan bcirja styras.
Startmotornbrinner i en sekund, pi
vilken tid robotenkommerungefdr 50
meter och n&r sin fulla hastighet,300
km i timmen, varefter drivmotorn
startar och spirljusen tinder. Efter
130 metersbanaarmerastdndrciretoch
roboten dr redo att trdff.a milet. Vid
anslagetdetonerarspr2ngladdningen,
som trots sin litenhet - hela stridshuvudet vdger inte mer in knappt 2
kg - orkar trdnga igenom en Pansarplit, som dr en halv meter tjock.
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IJtprovning
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Med simulatorn sitler man hemma i utbild'
nin gsloAalen och t Aj uter.

Utvecklingsarbetetborjade med en
liten grupp 3r 1956och bedrevssedan
med vdxandearbetsinsats.
si att det ir
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Mycken mcjda har nedlagts pi att
utforma styrdonet,s&att det ger gynnsammast mdjliga fdrhillanden for
skytten vid styrning av roboten. Den
ocknuvarandemodellenrepresenterar
s3.slutstadieti en ling serie av olika
utformningar.
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Ndr skytten trycker pi avfyrings:se
knappensker start av robotenautoma!d,l
tiskt. Det fcirsta som hdnder dt att ro- ii
botbatteriet, som dittills ej llmnat
'
"t
nigon spdnning, aktiveras. Ddrefter
.";;;;
startas gyrot av en krutladdning och
och styrorganenb6rsignalmottagaren

'

1!

:
Denna uppskarna Banlamrobot anal)ndt
dd demonstrationer ocb visningar. Boforsfoto Tillman.
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1958 sysselsatte
ungefdr 40 ingenjcirer
p& utvecklingssidan, huvudsakligen
personal frtn KC men iven fr&n NZ,
KK och KMPS. Denna arbetsinsats
har i stort sett bibehtllits sedandess.
Det fdrsta skottetskotsi iuli 1958 och
misslyckadespi grund av tridbrott.
Det forsta helt lyckade skottet, som
var m 5, kom i septembersamma ir.
Dlrefter har en ling rad skott skjutits,
men med det
lyckadeoch misslyckade,

Roboten i starten, Man Aan obleroerd rtlrtrddama och de iinnu ej belt utfd.llda aingarnd. Sp/dtet i nosen iir antennex till den
trddl1sa niitutrustningex
i proarobotarna.
Foto R. Aspman, KMPS.

gemensammaresultatetatt de alla bidragit till att gciraroboteneffektivare.
Frir att inte skjutproven skulle bli
orimligt kostnadskrdvande,
har det varit nodvandigt,att ur varje skott suga
ut mestamtijliga information och detta
har skett genom att med hjalp av mdtutrustningarregistreras5.mycket data
som mcijligt.
Ett yttre matsystem bestiende
av kinoteodoliter,fototeodoliter,dopplerradar och filmkameror resistrer;r
varje robots bana och upptrii-dandei
luften, samtidigt som en mltutrustning pi spriingladdningens
plats inne
i roboten ger upplysning om funktionella och flygmekaniska data.
Den inre metutrustningenutgrires
av en heltransistoriseradFM-utrustning, som utvecklatsi Bofors fdr detta
projekt. Den finns numera av tvl. typer - en femkanalig, ddr information
itersdnds pi robotensstyrtridar, och
Robotenstf.lx fdre trdffen. saytten ligger 2 km ddrifrSn. Foto R. Aspman,KMps.
en tvEkanalig med trtdlcis dverfriring.
De omfattande mitningarna vid alla
skott har betytt oerhcirtmycket for att giska Institutet var hdr och vi under kan demostrerades
genom sprdngning
fcirkorta och frirbilliga utvecklingen. tvl dagarskdt tt robotar mot olika, av ett antal stridshuvudenoch deltadelvisytterligt svira m3.1,
efter ett pro- garna fick tillf?ille att sjdlva skluta
gram som angivitsav Arm6tygfcirvalt- med roboteni simulatorn.
Uppvisningar
ningen. Samtliga robotar fungerade
Skjutningen av en robot Ir utan utan anmdrkning och trdffresultatet
Dagsldge
tvekan ett sk&despelvirt att titta pi.
blev mycketgott.
Detta ins&gman tidigt pt fdrs?iljningsEn stor uppvisningfcjr 40 bescikare
I och med uppvisningarnapi hcisten
sidan i bolagetvilket har medfcirt,att ffiLn 72 ldnder gjordes i oktobersam- l96L har resultatetav de gingna irens
skjutproven di och d& fcirldnatsextra ma ir. Hdrvid skildradesvapnetutfcir- utvecklingsarbeteredovisats och Banspzinninggenom ndrvaronav represen- Iigt med hjZilpav planscheroch mo- tam infcirlivats med Boforsarsenalen.
tanter fcir n8gon svenskeller utldndsk deller,transportoch grupperingvisa- Arbetet g3.r nu vidare med att fullmilitlr myndighet. Detta intrdffade des, skjutprov utfrirdes efler ungefar stdndiga tillverkningsunderlagetfcir
fcirstagtngen redanvid skott nr 7, vil- sgmma program som vid prestanda_ den Ba-ntamproduktionro- -pegar i
ket var den ging provet visade, att det skjutningenoch var lika ly&ade, ver- verkstddernai Bofors och Bjdrkborn.
drivmotorkrut vi anvdndercik fdr mycket i fuktig vlderlek och skymdespirljusen fcir skytten efter halva banan.
Aski.darna vat i alla fall viilvilliga nog Slutmonteringen sAer pfr RA-aad., Nobelkrut. Boforsfoto Falk.
att betrakta visningen som lyckad.
Minnesvdrdadr ocksi Chefensfrir Marinen besdk,di det var si tit dimma
atl man inte kunde se roboten utan
bara hcira den, Chefensfdr Arm6n bescik, di en robot tappade styrningen
och den gfi.ngenbolagets styrelsekom
fcir att titta och det rcirlisa milet slutade rcira sig strax fcire slott.
Den fcirsta stcirre uppvisning, d&
Bantamvisades,var i augustiL960, de
en stor miingd Boforsmateriel visades upp frjr 150 besdkare frin 26
olika nationer. Vi skcit den gingen 3
skott, med mycket lyckat resultat. Ett
ir senare,i augusti fcirra sommaren,
var det dagsatt visa upp robotensmanciverprestandafcir det SvenskaFcirsvaret. Representanter f<jr Arm6tygfrirvaltningen, Fdrsvarsstaben,Fcirsvarets
Forskningsanstaltoch Milit?irpsykolo-
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MODERNA

KRUT

Nigra ord om derasanvlndning, konstruktion och tillverkning
Av Ciuilingenjdr
C.-G. SjfOLlN, Nobellerut
Historik

Frankrike lyckats framstdlla det forsta
nitrocellulosakrutetfcir eldhandvapen.
Men det var Nobel, som fijrst kom pi
id6en ait gelatinera nitrocellulosanfijr
krut med hjnlp av nitroglycerin, i analogi med 'hanstidigare (187t) UPPtlckt av springgelatinet. Stledes ir
b&de Nobel, Duttenhofer och i viss
min ocksi Vieille att ansesom det kemiska, roksvaga krutets f?ider. Nigot
senare konstrueradeAbel och Dewar
den f<irstaengelskacorditen, som ju dr
en alldelesspeciellmedlem inom dubbelbaskrutfamiljen.
Pi denna tid - f<ire fdrsta vlrldskriget - fcjrekom inte s&mtnga olika
typer av de nya kruten, och den tidens
krutfolk av alla kategorier hade det
inte si jektigt som fallet kanske dr i
vilra dagat, d& antalet konstruktioner
ir lika stort som antalet mtlsdttningar,
och dessadr inte fE, varken inom den
militdra eller civila sektorn.

Nir man idag i allm?inhettalar om
krut dr detta inte lika exakt uttryckt,
som det var fdre sekelskiftet och dessfcirinnan. Di menadesmed krut alltid
svartkrut eller nigon avldggare av
detta med t. ex. nigot lndrad kemisk
sammanslttning, ev. med ett eller annat specialtrZikol och si natudigtvis
med varierande former och dimensioner ftir de olika ballistiska indamilen.
F6r snart 75 ir sedan - nermare
angivet 1888, de Affred. Nobel patenterade sin ballistit - upptr?iddenitroglycerinkrutet eller, som det numera
ocksi benlmnes, dubbelbaskrutet for
fiirsta gingen. Emellertid var denna
Nobels fiirstlingskonstruktion helt
oanvindbar som drivmedel i en kanon,
och det driijde lnda fram till 1897,
innan den modifierats i stdan grad, att
de erosiva krafterna inom densamma
kunde sdgasha tZimjts.Fr. o. m. 1898
levereradesballistit till svenskamarinen, allts& samma tr som AB Bofors Indelning
Det [r inte l?itt att gcira en systemaNobelkrut bildades.
N6got tidigare 1883 hade emellertid tisk uppdelning av detta rikt facetteDuttenhofer i Tyskland och Vieille i rade omrtde, i varje fall inte nigon,

som kan gtira ansprtk pi att vara helt
tiversiktlig. Fcir att s. a. s. dissekera
omrtdet, tvingas man tillgripa flera indelningsgrunder- allt efter den aktuella aspekten. I nedanst&endetabli
har de fyra kanskeviktigaste sammanfrirts.
Som svnesiir s&v?ilhuvud- som undergrupper atskilliga. D& dessa kan
kombineras med varandra pt olika
sdtt, f6rsttr man lltt, att nlfuman idag
talar om krut, dess verkan och egenskaper, dt man nridgad att ritt ingiende definiera den konstruktion, man
i varje sdrskilt fall Esyftat.
Anv?indningsomriden
Nlr anvlnds nu alla dessakrutformer och sammanslttningar och vilka
Zir huvudsk?ilenfiir ett visst bestlmt
val? Varfcir viiljes just A och inte B
osv.? Dessa mtnga ginger komplicerade spiirsmil [r sv&raatt ge korta och
exaktasvar pi.
Nedanstiende sammanstillning presenterasfor att ge en visserligen f<irenklad, men doc1<beskrivande, bild
betrliffande de vanligaste omridena,

Tabli 1.
'

Ur kemisk
sammansdttningssynpunkt
MeAaniskakrlt
1. Svartkrut och likn.
2. Plastkrut ,, ,,
B . Kemiska krut
1. Nitrocellulosakrut
2. Nitroglycerinkrut
3. Dinitrodiglykolkrut
4. Nitroguanidinkrut
5. Corditkrut
6. Hybrider av ovannZimnda

Ur formsynpunkt

Ur anvdndningsomrldessynpunkt

A. Rdr (pressadekrut)
1. LEngariirkrut
(en kanal)
2. Korta rtirkrut
(en kanal)
3. Flerhilskrut
(flera kanaler)
a) z-hlls-krut (refflade o. orefflade)
b) lg-heb-krut (refflade o. orefflade)

A. Eldband.aaPenkrn
1. Geviirskrut
2. Pistolkrut
3. Jaktkrut
4. Slaktmask-,bult-,
pistolkrut m. fl.

B. Blad eller korn (aalsade
krut)
1. Med kvadratisksektion
2. Med cirkuldr sektion

E. Haabitskrat

C. Band m. fl. (aalnde
krut)
D. Staaar med cllindrish,
sektion
E. Diaerse prof iler, t. ex.
kors-, stjiirn- m, ll,

B. Aatonatkanonkrut
C. Granatkastarhrut
D. Kanonhrat

F. Krut till rekylfria uaPen
G. Rah.et-o. robotaaPenLrut
H. Startdnd.amd.l
fdr t. ex.:
1. Dieselmotorer
2. Torpeder
3. Katapultstolar

Ur tillverkningssynpunkt

SaartArut
1. Pressade
2. Kornade
Plastkrut ocb d.esshornologer
1. Giutna
2. Pressade

c. N itrocel.lulosaArat
( pres:ade)

D . Nitroglycerinkrut

ocb

d.esshomologer
1. Med flyktiga ldsningsmedel
a) Pressade
b) Valsade
2. Utafl flyktiga 16sningsmedel
a) Pressade
b) Valsade
c) Gjutna (raketkrut)

t-

dir krutets kemiskt bundna energi i en
eller annan form nyttiggcjres i framdrivningssyfte.
Svartkrut
A. Idtial.lacldningar
1. Tdndskruvar
2. Anfytningsladdningar
B. Tiinclriir
C. PyroteknisAaiindamhl
Plastkrut och dess homologer
A. Raket- och robornootorer
au dia,
tlper
Nitrocellulosakrut
A. Eldhanduapen
B. Automatkanonerapp t:ill 57 ntnt
Aal.
('.. LAttd
liiltbaubitter
Numera i inskrdnkt omfattning
och di fciretrddesvisi de liga
stdllen
Nitroglycerinkrut
homologer

och dess

A. Arrnduapen
1. Fdltartilleri, alla kalibrar och

dessa"beroenden"dr legio. Ibland bestdms valet helt av kcioarens allmdnna instlllning. Det lr Lfta en viss
typ, en viss form och ibland tillverkad
pi ett siirskilt sett, som vederbcirande
blir salig p&. Ja, ibland har det t. o. m.
hdnt, att han f<iredragitden 6ldre och
undedigsnare konstruktionen framfdr
den yngre och i alla hdnseenden
blttre
och effektivare. Bedcimes emellertid
problemenobjektivt, kan som viktigare
huvudriktlinjer anfciras:
att rlubbelbatkruten och dessavldggare fciredras i de fall d5, krutets
hygroskopicitetsegenskaper
och try&stegringsgradienten,
specielltf6r hcigre
laddningstiitheter, ir av visentlig betydelse. Och s& ligger det till i de
flesta fall ! Hiirtill kommer, att energibredden, som frir ett nc-krut strlcker
sig till ca 950 cal/gr, fcir de kraftigaste
ngl-kruten ligger avsevdrt hogre och
kan teoretisktndrma sig nivin 1350
cal/gr.
att singelbasAruten,dvs. de rena nckruten, besitter framfor allt fdrdelen
att yara enklare att tillverka, sdrskilt
di de klena dimensionersom her vanligen dr aktuella.

I vissa vapenkonstruktioner, som
handeldvapen och llttare automatkanoner, aivdndes de frdmst pi grund
2. Granatkastare
av att kunna progressivbehandlaspi
Pansaw'd,tnsvapen
3.
ytan.
Vad dettakemiskt-fysikaliskt
och
4. Luftvdrnsartilleri <iver i7 mm
ballistiskt innebir, kommer senareatt
kal.
beskrivas.
B. Marinuapen
Nackdelen med progressivbehandt. Artilleri ffin 75 mm kal. och lingen dr framfd'rallt dessfdrsdmrande
inverkan p& V6-spridningen. Den kan
uPPat
ddrfcirendastutnyttjasfdr sldanakon2. Luf.tvdrnsartilleri over )7 mm
struktioner,
ddr precisionentrots detta
kal.
kan
hillas
tillr[ckligt
hog.
3. Anti-u-bitsraketer
Vandrar man nu ett steg vidare pi
4. Torpeder
den konstruktiva vdgen och skall t. ex.
). Sjunkbomber
inom dubbelbasgruppen,valja ett
flamdimpat dubbelbaskrut,stdller sig
C. Flygaapen
fr8,gan: "skall d3, detta fiamdimpas
1. Raketer
med nitroguanidin eller med fcirslags2. Katapultstolar
vis vinsten?" Ja, detta lr inte endast
D. Robotaapen
en konstruktiv och tillverkningsteknisk
friga, utan framfcir allt en viktig tak1. Startraketer
tisk. I dessegenskapav sidan avgcires
2. Banraketer
den helt med hdnsyn till vapnets an3. Gyrodrift
vdndningsomride och upptrddande i
*
filt. Aven rivaruanskaffningsproblem
Ndr anvdnds nu den ena och ndr kan inverka pi beslut inom detta gebit.
nyttjas den andra huvudtypen - nota Siledes ett till synes relativt enkelt
bene di tvi., tre eller flera teoretiskt problem, men med strategiskafdrgrekan komma tfrl,ga? Nlr skall t. ex. ningar, vad avser basen fcjr dess lcisett dubbelbaskrut foredragas framfcir n i n gI
ett singelbaserat eller ir kanske en
trippel-baskisning den ur alla syn- Konstruktion
punkter mest ideala?
Den fcirsta, egentliga etappen i
Svaret eller svaren pe ffitgor av sjdlva krutproduktionscykeln sett
detta slag Ir: "Det beror pi". Och i stort - dr konstruktionenav det enstall

skilda krutkornet. Det giiller allts& att
bibringa detta en riktig och efter omstindigheterna vll awlgd icke blott
kemisk utan ocksiifysisk status,m. a. o.
att faststdlla krutets kemiska sammansdttning och alvdga dessdimensioner,
dvs. desss. k. fcirbrdnningsparametrar.
Med de oerhijrt pressadefordringar,
som numera ndstan alltid framfrirs i
konstruktionsprogrammen, hat skapandet ^v nya krut och nya krutladdningar blivit alltmer komplicerat. Ja,
i minga fall baseraskonstruktionerna
pi ingiende och dyrbara primdrutredningar. Det dr naturligtvis helt ogcirligt att mer In helt flyktigt presentera
nigra av de minga, intressantaoch
viktiga problem och awlgningar, som
hlr vanligen aktualiseras.Det dr ju
inte bara rcnt ballistiska, taLtisha och
kemisht-konstruktiuadelproblem. det
handlar om, utan ocks&'vad som Ir
lika viktigt, konstruktionen skall ju
dven kunna tillverkas helst pi ett sdtt,
som varken sdtter siikerhetenf.or ^oersonalen eller innehillandet ur, d.
i leveransbestlmmelsernastibulerade
fordringarna i fara.
Fcir att emellertid ntgot belysa de
problem det vanligen16r sig om, skall
vi nedan - mycket kortfattat naturligtvis - f6rscjka skissahuru ett krut
och en drivladdning, baseradpt detta,
teoretiskt-konstruktivt och praktiskttillverkningsmdssigtkommer till.
Den innerballittiska konttruktionen
Om man d& forst intresserarsig fiir
den grundval, pi vilket det hela vilar,
den innerballistiska konstruktionen.
Denna bestdmmernlmligen s&vil krutets kemiska sammanslttning som dess
form, vilka bida till "syvendeoch sist"
bestimmer produktionsgingen.
Det antages, att kunden frirfogar
dver en haubitsmodell,vars ammunitionsutrustning han cinskar effektivisera,framfcirallt vad skotfvidd, precision och taktiskt upptriidande betriiffar. I ammunitionsutrustningeningir
som bekant ocks& drivladdningarna
och det ar ju framtagningen av dessa
som skall studeras.Se fig. 1.
Frirutom att ni m6.lenp& de angivna
skjutavsttnden krdvs, att eldgivningen
pi natten skall vara f.lamfri och pi
dagen roksvag. Precisionen i projektilens utgingshastighet bestdmmesav
krdvda spridningstoleranser.Krutet
skall vidare besitta lig erosiv verkan
i eldrciret. Laddningskonstruktionen
miste utformasp& sidant sdtt, att den
till&ter en normal, fiiltmiissig eldhastighetom minst t0 skott per minut.
Vidare skall krutets tempeiatur- och
hygroskopicitetsberoenden vara de

Schen#isk sl<i$s-iver ff a.iektilMlar
tti: en t&nkt f3,5.9ry haub&,lped p * ff,o kg

t2g456789plt

Fig.1.
minsta mojliga. Minimiaccelerationendzirlng 5 siledesblir gemensamnivi.
for rtirets armering slutligen, uttryckt I stiill I har tjocklekenfdr lng 1 och
som minsta tillitna gastryck,Ir 100 dellng 2 berdknatstill 0,2 och fcjr delladdningarna3, 4 och 5 till 0,8 mm.
kp/cmz"
heller varit
Detta 1r alltsi artilleristensclnske- For stZillII har det icke
en
parameter,
endast
nyttja
att
mrijligt
ger
lista, en lista, som han mera sillan
varit ideha
skulle
naturligtvis
vilkei
fcirkrutkonstrukttirens
Till
avkall pi.
kalkylen
silunda
visar
For
lng
5
alet.
fogande stilles ytterligareett stort anfcjr de
och
1,0
mm,
om
en
tjockiek
m.
m.
tal uppgifterbetr.eldrorsdata
6 ochT 1,2 mm.
delladdningarna
bida
p&
forst
sig
Konstruktoren inriktar
Sedandenna del av konstruktionen
att bestiimmaliimplig kruttyp. Hand- -i varje fall for provkruten- klarIdggningen av Problcmet innebrir
r s m i l e tv.i l k e n g e o l a g t s , f o l i e r s'ps coim
emellertidinte, att man bara "hugger"
skall vlljas: ror.
f
o
r
m
*
i
t
r
i
r
k
en sidan i hcigenl Den miste vdljas
miste, fdrHdrvidlag
korn?
eller
band
med omsorg, si att uPPstlllda fordsynftirbrdnningsteoretiska
rent
uiom
fall
flesta
allra
ringar innehillas. I de
den
till
hdnsyn'tagas
dven
punkter,
n.rmera miste konstruktdrenkompoutformning. Det
laddningens
blivande
nera nya kemiska sammansdttningar'
enskildakrutkornetsgeometriskaform
For det hdr tinkta fallet bedoms,att
miste siledes faststdllasocksi med
fordringarna kan inneh&llasav en repi en dndami.lsenligladdningsdan beprdvadtyp, varviclman avseratt tanke
Primircinskemilen hdrkonstruktion.
i
med
losa flamclimpningsproblemet
formuleraspi fol'
korthet
kan
i
vidlag
Iaddningenlost inlagda och vid behov
jande
sdtt:
lzitt boritagbarakarduserinnehillande
Att primiirvalct F i g . 2 .
flamdZimpningsmedel.
av kruttyp dr nigot s[ ntir riktigt,
lO,scn hah. lnq. l'€
checkasg..to- utftirandet av vissa,
approximativaspecialberdkningar'
$el I
Hdrefter vidtager det rent matematiska arbetet.Detta gir bl. a. ut pi att
si noggrant som mojligt faststilla
krutetr "godstjockiek" eller "minsta
dimension:', som den ofta ocks&bendmnes,och detta med sidan avvlgning, att de uppstzilldakraven infrias'
Ett arbete,som ofta visar sig vara ett
kompliceratberdkningsPussel.
-vid
Nu antages,att kalkYlernager
fordrar
handen,atiladdningssystemet
fyra olika godstjocklekarpi krutet,
och att dessamnsteplacerasi minst tvi
s. k. st;ill.
skilda laddningssystem,
I det aktuella haubitsfalletvZiljsde
b&da stZillenpi sidant sitt, att stdll I
tdckerlng 1-) och stZillII Ing )-7,

1 . att laddningenskall p& rdtt sdtt ut-

s5.att evenfylla laddningsrummet,
tuella fcirutsdttningarf6r utbildning av for vaPnetskonstruktion
ocli funktionerinde farliga gasstrdmningarelimineras,
i fiilt ocks&
att iaddningssystemet
under sviraste fdrh&llanden ldtt
och sdkertskall kunna hanterasav
servisenoch
) . att krutet skall kunna tillverkas.
en friga ocks&med ekonoS&ledes
misk fdrgrening.
i stiili I
Fcir de bdggedimensionerna
p&
a.
beroende
bl.
kornformen,
vdljs
svirighet att Pressaett rcirkrut med
iust b,4 mm vdggtjocklek.Ur kontin u i t e t s s y n p u u kf to l j c r d e t t j o c k a r e
krutet ;ft;r, men detta ir emellertid
inte absolutncidvdndigt'Kantldngden
for bida berdknadestill 1o mm.
helt med
Denna dimensionbestdmmes
hdnsyn till laddningensform, s& att
densammaframfcirallt pi lzingdenvtii
utfyller laddningsrummet. H[rtill
kommer tillverkningssynpunkten,att
man i forsta hand vdljer kantldngder,
som passartill den maskinellautrustningiman forfogar 6ver.For det andra
stdllet ddremotvdljes rdrformen, endr
d e n n rf c i rd e g i v n ap r e m i s s e r ngaa r a n terar den bdsta forbrdnningsmekanisn-ren.Siledesfor att ratt passatill laddningsrummetsdiameterberdknaskrutrorels ytterdiametertrll 4,0 mm. Di
nu kruietsgodstjocklekartidigare faststiillts till 0,4, 0,8, 1,0 och I,2 mm
resp. skulle dimensionernafor provkruten bliva
0,4X10X 10 mm
0 , B X 1 0X 1 0 m m
2 , O X 4 , O X 2 3 Om m
r,6x4,oX23o mm

tl.scnJhaub.trw 5- 7
SEUII

Nl(tLfr I,e x4x?9llnn
NKW2x4x8&wn

om nu laddningsrummets disponibla
liingd ?ir 250 mm.
Det kompletta laddningssystemet
skulle siledes fi det ungefirliga utseendetsom fig. 2visar.
Den kemiska konstruktionen
Som ovan nlmnts, miste krutet kemiskt komponeraspa sidant sdtt, att
om miijligt alla rinskemil tillgodoses
- och dettainte minst ur produktionssynpunkt.Av utrymmesskllkan naturligtvis inte hlr redogdrasfcir varken
hur man matematisktfcirfar, eller diskutera de kemiska reaktionerna,som
dr aktuella i sammanhanget.I stZillet
skall med hj?ilp av nedanstiendedversikt ett frirscik gdras att delvis belysa
de ftirekommandeproblemen genom
att schematiskt
penetrerafrigan "Vilka
imnen ingir i ett kemisktkrut av idag
och vilka 1r deras specialuppgifter
inom konstruktioneniffi,ga?"
1. Energiavgivande
komponenter
I ett singelbaskrutdr nitrocellulosan
den enda energiaugiaand,e
substanren.
I dubbelbasvarianien
kombinerasnitrocellulosanmed nitroglycerin eller dinitrodiglykol eller ibland bida i forening, fcir att inom trippelbas-familjen dessutomtaga det likaledesenergi-

genererande
nitroguanidinettiil hjelp. att helt gelatinera nitrocellulosa Oftast ir den ingiende nitrocellu- framfcirallt inte den hrignitrerade losan en blandning av en hcig- och en men genom tillfdrandet av s. k. hjnlpl8.gnitreradkvalitet, hillande de unge- gelatineringsmedel
blir detta emellerf'diliga kvdvehalterna resp. 13,4 och tid mrijligt. S8.dana
kan antingenvara
12,2 %. Ocksi andra nc-typer kan vid normaltemperatur flyktiga, t. ex.
naturligtvisanvdndas,d3,st pifordras. aceton, som borttorkas sedan krutet
Silundanyttjasi nc-krutenen bland- formats,eller ocksi dr de icke flyktiga,
ning av en lignitrerad, i eteralkohol t. ex. uretaner,centraliterm. fl. Dessa
helt lcislig, och en h6gnitrerad, i kvarstannari krutet och ingir som inndmnda losningsmedelsi gott som tegrerandebestindsdelari detsamma.
oldslig nitrocellulosa.Det kvantitativa Krut tillhcirandeden f6rra gruppen befrirh&llandetmellan dem dikteras av ndmneslcisningsmedelshaltiga
och den
ria.
den aktuellamilslttningen. Siiunda Zir senarekjsningsmedelsf
t. ex. ett gevdrskrutbaseratp3,ca 20 it
2. Stabiliserande
kompoD /o ll'gnitrerad kvalitet.
nentef
Av det sagda framgir siledes, att
singelbaskruten
ingalunda dr I0O /6Som redan framhtllits, Ir iu krutet
iga gelatin, utan fibrerna fr&n den icke en enhetligkemisk fdrening, som
hrignitrerade, i eter-alkohol oltisliga t. ex. trotyl, pentyl eller nitroglycerin,
nitrocellulosan, ligger inb?iddade i utan till sin natur vad man fysikaliskt
massanav det IOO /e-iga gelatinet brukar kalla en gel. Denna lr inte fullt
frin den lignitrerade. Dock pS.verkas kemiskt stabil, utan producerarunder
de hcignitreradefibrerna av lcisnings- vdrmeutveckling,pi grund av nitromedlen i si mitto, att de svdller i cellulosamolekylens
succesivasrinderhdgreeller mindre grad. Krutets massa fall, kviveoxider. Om icke dessa
blir hlrigenom heterogen- ett fdr- oskadiiggcirasomedelbart de bildas,
hillande, som dr den fysikaliskafcjrut- verkar de som katalysatoroch acceleresdttningenfcir den fcir dessakruttyper rar den fortsatta exotermiskautvecks& viktiga progressivbehandlingen.
lingen, varfcir krutet inom en relativt
Till skillnad frin singelbas-6r dub- kort tidsrymd av sig sjiilvt skulle
belbaskrutenIOO/6-iga gelatin.Nitrobringastill antindning och vidare,beglycerinet sjiilvt iiger icke fcirmigan roende p& de yttre fcjrhillanden, till

F6rn'ingningspress f6r NitroceJJulosa.Boforsfoto.

Prest f dr Ni;rocellulosthuul. Boforsfoto.

:=

&

-!l
:ilr
:',,ir]
!a.r
!9,1

9$ "w
ls ,'dili,

.a,l
G
,tgt

!€

re

to)
L<t

E

ta-(
@

6eyeli
.;e4q
@

r!.9' r!g
ie)J '..9

lssr

i@iud,:ll!9r
!,q)

@e;

s6soi

!!@ . l l s s 6 € 6 e ; l
l L@j6 e e 6 6 s
9l

,1!!9.)i

*q.s ses;
iio,1

gget
L(eil

;*rE"

..q.e e e , v g
ls,l l$ r'@j
i6li @l @tto;
'4€set
t*=i @)if.6ttl .@) i iL@r
(@ r6i
L@.)
Li(€.ti

ils4lil.i@)

aoea;

=ffi;

explosion.F<jratt momentantneutralisera verkan av dessa utomordentligt
farliga avspaltningsprodukter,tillfrires
krutmassanen eller flera s. k. stabilisatorer, vanligen till en myckenhetav ca
I /o. Sldana Imnen dr difenylamin,
centraliter och liknande. Till sin kemiska natur 1r dessasvaga, organiska
baser,vilka rcagerarmed avspaltningsprodukterna under bildning av bl. a.
nitroso-difenylaminer av vdxlande
Ocks&andra stabisammansdttningar.
lisatorer anvdnds. Stlunda nyttjas i
corditernaomdttadevaselinernormalt
till en myckenhetav ca 1 /o.

4. Flamdlmpande

och f cir3. Gelatinerade
brdnningstemperaturkomponedsittande
nenter
Dessadr till sin kemiskanatur koloch vdterika organiska6mnen, som i
de flesta fall har dubbel uppgift i
krutmassan,nlmligen dels att underldtta gelatineringen och dels att verka
ddmpande,dvs. slnkande,p& fcirbrdnSamtidigtbidrager
ningstemperaturen.
flera av dessadmnen till stabiliseringen, t. ex. centraliterna,varfdr grdnsen
mellan dessagrupper Ir ur verkansynpunkt ganska flytande.

kom-

POnenrer
Dessa har den numera mycket viktiga uppgiften att sllcka eller "radera
ut" den vid skotilossningen upptriidande mynningsflamman. For vissa
pjdskonstruktioner1r detta helt mdjligt, men fdr andra [r fdthillandena
icke si gynnsamma.Man m&stei sidanafall ndja sig med partiell reduktion av densamma.Att m6jligheterna
ir st olika, beror oftast pi siv?il vapnets innerballistiskabyggnad som den
mynningseffekt, som uttages.
kan nyttjas
Flamddmpningsmedlen
antingen som i krutmassaninarbetade
tillsatser eller utformas som borttagban tilldggselement i sjeilva drivladdningen. Med det f<irra systemet
erhilles vanligenden bdstaflamd?impningseffekten.Fcirdelenmed det senarc dr, att vid skjutning under dygnets ljusare delar detsammalltt kan
avllgsnasur laddningenoch man ddrigenom silunda undslipper den tikade
rcikbildningen, som t)'verr alltid medf6ljer ett ingrepp av detta slag. I gengiild fdrefinns en viss tendenstill f<irs?imradVo-precisioni jdmfcirelsemed
motsvatande f6rhillanden vid det
fdrra systemet!
Det gives ockst ett tredje fcirfarande,som nyttjasspecielltfor krut till
eldhandvapenoch granatkastare.Detta
gir ut pt att anbringa den flamddmpande substansendirekt pt krutkornets yta genom en speciell ytbehandling.

Bilden oun t. a. lisdr en sAiirnzaskin'16rNc-krut. Bilden nedax t. a. fi)rsiktning at, Nc-krut och t. h. aakuuntorhsArtp fdr Nc-krut.
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5. Avkoppringsmedel
Avkoppringsmedlets uppgift ?ir art
succesivt
befria eldrrirsvlggenfr&n den
kopparhinnasom projektilgdrdeln,vid
passageogenom loppet, ldmnar efter
sig. Bortforslasicke denna kontinuerligt, deformeraskanskegcirdelnoregelbundet pi den nlstkommande gtat\aten, varav fciljer en cikad spridning i
skottvidd pi grund av fcirsdmringeni
projektilformvdrdet.
De typer av avkoppringsmedel,
som
vanligen kommer till anvdndning,Ir
legeringar av tenn, bly och antimon.
Dessaverkar pi s&dantsdtt,att de tillsammansmed kopparn i loppet, bildar
ldttsmdltalegeringar,som,till fdljd av
kraften hos de frdmmande krutgaserna
skott efter skott, forpassasur eldrciret.
Avkoppringsmedlet kan antingen
'::: :.1'l;
l::: 1:rti.i
apteras i sjiilva laddningen och di i
:::l lJ l:
form av en 0,05 mm tjock folie, eller
:J rerl;i"
ocks3.inkorporeras i krutmassan och
Tdmningau krut frin polanrumma.
d3. vanligen i form av tenn- och blyoxidpulver.
Tillverkning

tillhorande kruttillverkningen, icke ingir
i NVK:s organisation.Dit hdr inte
Berlkningarna har visat, att den val6. Elektriskt
ledande
heller
massaproduktionen, men frir
da
kruttypen
torde
bli
Hmplig.
For att
substanser
checkariktigheten i de teoretiska<iver- kontinuitetens skull - siilva kruttillGenom friktion mellan krutkornen ld,ggningana framtages,
innan pro- verkningenstartarju dZirstZides
bildas avsevirda mlngder staiisk elek- duktionen i stort startas,
ett mindre tilerasdenna som hastigast.
tricitet. Pi grund av olika laddning provparti med matrisdimensioner
befdrorsakar fenomenetklumpbildningar stdmdapi basis av
berdknadeelement. M a s s a t i l l v e r k n i n g
inom krutet och vidh2iftning gentemot
Den frin NVN levererade nitro*
foremil, som krutet kommer i intim
cellulosan utrcires i vatten i en
kontakt med, stsom vdggarnai blandDet Ir fcirvissointe avsikten att hir
vertikal tank med bottenomrdrning.
ningsapparater och matartrattar i
detaljerat redogcirafcir de skilda tillSedanblandningenefter ca li minipatroneringsmaskiner.Fcir att rtda bot verkningsfaserna.Fdr
att emellertid ge ters omr<irninghomogeniserats,tillsitpi oliigenheterna grires krutkornens en inblick i siv?il
rivaru- resp. halv- tes genom en vattenejektornitroglyceytor elektriskt ledande, genom att i
fabrikattillf<jrseln som den principiella rinet med de i detta upplosta tillsatsamband med ytbehandlingsprocessen tillverkningsgingen,
behandlas nedan serna.Efter ca 30 minu?ersytterligare
beldgga desammamed ett tunt grafitnl,gra av de viktigaste processerna. omrdrning dr den fcirsta etappen av
skikt.
Dock behandlasinte nc- och ngl-tillgelatineringsprocessenslutford- Den
verkningarna, vilka, ehuru organiskt viillingliknande massannedtappasi av7. F it r b r d n n i n g s k a t a I ys aOversift futriffande tillverkninq av nitroqtvcerinkrut
tofer
S&dananyttjas speciellt i raketkrutkonstruktioner men fcirekommer
ocks6 i andra - i fcirsta hand frir att
fcirbdttra dessadrivmedelsofta rdtt besvdrandetemperaturklnslighet.
8. Smdrjande

komponen-

tef

Sidana har helt till uppgift, att genom att minska friktionen mellan krutmassaoch matrisvdggundeditta pressningsoperationen och dlrigenom bibringa krutr<iret blanka och jdmna
ytor. De motverkar ocksi eventuell
kletning av krutmassan mot valsytan
och underllttar pn s& sett ocksi
valsningsarbetet.Smtirjmedel nyttjas
egentligen endastfcir dubbel- och trippelbaskrut.

1,1,

vattningskar, ddr huvuddelen av vattnet ftr rinna av, varefter fukthalten
nedbringastill ca 30 /o genom centrifugering. Slutligen rives och ftirpacJ<as
massan i lidor fcir vidare befordran
till nitroglycerinkrut ruket.
Vid produktionen av sttirre partier
fdrfares flumera si, att innehillet i
reaktionskddet pumpas till ett endast
frir homogenisering avsett, stdrre
blandningskar, rymmande 4.800 kg
massa torvikt. Efter ca 12 timmars
omr6rning i detta f<iljer si awattning
till ca 30 /6 f.ukthalt, medelst en kontinuerlig centrifug, allt i enlighet med
den tidigare ordningen.
Nitro glycerinkruttillverknin

g

Diagrammet sid. 1L visar schematiskt tillverkningsg&ngen fdr nigra
viktigare huvudtyper inom dubbelbaskrutfamiljen.
Nitrocellulosan 1r mestadelsav l&gnitrerad typ, men icke sZillanfcirekommer od<si blandningar innehillande
h6gnitrerad. Detta Ir aktuellt i sidana
fall, dlr krav stllles pi extra hdg
effekt. Pi grund av risken fdr exsudering och fdrsimring av den kemiska
stabiliteten kan ndmligen icke nitroglycerinhalten stegras hur htigt som
helst, utan normalt ansesur dessasynpunkter ca 41 /o vara ett maximum.

Som flyktigt hj?ilpgelatineringsmedel
nyttjas aceton.Dubbelbaskrutkan ocks3.tillverkas utan flyLtiga ldsningvnedel. Sidana krut baseraspi specialbehandlade nitrocellulosor, i avsikt att
istadkomma tiilrnckligt smidiga och
mjuka gelatin. De rena dubbelbaskruten dr fullt homogena och d2irf6r 6tminstone i tunnare skikt genomskinliga.
Vid framstiillning av de ldsningtmed.elshaltigaryPerna forvalsas krutmassani kraftiga valsverk med horisontellt placeradevalsar, varefter den
i torkhus medelst varmluft nedtorkas
till ca 0,4 % vattenhalt. Gelatineringsgraden har genom dessa b&da
procedurersuccesivtokats. Genom det
efterfciljande kn&dningsarbetet,i ndr\aro av ca 10-15 /o aceton,bibringas
massanen konsistenslZimplig f<jr den
vidare bearbetningen.Planeringen av
denna dr nigot varierande, beroende
pi vilken geometrisk form krutkornet
skall bibringas - 16r, band eller korn.
I fcirsta fallet bearbetasca 15 kg
av den knidade massanett bestlmt antal passager i stv?il horisontal- som
vertikalvalsverk. Slutresultatetblir en
helt genomgelatineradkrutplatta. De
succesivt framkommande, ca 0,8 m
breda och ca 1 mm tjocka plattorna
rullas till cylindrar exakt passandetill
den varma presskannan, placeras i

dennaoch sprutastill 16r med cinskade
drimensioner,siledes i exemplet, med
ytterdiametern 4,0 och innerdiametrarna 2,0 och 1,6 mm resp. Det nypressade,varma materialet sklres fcir
hand till dnskade liingder och alltsi
fcir det aktuella krutet 230 mm.
Ocksi i de andra fallen bearbetas
den knidade krutmassangenom valsning i olika typer av valsverk. De f?irdigvalsadeplattorna rullas till cylindrar, som kapas pi ldngden, vanligen
i trenne delar. Dessakortare krutrullar
inmatasen och en i ett dimensionsvalsverk. fcir att sedanldmna detta som ett
band med riitt bredd och rltt godstjocklek. Bredden, egentligen krutkornets llngd, istadkommesgenom ett i
verket monterat och med valssystemet
som s. a. s.
synkroniserat
skdraggregat,
kantskdr det till 0,40 resp. 1,0 mm
nedvalsadekrutbandet. Hiirefter friljer
det avslutandeskirningsmomentet,utfrirt i specialmaskiner,omfattande fiir
bandformen skirning till r2itt bredd
ochfiir kornformen'i et t mo m e n t
till riitta kantldngder (10 mm). Fcir att
s[kerstilla en ballistiskt stabil slutprodukt, bortdrives acetonengenom torkning med )o-gradig varmluft. Fijr
rdr- och bandformerna iterst&r nu endastblandningen. Kornkruten diremot
underkastas f<jre blandningen sivil
grafitering som siktning.
Fotts. fiiljer i niista nr av &zu

Frdn Nya KratbruAet: T. a. filter ocb aasugningsrdl fdr eler'
alhoholblandad lut't till rtteruinningsanliiggningen. T. h. en interibr'f iin .it er uin ni ugta nlii ggni ngen.
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FORSLAGSVERKSAMHETEN
Frirslagskommitt6n frir Boforsver.
ken och Kilstaverken hcill sitt 4:e
sammantrldefcir iret den 2 iuli. un-

- BoFoRS

fcir lastning av lds sand. Bekining kr
50:-.

der..riveringenjdr
NzTr
;' v;;i'b;;;, enTi:,,i/f/f,t,;"f;J[^!r'x{'6tr3'ii{f,
Reg178161.
ordfdrandeskap.

Fdredragningslistan
upptog 33 for
slag, ddrav 10 tidigare beliandladeoch
d& bordlagda, och 23 nya fdr dagen.
Dlrutciver upptogs 4 f.orslag,som tidigare behandlats,till fornyad prcivning eller fcir faststdllandeav de slutgiltiga beltiningssummorna. Av de
bordlagdafdrslagenkvarstod5 st. frin
ir L96L. Samtligadessahar varit och
ir fortfarande fciremll frir lingvarig
prdvning.
Kommitt6n besldtatt belcina2O fdrslag med sammanlagt2.525 kr, att
bordl?igga9 och att tacksamt avbdia 6
fcirslag. Fcjr tvt ftirslag faststilldes
de slutliga bel6ningssummorna till
3.492:50 rcsp 3.744kr.
Hdr nedan ldmnas kortfattade beskrivningar civer de belcinade fcirsragen.
Reg. 101/61. Verktyg fdr bochning
aa sAopskiir, inlilmnat av 9010 Erik
BrinA,VP 20.
Detta fdrslag godkZindestill bel6ning den 26 september1961 och samtidigt utbetalades100: - kr sisom
fcirsko,tt.Sedan ett f,.rsproduktion nu
kunnat civerblickas,
har 8et visatsig ati
867 sk?irav olika dimensionertiflverkats med verktyget. Enligt 25 /o-regeln skulie beldningen silunda bli kr
3.492:90.

lanron, vp 20.
Den fdreslagnabelysningenZir hdjoch slnkbar samt svdngbar. Den ger
en god platsbelysning.Beldning kr

Reg. 5I / 62. EleAtrodhhllare, inld.mnatav L106AndercEkstrdm, MSK 90.
Vid svetsning av stora dynor har
svetstingen blivit ijverhettad och svir
att h3l1a.Man har d?irfdr fitt avbrvta
*
svetsningen,fcir att tingen skulle'fi
Reg. 48/62. Vdrmeaggregati rnan- svalna. Frirslagsstlllarenhar tillverkat
l)uerhyttenpfr lYilhag Aranbil, inld,m- en- grenkoppling, som mdjliggiir att
tvi svetstdnger
kan kopplastill kabeln.
nat ay 12069 Folke Strijmberg, RT.
Ndr
den ena svetstingenblivit varm,
Kranbiiens manriverhytt saknade
l?implig vdrmeanordning,vilket gjorde kan den hdngasupp pe stdllningenoch
svalna medan arbetet fortsitter med
1!! 4." blev mycket kall pi viotern. den andra tingen.
Svetsarbetetkan nu
Vindrutan isadeigen och hindrade sikten. Strdmberg har monterat in ett pig6 utan avbrott.Belciningkr 2i0:-.
nytt-vermeaggregatmed fl2ikt och hytten f8r nu en lagom temperaturoch en
defrosteranldggning gei klara rutor.
En ventil i taket scirier frir luftvdxlngen. Aggregatei diivs med gasol.
Den handdrivna vindrutetorkaren har
ocksii ersattsmed en eldriven torkare.
Belciningkr 75: -.

Reg. 49/62. Isolering au fi)rarbytten i lYilhag hranbil, inldmnat av
12069Folde Strdmberg,RT.
Kranbilens frirarhytt saknadeinvdndig beklldnad, varfclr den blev f<jr kall
p6.vintern och fcir varm pi sommaren.
Likas8 saknadesall ljudiiolering, varfdr bullret blev stcirande.Fdrslassstdllaren har monterat in isoleringsflattor
Reg51162.
skyddademed perforeradmasonit,vilket allt ger jdmnare temperatur och
Rcg. L48/6I. NydonstruAtionda xtt- blttre ljudisolering.
Reg. 52/62. VerAtyg .fi)r bocAning
Be1<ining kr
ldsningtsndre, detalj 50840j8, inld,m- 7 5 : - .
au hillare till habet:tigar, inliirnnut
nat av 3407 Cdte Eklund,VA i0.
"i
6549 Carl lohanuon, BAM.
Reg. )O/62. LucLbyglar, inldmnat
Detta fcirslag behandladespi samHillarna bockadestidigarefcir hand
av 3052 Simon Rebn, MVK 90 och
mantrddeden 16 novemberfq6f och
i ett skruvstycke,sedan dmnet vdrmts
Sundell,
9313
R,
MVK
90.
redan d6.anm[ldes att frirslaget skulle
pi en gasliga. Frirslagsstlllaren har
Vid gcitverksugnensin- och uttagmedfcira betydandebesparingar.Komtillverkat ett pressverktyg, som kan
ningsluckor har tidigare byglar varit
mitt6n beslcit att de utbetala kr
riggas upp i en hydraulisk press. En
fastsatta
som stcidfcir luckornavid ev.
1.000: - sisom fcirskott.NIr ett irs
hillare kan nu pressasfZirdigmed ett
produktion nu kan civerblickas,har det . k?ittingbrott. Dessa byglar har varit slag, vilket gei en mycket"snabbare
visat sig att sammanlagt9.600 sndren svira att passain efter luckbyten,med tillverkning. Bekining
kr 100: -.
paf<iljd att byglarna ofta blivit liggantillverkats enligt metoden.Enligt 2I
de och ej ditsatta.Fdrslagsstdllarnahat
-Reg.f /62. And.ring au grdnsldgena
/6-regeln skulle belciningssumman
pd
gjort
transportdren till granatpre$rn i
en
anordning
av
ett
vinkeljlrn
-.
pi
diirf<irbli kr 3.744:
sidan av luckornaoch hIr -oassatin en MSK 46, inldmnatav 20819 Lars-Erik
R.g. r53/6L. Tandade sk)ir titl
sting av rundjirn, som l&ses med Larsson, MSK 90, och 2349 Nitj
griiaskopa, inldmnat av 22910 Selrner fliins. Vid
byte av luckan kan stingen Hansson,MSK 90.
Pederton,MG 10.
tagas bort och liitt iter insdttas.BekiDrivmotorn till transportoren melSkopan har tillverkats och anvdndes n l n g K f / > i - .
lan ugn och granatpress
i MSK 46 uar

utrustad med en magnetbroms, som
skulle bromsa transportbandet i iindldgena.Bromsenvar dod< icke pilitlig,
varfiir det hlnde att bandet stannade
fdr tidigt och ibland slog mot stoPPen.
Enligt fdrslagsstdllarnahar ett extra
reli monteratssom bryter str6mmens&
tidigt, att bandet btomsasav sin egen
trdghet och stannar i exakt riitt l2ige.
Belriningkr 75: -.

I
i
ft
I

riirelse utan att skadas. Beldning att
dela,kr 150: -.
Reg. 59/62. Andring ao mandareringen aa rullbanan uid gi)tuerket,
inldmnat av 12858 Berth Sellddn,
MVK 21.
Vid samk6rning mellan gdt- och
mediumverk frln 39 cm gcit till 11t
mm fyrkant ,blir dmnena sil thtga, att
den ena sektionenpi rullbanorna kan
dragamed sig imnet till saxen,i stdllet for att emnet skall gi tillbaka genom gdtverket, mot mediumverketf<ir
vidare nedvalsning.Det har hilnt, att
dmnet 115 mm fyrkant ligger kvar pt
vickbordet d& det samtidigt kommer
ett lmne ffin mediumverket mot
saxen.Bida Imnena kan d& f<ilja med
ned till saxen. vilket stdller till extra
besvdr. Genom en lndring aY mafirivreringen och en splrr har nu denna
samkrirning eliminerats. Beldning kr
5 0 :- .
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Rekordf iirslagstdllare I
Edk Brink

Som ovan nlmnts fi& Erik Brink,
Pliwerkstaden, 3.492 kr fijr konstruktion av verktyg fiir bo&ning av skopR.eg.60/ 62. V agn f dr traup ortiirer, sklr, den hittills niist stdrstabeslutade
R;eg.57/62. Extra backarpA afiagainldmnat av 24366 Gunnar Andersson, belciningeni Bofors. Fotograf Tillman
ren oid granatilgneni MSK 46, inldmMSK 90,
och redakt6ren triffade honom pi arnat av 208L9 Lars-Erik Laaton, MSK
Ktirningen av de l6nga bandtrans- betsplatsen,dir han just hdll pi med
90, och 2349 Nils HAnsson,MSK 90.
portdrerna frin smedjan till repara- putsning av skopskdr. Vi lyck6nskade
Bac-karna
pi uttagarenfattade Imnet
tionsverkstadenhar varit besvdrlig, dt
honom hjnrtligt och bad om nigra synsfl lingt ned, att det kunde taga 6vertransportorerna lr veka, linga och Dunkter:
balansenoch l?iggasig tvirsiiver banan
- "Ia, pengarna kommer v2il till
ohanterliga. Enligt fcirslagsstdllaren
p& transportiiren. Ftirslagsstlllarnahar
har ett stort flak tillverkats, som tillpass.
De mestahar jag kvar, men en
svetsat till ett Par extra backar, som
sammansmed wi boggier bildar en del gick it pi semestern,som vi gjorde
griper dmnet hd,greupp, si att det blir
bra transportvagn. Bandtransportciren litet extra trevlig.
hdngande lodr?itt och kommer i rltt
- Blir det tid och tillf?ille skall jag
kan nu utan besvir kciras in i verklZige, d& uttagaren stdller det ned pi
staden. Transportdren befinner sig vil komma med fler uppfinningar.
banan. Fiirslaget har visat sig vara sliiven i l2implig arbetshtijd p& vagnen Man fir ju ha cigonenmed sig."
kert. Beliining att dela,kr 1)0: -.
och behciverdirfiir inte lastasav under
Reg. 58/62. Andring au kylledning- reparationsarbetet.Vagnen kan lven
varje elektrod. Enligt forslagsstdllaren
en till dornen p3 granatpretseni MSK anvlndas fijr andra transporter. Bel6skall inte elektrodhuvudet kapas mel-.
46, inldmnat av 2081.9lars-EriA Lars- ning kr L00:
lan varje smiltning, utan den nya
ton, MSK 90, och2349 Nils Hansson,
Reg. 6L/62. Nyc6el till reglerings- elektroden svetsasdirekt pi den kvarMSK 90.
rattarnd Id, bdgtryckspumparna i
varande delen av den tidigare smdlta
Kylledningen till dornen var tidiMSK 60, inldmnat av 24366 Gunnar
gare utformad som ett teleskopr6r.Pt
Anderston, MSK 90.
grund av pressensriirelse blev tltningRattarna kan ibland fastna si hirt,
arna mellan rd,ren fort forslitna, med ati de miste lossasmed rorting. De
liickage som fiiljd. Fcirslagsstillarna kunde d& skadas och rtirtingen var
har nu skurit av nederdelen p& det dven otymplig att arbeta med. Ftiryttre r6ret och litit den 6vre delen slagsstdllarenhar tillverkat en nyckel,
tjlnstgdra som styrning fcir det inre med tappar som passar in i rattarnas
och klenare rdret. Till detta riir har urborrning, och med en spdnnanordkopplats en gummislang, som dr si
ning, som hindrar den att slinta. Beling, att den kan fiilja presshuvudets liining kr 50: -.
Reg 60162.

Reg. 62/62. Anuiindning aa salilrltd
eleAtrodhuaad.
till flera elektroder, inlimnat av 19687 Sigfried. Gabriel,
MEK 50.
Vid smiiltning i vakuumsmlltverket
fordras for vissa kvalit6er, att en viss
del av elektroden behilles. Den fir
alltsi inte smdltasned helt. Elektrodhillaren miste vanligtvis svetsaspi

elektroden.Tv& dylika svetsningarkan
goras.Man vinner hlrigenom tid vid
omstdllningen och sparar betydande
material pi elektrodhuvudet.
Fcirslaget kommer sannolikt att
inneblra ganska stora besparingar.
Kommitt6n besliit att s&somfdrskott
nu skulle utbetalaskr 300: -.
1A
L+

Den tidigare anordningenfdr provtryckning av cylindern bestod av en
bottenplugg och ett lock, som skruvades fast pi. cylindern. Detta tog ling
tid och locket tdtade iven dilist. Enligt fcirslagsstdllaren
har anord-ningen
gjorts om si att locket kan ldggasd,ver
cylindercippningenoch spdnnas fast
med en bygel. Arbetet gir nu mycket
snabbareoch locket tiitar fullstiindigt.
Beldning enligt 2t /o-regeln kr
3 0 0 :- .
Reg.64/62. Verktyg f dr kontroll au
6,3 crn mellanbottenrak nt/60, iildmnat av 21102 Arne Holmberg,KA 94.

Rekordfiirslagstdllare
Giite Eklund

II

Nykonstruktionen av utl6sningssniiret gav hr G<jte Eklund, nu KKB,
tidigare VA t0, den hittills stdrsta
fcireslagna bel<iningen. N?ir vi lyckcinskadehonom. nimnde han bl. a.
- "Sedan1 nov. 1961 hat jag arbetat hdr p& KKB, d?ir det finns en liten
verkstad som tillverkar detaljer fdr
experimenten. lag vat tidigare utlinad
till KKB i Stockholm,s3.jag k?indetill
arbetet.Hdr dr mera intressantoch omvdxlande.
- Pengarnahar jag sparatoch dem
ftu jag v?il alltid anvlndning fdr. En
del gick v?il pi semesternpi Tjiirnd.
Dd.r var alla tiders, inga maneter,fina
bad och fint fiske. Men vi bodde frirstissi Strdmstad."

Enligt frirslagsstdllaren har det
gamla verktyget ombyggts si att tvi
nya kraftiga kontaktskenor samt en
microswitch, for omkoppling frtn
motstindsmitning till isolationsmdtning, inmonterats.Vidare har verktyget monterats pi en platta med
gingj?irn. Efter fdrb?ittringarna har
kontrollkostnaderna kunnat sdnkas.
Enligt 25 /e-rcgeln blev belciningen
kr 250: -.

Reg. 63/62. Anordning fdr proaReg. 65/52. HSllare ft;r kflrdren till
trycLning au Iyssatsc
flinder, inld,mnat ualaet pE ljusbSgsugneni ME 20, inav 7807Erik Karlsson,
KA 941.
limnat av 1590 GunnarBrLtbe,VR95,
;#\'
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Kylrciren var fastsatta med spdnn1
it jdrn och flera skruvar. Vid reparation
t ' var det dZirfcjr
ett omstdndligtarbeteatt
lossa rurcu.
rusJa
rriren. -cofslagssrauaren
Frirslagsstlllarennar
har tllltill6fr
$ verkat en hS.llaremed ett enkelt iiverfall och en spdnnbygel,som hiller fast
rriren. Med ett enkelt handgrepp kan
nu <iverfalletlossasoch roren kan ldtt
monteras.Bekining kr 150: -.
Reg. 57/62. Slangaindor, inldmnat
av 3060 Nils Nilsson, MSK 90.

Utlinade slangarllmnades ofta tillbaka till frirridet hoptrassladei hdrvor,
och fcirridsmannen hade ett drygt arbete att reda upp dem, innan de kunde
hdngasupp i stiillen. Man hade ej heller nigon riverblick river slangarnas
olika dimeosioner och liingder. Fdrslagsstillaren har tillverkat vindor, pi
vilka slangarnakan lindas upp. Reparatciren fir nu slangen upplindad pi
vindan och efter slutat arbete lindas
slangen Snyo upp pt vindan och ldmnas in i fcirridet. P3. vindorna finns
ocksi slangarnas ldngd angiven. BeItining kr 100: -.
Reg. 68/62, Trddrensare,inllmnat
av 19592 Agnar Nilston, MVK 90.
Vid tridvalsning i finverket kunde
det hdnda, att slagg packade ihop sig
vid sista paret och blandade sig med
kylvattnet. Forslagsstillaren har konstfuerat en dosa,som inmonteratsmellan repeatenoch valsen och som med
tryckluft bliser bort allt stoff, som foljer med frin repeaten.Beldning kr
1 0 0 :- .
Reg. 69/62. Stkll fdr slipduksband,
inlimnat av 3976 Saen-EriL loltansson, VV 20,
P3. den fcireslagnahillaren roterar
bandrullarna p3, rullar i stativet. Fcir

att hindra att rullarria trasslarupp sig
finns sttrdplattorpi varje sida och plttfj:ddtarsom broms. Beliining kr 50 :-.
*
Summa beslutade beloningar Ar
9 . 7 6 1 :9 0 .
*
Forslagsverksamheten
1r fortfarande
livlig och till dato har nirmare 100
f<i'rslaginldmnats.
Enligt F<irslagskommitt6nssenaste
beslut har yttedigare 4 fdrslagsstillare
fatt minst 5 fdrslag godkiinda och
kommer stlunda att erhilla "Vasen".
E. L.
*
TIDAHOLMSVERKEN
Vid Tidaholmsverkensforslagskommitt6s sammantride den L9 mars 1962
godk2indesnedanstiende tvenne fiirslag till beliining. Ingenjor Thure
B ergstrdm var ordfcirande.
Reg. TV L/62. SAyddfdr sphnstink
p2 friismaskin, inllmnat av 10475
Arnold Berg,TVM 10.
Det fdreslagnaskyddet har visat sig
blttre dn befintliga skydd. Bel<ining
)U Kf.

Reg. TV 2/62. Sknrpning aa AaarnAniuar, inllmnat av 10490 Folke Andersson,TVP,
En s. k. slagkvarn, avsedd som
spannmfllskvarn,togs hem pi prov fcir
malning av plastskrot. Den visade sig
vara oarn'dnd;barftir detta Indamil.
Fdrslagssilllarenhar nu slipat slagorna
till knivar, varefter kvarnen fungerar
fullt tillfredsstlllande. Tack vare denna fdrblttring inkiiptes kvarnen istlllet f<ir en betydligt dyrare av tyskt
fabrikat. Beliining 150 kr.
R.
*
NOHAB
NOHAB:s frirslagskommitt6sammantrddde den 29 juni 1P62, under
civeringenjor Carl Holmqaist o:df.orandeskap. Kommitt6n behandlade 7
frirslag, av vilka 2 bordlades, L tacksamt avb6jdesoch nedanstiende4 bel<inades.
Reg. L3/62. Andrad operationsghng
oid rnaftinarbete 3 mandueruentilhus
48,214093,inldmnat av 2579 Torsten
Hermawton, aad.VD.
Fcirslagetinnebir att htl 40H7 slipas efter borrningen av nippelhil, varfor kolvningsarbetetkan slopas. And-

ringen av op.-gingen ir genomf<ird.
Beldning75 kr.
Reg. 1,5/62. Fiistaerktyg fdr ledarmallar, Matkin 200. inldmnat av LLL4
Karltson och 1125 Storrn, aud. VM,

Nuvarande fotmanijvrering var trtittande i liingden och den nu fcireslagna
metodenir bdttre. Belcining 100 kr.

Reg. nr 2IL. Andrad stLluppsiiuning (fatonsil)
aid. saaruning aa
Med detta verktyg kan tiden vid distantring 224021, punp L 200, inupps?ittning av ledarmallar reduceras. ldmnat av 258 Tryggae Stenstrdm,
Verk$aden.
Belcining50 kr.
Forslagethar visat sig vara bra och
Reg. L5/62. Andring au sugtenril- innebira en viss besparing. Beloning
lyftare 1H25-E 214, inllmnat av 2519 I25 kr.
.t. Z,
Thore Emanuelston,aud. KA 303.
*
Med den fcireslagnadndringen kan
stvil nya som repareradeventiler er- UVA
hilla en st<irretlthet. Id6n iir ldnsam
Frirslagskommitt6nvid UVA samoch samtidigt enkel att genomfora.Bemantrldde det 26 juni 1962, med
liining 500 kr.
verkstadschefen,ingenjcir D, Geller,
R.g. 20/62. Aukiinnarstift rned som ordf6rande. Tre frirslag behandhdrdmetallspetsar, inldmnat av 390 lades,vilka samtliga godkiindes.
Richarcl Schobertlt,apd, VD.
Reg. nr L02. Andring aa 2 rt. anAvklnnarstiftet inneblr en kost- slutningar
fi)r nipplar till oljetank enl.
nadsbesparing,dl. det ersitter hiirdade ritn, K-51546
ftir UHV-225, inllmnat
ledarmallar.Beloning 75 kr.
av 180 RobertEnglrdm.
S.V.
2 st. fllnsar enl. Hilleforsnls kata*
log nr 2OL-L" erslttes med 2 st. rdrmuffar nr L061 som svetsasfast. Ge.WEDA
nom denna ?indring bortfaller svarvning och borrning av flins 2OI-(',
$Tedaverkensfdrslagskommitt6sam- tillverkning av packning samt fastmantrddde den 19 juni 1962, under skruvning och tdtning. Dessutomutgir
civeringenjcir Gdsta Lindbs ordfo- 8 st. skruvar, 8 st. brickor och 8 st.
randeskap, och beslcit d6, aft bel<jna muttrar. Belciningkronor 60: -.
nedanst&ende
fdrslag.
Reg. nr LO3.Putsaerktyg
sphr i
Reg. nr 207. Fiidrande dragoZng kilrern&iaor K-41037-42 m.f?)r Prinfl.
fdr instiillning ao excenlerpress,in- cipritning X-1041, inlimnat av 89
llmnat av 230 Gunnar Stri)m, Press- Karl Sundquist.
gjuteriet.
Vid putsning i svarv av spereni kilEn fast dragsting anvdndes f. n. remskivor har tidigare en trlskena och
merr ur sdkerhetssynpunkt
Ir den fore- smZirgeldukanvlnts. Slitaget pt denna
slagna siingen blttre. Belcining 100 har varit stor, varf6r man fitt byta
l?ige pt skenan efter ntgra sptr. Det
Reg. nr 208. Saiingbar stoppklack nya verktyget har urtag f<ir ett maskinfiltstycke, som dr utformat efter
ft)r att eliminera tillbakagSngaa rcter- spirprofilen. Stycket iir utbytbart fdr
bart detaliupplAgg oid gradning, inldmnat av 230 Gunnar Striim, Press- olika spirprofiler. Genom att anvdnda
maskinfilt erh&llesen elastisk anligggiuteriet.
ning och b?ittrekvalit6. Beldning kroProblemet (felet) har avhjnlpts pi
nor 50:-.
annat sdtt, men fcir visat intressefcireReg. nr Io4. Tiitning mellan oeaslogsen beliining pi 25 kr.
ttaAe oclt aeaskiaor aid slipning aa
Reg. nr 209. Andrad stfrlupptiitt- aeuparti 3134-2100-01, inlimnat av
ning fi)r autickning au di$antringar,
246 E. Ahlund.
inllmnat av 258 Tryggoe Stenstri)m,
Vid slip"^ing av nemnda vevparti
VcrAstaden.
har behov fd,relegatatt isolera mellan
Enligt fiirslaget kan man nu sticka vevstakeoch vevskivor, s& att slipvatav f1ru ringar pi en ging emot tidigare ten icke trdnger in till vevtappen.Isotvi. Beliining 50 kr.
leringen utfdres med sndren och utanReg. nr 2L0. Andring frLn fotma- pi dessaett plastlager. Isoleringen 1r
ndarering till autonaatishrnandurering utftird pt 600 st. vevpartier. Enligt
med.tryckluft fdr utstdtning aa detal- experiment som utfrirts behdver vevjer ur skiiggningsaerktyg,inldmnat av partierna icke isolerasi fortsdttningen.
Beloningkronor 3O:23A Gunnar Strtim, Pressgjuteilet,
A, V,
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SKYDDSTJAxSTEN
Bofors visar fortfarande gynnsamma siffror i Jiirnbruksfiirbundets
yrkesskadestatistik

jdrn- och stilverkenger dock vid handen, att Bofors f?irdolycksfallsfrekvens
dr tdmligen "normal". Dt de flesta
fiirdolycksfallen beror pi. bristande
Sedan n&gon minad tillbaka fcire- uppmdrksamheteller tagandeav alltligger Jiirnbruksfci,rbundets
yrkesskade- frir stora risker i trafiken 1r dessa
statistik f6r &r L96L f?irdig och publi- "normala" siffror dock alltf6r h<isa
cerad, och som vanligt inbjuder den och onddiga.
R,
till en del kommentarer.
*
Ollcdrplatsen
i MG 16.
Bofors ligger pi 2:dra plats efter
Sandvikenbetdffande antalet arbetade
kran. Klttingen, som var kopplad runt
Yrkesskadorna visar en lingsamt
timmar fcir "arbetare i arbetet" med
ena slunkhuvudet,slant sedanskenan
stigande kurva
resp. 10,17 och]2,67 milj. Aven pi
lyfts ca 0,r-0,6 m frin golvet, och
2:dra plats betriffande antalet fcirUnder fcirstahalviret 1962 inkom frill ned pt arbetarensvdnstra fot. Nu
lorade arbetstimmarp. g. a.yrkesska- till Riksfrirs2ikringsverket
70.424 ska- blev det en krosskadapf,.vdnsterstort6.
dor, och pi 5:e plats fcir antaletyrkes- deanmdlningaravseendeobligatorisk och frakturer p& tivriga ttr, men hela
skador,vilka ir L96L var 206. Serman fcirsdkring enligt yrkesskadefrirsdk- foten rdddades.St&lt&hiittantrycktes
dlremot pi olycksfallsfrekvensen,visar ringslagen.Under sammatid 1961 an- ned av det kraftiga slaget, men hcill
Bofors 20,3 yrkesskadorpi 1 milj.
mdldes 69.935 skador,varfdr cikning- och hindrade en betydligt allvailigarc
arbetstimmar och ldgre siffror visar en utgiir 0,7
fotskada.
%.
R.
endast 6 fciretag, samtliga i minsta
Som en j?imforelsekan ndmnas,att
stortreksklassen,
med ett fatal Srsarbe- antalet anmllningar fcirsta halv8.ret
tare.
196I, jd,mfort med samma tid L960,
Av de 206 skadotna drabbadeocksi innebaren dkning, men di med
som vanligt - de civervdgandeflesta hela 4 7o.
kroppens "yttersta" delar, allts& hln*
der. handleder,fiitter och fotleder.De
vanligaste skadeorsakerna
var lyftning
Skyddsskor riiddade frin svir
etc.utford av den skadadesamttramp- fotskada
ning. Arbeismaskiner,lyftanordningar,
handverktyg, heta fdrem8.l, fallande
Det har ibland sagts,att stiltihlttan
fdremtl orsakade odcsi tilmligen i skyddsskornaskulle vara fatlig SAyddssh,on
fi;reteddeendastobetydligayminga skador. Sirskadorna,mjukdels- ur den synpunkten, att om man fick tre sAadorefter
olycLslallet.
skador utan sir och skelettskadorvar en stor tyngd p3.foten, tihdttan skulle
vanligast. De flesta skadorna\ar ay tryckas ned och verka som en giljotin,
Nikmare 12.000kr. i Bofors Skyddsringa beskaffenhet,frtnvaroprocenten sim klippte ay tl.rna. Att s3.verkligen
pristiivling under 2:a kvartalet
var o,4, men 7 olycJ<sfallblev tvingade inte 1r fallet, utan att tihittan verktill mer [n p0 dagars frinvaro, 8 iill
samt skyddar mot krosskador, visar
Fcirstakvartaletgav ca 4.500 kronor
invaliditet och 1 medfdrde dcidsfall. tydligt och klart nedan relaterade i prispengar i skyddst2ivlingeni BoTidnstemdnnenhade - som natur- olycksfall.
fors. Andra kvartalet blev resultatet
,. ;..,.
Iig fdljd av Bofors storleksordningInnu blttre och den sammanlagda
tt11,*].:,.01
i statistiken ganska m&nga olycksfall.
prissummanblev ca 7.300 kronor, alltMed 4,2 milj. arbetadetimmar topsi tillsammansndrmate12.000kronor.
pade Bofors denna tabell. Det 6verI grupp A hade MG 20-29, MG
vagande flesta antalet foretag, av de
10, 11, 49, MYK 30, MSK 90, MH
;
85 i tabellen upptagna,var helt olycks20-21, RTK, VP och BAM inga
{allfria. 8 yrkesskador antecknades,
olycksfall och lven ovriga avdelningar
vilka medfcirdeen frekvenspi 1,9 per . 4
klaradesig forh&llandevisbra. Hdgsta
:,.9i;$ta:1;:sl,q;.ii
1 milj. arbetstimmar.
prissumman fick MVK med 406 kr,
Fiirdolycksfallen var fdr arbetarc34 .",Sonr synes hdll stihLbdnan fbr slaget ocb VP med 490 kr, B med 488 kr och
och fcir tjdnstemlnnen 8 och ett trycAtes endast ned ett par ntillimeter.
MSK 30-40 med 38i kr.
olycksfallmedforded6dsfall.FrekvenI grupp B var MH 2+-2r, MY,
sen blev ganskahiig resp. 3,3 och L,9
En arbetarei stilgjuteriet (MG 16) MSK 80, MG 40, 47,48, VA 30, VK
per 1 milj. arbetstimmar.Undedaget var sysselsattmed rensningsarbete
av 20-21, KMPS, VA '0, VE, MRK,
dr i dessatabellersi ringa, att ett enda skenor till en vdrmeugn. Varje skena P 10, KA G-7, KA 8-9, OT och
fiirdolycksfall vid ett mindre fciretag vlger ca 450 kg. Skenornahadelossats Y helt fi'a fthn olycksfall. Hogsta
kan innebdra en frekvens pi 6ver 20, frin vagn och lagts pi golvet, som hlr
prissummornafick KA G-7 med ztz
varfrir ndrmare kommentirer ei kan dr belagtmed gatsten.Olyckan intrdf- kr, VV med 236 kr och VK 20-21
gciras. En jdmfrirelse med de stcirre fade di en skena skulle flyttas med med 210 kr.

ru$
lff
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frin irets bdrian ir frekvensenIndi
Iagfeocn rLgSet
Pa 15,t.
De intr?iffadeskadornahar varit relativt lltta och endast medfcirt kortvarig sjukskrivning. Totalt fcirlorades
under andra kvartalet endast 1.070
arbetstimmaroch av den tiden hIrrcirde sig ndrmareh2ilftenfrtn ett ifjol
intrdffat benbrott, som tyvrirr dragit ut
p& tiden.
*R
Under juni minad noteradesendast
ett olycksfall. Skadornablev i det fallet si pass lindriga, att vederbtirande
Fi olycksfall vid Nobellcrut
nog kunnat beredaslittare arbete unfiirsta halviret
der nigra dagar,st att olycksfallet inte
Vid Nobelkrut intriffade under 2:a behrivt foranleda frinvaro frin arbetet.
kvartalet 7 olycksfall. Det var ett
Juli m&nadvar helt olycksfri. Detta
mindre in motsvarandekvartal fdrra var mycket glZidjande- even om det
iret. Frekvensenblev 15,L per en mil- givetvis miste sesmot bakgrunden av
jon arbetstimmar.En siffra som ligger att huvuddelenav personalenvar borta
under tre veckor.
under det ldgsta irsmedeltalet 16,0, pi semester
Vi skall hoppas, att de tv& senaste
vilket daterar sig fr&n 1958. R?iknat
Under kvartalet intdiffade 38
olycksfall p& i genomsnitt4.585 timavl6nade.De 47 avdelningarna,tdvlingsenheterna,"tjdnade in" 72.845
polng, vilket alltsi gav kr 7.284:50.
Detia gav ca kr L: 50 per anstllld, mot
ca 1 kr ftrrsta kvartalet !
Det kan ocksi nlmnas, att samtliga
tlvlingsavdelningar erhdll prispengar.

Den prelimindra yrkesskadestatisti- Diremot har f?irdoly&sfallen irkat
ken vid Bofors visar, att antalet olycks- ffin ri till 21,.Frirdelningen per mifall minskat, ffin 98 under motsvaran- nad framgtr av nedanstiende tabell
de tid 1961,till 86 i 6r, alltst t2 fdrce. d?irde bida iren jdmfdrts.
t9 62
Olyckslall

Olycksfall
Minad

Summa
i arbetet

Januari.
Februari
Mars . .
April..
M"j...
Juni. . .
Summa

vid f2ird

4
2
4
0

1f

22
IO
,7

19
t9

J

,

98

15

i arbetet

ZJ

25
10
I
11
86

27

t07

l1
1l
IA

20
7
22
21
tL3

Totalt blir det, trots det starkt cikade
anialet f?irdolycksfall, dod< en minskning till LO7i itr fri,n Ll3 1961 under
1 :a halvtret.
I nedanstiende tabell har vrkesska-

i arbetet

vid fdrd

17
64

4
8

98

10
77

Summa

15

i arbetet

27
72
20

49

713

86

De meiallurgiska avdelningarnahar
alltsi den st<irstafrekvensen eller andelarna i olycksfallen. En fcirdelning
pt "fordon" ger vid handen,att av de
t962 hdnde 1 med
21 fZirdolycksfallen
bil, 3 med motorcykel,6 med moped,

vid fiird
J

a1

7
1T
2I

Skyddstiivlingen

vid Nobelkrut

Fi olycksfall medfdr stora pengar i
skyddst?ivlingen.Efter fcirsta halviret
uppgir premiernatill 5.36t kr.
I grupp A har NK-klubben redan
tidnat in 1.015 kr. Man har inte haft
nigot olycksfallsedanirets bcirjan.Pi
andra plats ligger nc-krutavdelningen
med 640 kr. Inte heller d[r har n&got
olycksfall intrlffat under iret.
B-gruppen leds av RA-klubben med
4io kr intiinade. Aven de har varit
olycksfallsfria.
Ltn,
*

I

I

16
56
35

1

Ar 1.946infcirdes skyddsskormed
stiltihltta vid Bofors och L0 6r senare
ldmnadesen subventionmed kr 8: vid ink<ipav skor och kr 3: 50 vid inkilp av tretofflor. I tr har denna subventionh6jts till kr L5: - fdr l&gskor,
kr 20: - f<ir kiingor och kr 4: )0 fcir
tfetofflof.
Avdelning Skyddstjiinsthar gjort
upp en statistik, som visar hur inforandet av skvddsskor.subventioneroch
de senastetiens starkapropagandafrir
denna skyddskl?idselverksamtbidragit
att slnka antalet tiskador. Tabellen
kan studerashir nedan.
e
Ar

Olycksfall
Summa

,|.1

Summa

zo

L 96 2

Olycksfall

R
M
V

24

dorna, olycksfallen, fdrdelats pi de
olika avdelningarna, metallurgiska
(M), verkstiiderna(V) samt allmdntekniska (R), eller B, BA, RT, O, X,
KA m. fl.

t96L
Avd.

Summa

vid f2ird

6
10
1
0
2
2

L9
)A

*

Skyddsskor minskar antalet
tiskador

Olvcksfallskurvaniter nedit i Bofors

t9 61

m&nadernasgoda resultat fortsltter
Iven under hdsten,di kan vi kanske
ni ett bdttre irsresultatdn vi nigonsin
haft tidigare.

1948
t949
1950
79s7
1952
t953
1954
1955
1956
1957
1958
t959
7960
1961

'"..
Antaletta- ||| %,'ifi991,1Y:iT"
liga
* olycksfall i

I --:--".-,ftntale[ ta| .
:-

i arbetel

53
3I
26
2I
23

,.t.t"

.A
II

8,6
6,5
7,9
7,8
8,9
5,1
5,8
8,8
6,5

IJ

1)

1A

19

10
12
8
6

6,0
6,5
3,4
z,o

t07

7 med cykel och 4 med "g&ende". An
en ging visas hir, att moped&kning
och cykling inneblr de sicirstariskerna
i vira dagarstrafik men dven fotgdngatnadr starkt utsatta.
R

En analysav de under de senaste5
iren - L9\6-L96L - intriiffade tiskadorna ger vid handen, att stdrre
delen av skadorna kunnat betydligts
minskaseller kanskehelt undvikas,om
vederbrirande haft skvddsskor. Ar
1956 intrldffade14 tiska'dor och endast
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manufaktureringsavdelningensom magasinen krdver mer utrymme och
golvyta.
Pi. fotot av byggnadsmodellenframgir nybyggnadensomfing. LZingstupp
Llkemedelsmanufaktureringen utvidgar och
till vlnster syns Bjcirkbornsherrgird
och all6n dit upp frin bron. Till hdger
har vi hela NVM-komplexet, med
Efter det genxenramma
umntantrkdet rned Bofors och Nobelkrutt fdretags- Timsdlvensstrandbrink antydd i fcirgrunden.Mot vdgenligger laboratorieniintnder,_d_iir
d.isponentSaerreSohlman)nformeradeom planernapd en atuiigning au Nobelhrutt liikemeclelstekrion,ll)mnadet riktpressen fr)liand.e meddT- och kontorsbyggnadenbakom tornet.
Hela byggnadskomplexetframfcir och
lande:
t. h. om tornbyggnaden
rymmer manuBofors har beslutat,att pi f<ir ?inda- stad valts for uppfrirandetav den nya faktureringsavdelningen,uppdelad pi
m&let redan fdrvdrvad tomt, i scidra institution f <ir ldkemedelsforsknins. 3 byggnadskropparpi resp. en, 3 och
delen av Gdteborg, uppfdra en instituDen hittills vid Nobelkrutbedrivna 4 vhningar.
tion fcjr sin forskningsverksamhetpi
forskningen pe hkemedelsomridet
Den planerade tillbyggnaden sker
llkemedelsornridet. Anliiggningen be- kommer silunda att helt koncentreras av mittpartiet, som byggs samman
rdknas kunna tas i bruk om ca ett 3.r. till Goteborg,vilkei bl. a. kommer att med lighuset t. v. Sistndmndadel utBofors har ju gjort sig vida klnt for
innebdraviss dverflyttning av forskar- gdres f. ri. till stor del av den forna
sin tillverkning av militdra produkter. personaldit frin Bofors.
smedjebyggnaden.Tillbygget blir en
'Iillverkninsen
Emellertid arbetar bolaget milmedav ldkemedelssub- vining i 3 viningar mot dster-sdder
vetet pi att bygga ut iven den civila stanseroch manufaktureringenav spe- och 2 meter mot vdgen i norr och 5
produktionen, och detta giiller icke cialiteterkommerdlremot dveni fram- fcinsieraxlarbrett. Hlr blir det en vdminst pi det kemiskaomridet.
tiden att bedrivasvid fciretagetsunder sentlig utijkad produktionsavdelning,
Vid Nobelkrut tillverkas idas ett de senasteLren hdrf6,r uppfdrda fa- med speciellarum f6r salvhantering,
stort antal civila kemiska prod*ukter briker i Bofors, av vilka diirjiimte helt dragering och en stor utdkning av
parallellt med och sammanlagti unge- nyligen en betydande utbyggnad be- sterilavdelningen.Den sammanlagda
flr sammaomfattning som den tradi- slutats.
golvytani dennanya avdelningblir ca
N. C.
tionella produktionen av krut- och
700 m2.
*
sprlnlgimnen.
Magasinsbyggnaden,markerad pi
Bland de civilkemiskaprodukterna
modellen av den stora byggnadskrophar sedansistaviddskrigets slut liike- Ldkemedelsfabrikens tillbyggnad
pen t. h., fir en 5 m hcigbottenvining
Ldkemedelsmanufaktureringen,
medelssubstanser
intagit en framskjusom och i halva huset en kontorsvtning.
ten plats, medan marknadsfcirandet
av sedannigra ir tillbaka residerari den Hela magasinet blir alltsi en n!ldkemedelsspecialiteter
dr av yngre da- forna luktdmnesfabriken(salig i iminbyggnad.
tum. Liksom hittills kommer fdretaget nelse), eller den innu dldre trotylfaOvervtningen skall rymma kontor
dven i fortsittningen, att i stdrstamcij- briken, pi Bjrirkborns forna smedjas ftir drifts- och bokfdringspersonal
och
liga utstrdckning sjZilvt svara frir den plats, dr en starkt expanderandeav- storapersonalrum.Lagret fir en sepakemiska,tillverkningenav de i speciali- delning. B-piien har redan i ett tidi- rat del fdr fiirdigvaror med ett stort
teterna ing8.endeverksamma substan- gare nummer (2160) haft en ling och kylrum och en del f6r rivaror, embalsefoa.
utfcidig beskrivning civeravdelningen. lage m. m. Huset uppfdres av tegel
Den nu beslutade investeringen ir
Nu ir redan "stugan f<ir tring" och med gjutna bjelkhg av betong.
en betydelsefull ttgZird fcir att iitensien stcirre utbyggnad planeras. Sivdl
All hantering i magasinetskall ske
fiera fdretagets forskning och ddrmed
dess verksamhet civerhuvudtaget pi
Likentedelsrnanufahtureringen
efter de besl*tade tillbyggnaderna.Tinsiilaens lLra iir axllkemedelsomrtdet.
tydd i fdrgrunden, T. a. syns Bj|*borns Herrgdrd.jiitnte parA. Se f . d. rexten.
Det dr ytterst viktigt att en utveckBoforsfoto Tillman.
ligsverksamhet av denna art bedrives
i nd'ta samarbete med den frimsta
medicinska sakkuoskapeni virt land.
Bofors har ocks8.redangoda kontakter
med universitetoch andra vetenskapliga instutitioner samt stdrre medicinskakliniker, icke minst i Goteborg.
Det 1r dlrfdr fdljdriktigt, att denna

forskningenfyttar till Gciteborg

I
0
II

Skyddsskor

I

I
I

I

Forts.frdn fdreg. siila

4 hade skyddsskor, itr L957 var motsvarandesiffror 13 och 1, ir 1958 10
och 2, Lr L959 1,2 och 3, 3,r 1960 I
och 1, ir 1961 6 och 2. Siffrorna til
att begrundas!
Anaiincl alltid sATddssAori arbetet.
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med tnrck ph pallar, hyllinredningen
byggs med tanke hdrpt. Lagret fir en
golvyta p& ca 1.000 m2 och kontorsv&ningenblir pi ca )00 m2.
Byggnaderna ?ir flirdigritade och
konstruerade och arbetet beriknas
kunna brirja i septemberfdr att - i
bZistafall - [gnna van klara fdr inflyttning och i anspriktagande1p63.
L,
Laboratoriet fiir liikemedelsforskning i Giiteborg
Det planerade forskningslaboratoriet i Gdteborg kan studeras p& hir
publicerat foto av byggnadsmodellen.
Som synes,fir byggnaden3 viningar
samt en kdllar- och en takvining.
Bruttogolvytandt ca 2.800 m2 och
det intilliggande djurhuset fl'r en
golvyta p& ca 3oo m2. Byggnadenblir
med andra ord vdl si stor som nuvarande laboratorium vid Bjdrkborn.
Tomten har en yta p& ca17.000m2 och
tilliter alltse atskilliga tillbyggnader.
B-pilen hat haft ett samtal med dr
Bo af Ekenstamsom bl. a. sade:
- "Vi var helt enkelt tvungna att
bygga nytt. Laboratoriet h?ir i Bjcirkborn var for tringt och vi hade att
vifja emellan att gijra en tillbyggnad
hdr eller bygga nytt pe annanort. Och
di valde vi Gdteborg, dlr vi littare
kan fi kontakt med olika medicinska
institutioner f<ir samarbetei forskningen.
-1 Byggnadsarbetethoppasvi kunna
komma iging med i biirjan av sePtember, i varje fall arbetet pi grunden
med schaktning, grdvning, pilning
m. m. Byggnadsarbetetskall ddrefter
forceras och vi rdknar med att kunna
komma iging med laboratoriet i slutet
av ndstair.
Det nya laboraroriet
Boforsfoto Tillman.
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Huuudarkiaet i Bergel, bar fhtt helt ny hyllinredning
Tillman.

enligt Contpaclur'rytem.

Compactus
- Vi kommer att b<irjamed 6070 man totalt i laboratoriet.Sannolikt
kommer vdl en del familier - kanske
ett 30-tal Personer- att flytta med
ned till Gciteborg.En del personal
kommer vi att rekrytera i Gdteborg.
Laboratorietfir plats for 70 i 80 man.
Bostadsfr&gornahar vi p& det hdr stadiet Innu inte bdrjat diskuterapt allvar, men det blir vdl en del Problem
dir ocks&."L.

lA^emedetsforskning i Gi)teborg. Foto aa b\ggnadsmodellen

Bofotsfoto

i Boisarkivet

I sambandmed bygget av datacentralen i Boisen, installetadeshelt ny
hyllinredning fdr Hu'mdarkivet. Comger f<ir sammagolvyta
pactussystemet
ndra dubbelt si stot hyllkapacitet som
det gamla systemetmed dppna, fasta
st&lhyllor.
*
Semesterarbete

1962

Viinster bildrad: Timsiiluen torrlades som uanligt mellan Bit;rkborn
och Boforc. - "Brukslorget" oid Bo'
fort shall atfalterat, men fi)rst mfr$e
alla aalopptleclningar m. nt'. gdras
klara, - Pfr.NobelArut skall ett stott
n)ttt magarin,K 21, bYggas.-"JP4ltpSret" upp till RA har brutitt upp,
sliprarna ligger dnnu kuar. - Hi)ger
bilclrad: P3 den s, A. L-aadelningen,
eller Norra Siibyomrfrdet,p2g3rarbetet
- StSlgiuterietsombyggnad
fdr fullt.
- Nyn Kratbruket har fLtt
fortgick.
nya asfalterade trruckbanor samtidigt
brutitt upp. Detta insom smalspSren
g3r i den lt)rsta etappen au ont'liiggaa Nobel'
ningenoch nooderniteringen
kruts transporliyitenx.Samtliga fotos
BoforsfotoTillman.
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Dikt om Tliiirnii
I norra Bohutliin, diir uLgor ukta
rullar,
och blommor aiixerymtn)gt
allt uppd iing och kullar,
Etr hiiirtligt tacAtill Bofors nu gAr,
lrLn en anliilld tom i 2r
sitt tiilt pfrTiiirnd slagit upp.
Han aar ei ensam- nei f lera hundra,
ai baraslod diir och ijn beundra,
c/enuar fi underbart?acker,

Utsikt mot Kostertiarna ocb Saltpanneuihen
'f:rin berget ouanfi)r campingplatsen, Eoto
N. Stiderholm.

""."i

"',

,',.
'

Visst uar uiil uiigen dit smal ocb trLng,
fdr mZngaaar clenen aning lLng,
rnen alla fick f dr sin mdda ldn,
en plats sfi.underbart lugn och skdn.
lag uarit pfrT jcirni) i tomrar tuL,
dkr finn: en himmel som alltid iir blfr,
Gubben, barnen och lilla frun,
cle retre hter fi liuoligt brun.
Ett 3r g3r fort niir man blir till hren,
aintern sainner,det Jnart blir ahren,
JolwndrnAommermed uind ocb sol,
adretten iir d3 likom i fiol.
E. S.

En liten Tliiirniiglimt

i:'

Tji.rndniimndens ordf. Lart Carlsson denzonsrrerarden nya pilnpen, Med ryggen
tnot kameran fuIetalls ordf. i Bofon Arne
KarlAaist och aaktm, lYasberg.Foto N. Siiderholm.

Ndgra Bofors-metallare pfr Tldrn6. Fr. o,
Arne Israelsson, Lennart Li)fstand, Nils Gullbrand, Nils EAman och
"Stordxa" Hilding EriLsson. Foto N. Sdderholm.

t.
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retts enkla rum for nlmnden. Vad
som nu skulle gcira livet gladare fcir
den trevliga vaktmlstarefamiljenvore
ett kylskip och en elspis
Ndmnden har att klmpa med vissa
ekonomiskasvirigheter vid starten,
men man hoppas att skogenskall ge
ett "handtag" till forbiittring.
Men som sagt, fler och fler boforsare drar mot Ti?irnirs vidd och
skdnhet.Alla campare,som nu iven,
genom givor frin olika personalorganisationer,fitt en del bitar till sitt fcirfogande,var n6jda. Kan man fi litet
bZittremdjligheter med inkop av matvaror i kiosken, eller genom butiksbussar,bleve det Httare att vara husmor eller husfar i semestertider.
Gamla vdgenslingrarsig dnnu efter
stranden, men viigbygget ?ir pi ging
och inom en
som beredskapsarbete
snar framtid fir man en mycket kortare och blttre Yag direkt forbi
Nimndg&rden.
Det dr skrivarens fcirhoppning, att
alla boforsaregcir en insatsfcir att frjrblttra semesteromridet.En trakt si
inland, med
olik virt skogsomsusade
virt lands finaste badvattenoch med
ffu vi hoppas - si sm&ningom
virt lands ndjdastecampare.
S-m

Sakta men slkert ercivrar TjZirnti
fler och fler av Bofors-koncernens
semesterfirare
och besokare.Och i takt Personalnytt
med ndmndensekonomiskabetingel- Boforsverken
ser kommef omredets service att frirVerkmistare Gdthe Blick (85868)
bdttras. I sommar har tdltande anstllldes
den 3 juni pi Byggnadsavibland iinda till 150 tllt - valt Tj?irni)
delningen.
som rekreationsort.
Undertecknad,
som
Den 1 juni utndmndes heu Pertti
efter ett ir var nyfiken pi hur semesSdkkinen (85879) till frirman p&
teromridet utvecklats, hade n6;'et att
Byggnadsavdelningen.
under en dag, med ordf. Lars Cadsson
Maskinmlstare Birger f ohantson
\Wasberg
och vaktmdstare
som cicero(85887) anstdlldesden 14 juni pi
ner, f.& en orientering om aktuella
Byggnadsavdelningen.
spcirsmil.
*
Redanifjol ordningstlilldessom bekant toaletterna vid bergkanten och
vid sijdra skogsstrandensamt disk- och Boforsare till f,nalen om
vatten-anllggningen i anslutning till
>irets lerlingo
stora campingplatsen.Frir att ge sddra
omridet vatten har en ny pumpk?illa
I den av StockholmsJuniorhandelsordningstlllts i vir. En reserwatten- kammare och SvenskaHandelsbanken
tank fcir lagring av vatten till semester- anordnadetdvlingen "Arets ldrling",
ruschenhar anskaffatsav ndmnden.
som avsesvara ett bidrag till den stora
En nyhet for iret var det nya stryk- propagandaaktivitet, som svenskt ndrummet i f. d. ladugtrdsliingan. I
ringsliv planerarmot USA under nlstvar utrtijt, kommandeLr, har nu de tretton finasjiilvaladug&rdsavdelningen
och hdr skall man frirsrika ft till st&nd listernauttagits,ndmligen:
en samlingslokalfdr mriten och samBystedt,SvenskaGummifabriks
mankomster,eller f6r barnen att leka S. O.
AB,
Jonkdping.
i vid d&ligt vdder, och ett TV-rum.
I sj?ilvagamla boningshuset,numera Jrn Eriksson, Aog. Stenman AB,
Eskilstuna.
ndmndg&rdenkombineradmed bostad
fcir vaktmdstaren.har en del f<irbiitt- N. Frojd6n, Kockums Mekaniska
VerkstadsAB, Malmci.
ringar gjorts. Pi dverviningenhar in-
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L. Holmqvist, AB Nordiska Kompaniet, Stockholm.
L. A. Lantz, Hugin Kassaregister
AB,
Stockholm.
S. G. Ldvgren, ASEA, Vdsteris.
J. A. Melander, Bolidens Gruv AB,
Skelleftehamn.
C. Sji)strand,AB Bof ors, Bof ors.
A. E. Sundberg,Granit & Beton AB,
Stockholm.
J. A. Svensson,SKF, Gdteborg.
G. Thellndr, AB SvenskaMetallverken, Vdsteris.
L. O. Tornqvist, Kungl. Telestyrelsens
Verkstadsbyri,Nyndshamn.
I. SZestberg,Bultfabriksaktiebolaget,
Hallstahammar.
De nu uttagna ld,rlingarna,vilka ercivrat sina finalplatser i hird konkurrens, med lerlingar frAn hela
svenskaindustrin, har dels genomgitt

prov i nutidsorientering, dels ett
engelskt sprikprov. De komrner att
kallastill final i Stockholmunder septembermi.nad.
Den somslutligenuttagestill "Arets
liirling" kommer att av Juniorhandelskammarensdndastill USA och ddr arbeta i sin egenbranchunder minst ett
halvt ir. Avresanberdknasske i slutet
av detta3r.
*
F'inalistenConny uppsdkte vi pi
hansarbetsplats
pi NZM.
- "Det var verkligenciverraskande
att jag nidde finalen. Provenvar knei tiiulingen
linali:t
piga men trevliga och bestodbl. a. i Conny Sjdstrand4v[strar nu som laboranl
"Arets liirling"
ett civersdttningsprov
frin engelskatill
pA NZM. Boforsfoto Tillman.
svenskaoch en allmdnorientering
pi 48
olika frigor. Ntgot om slutproven vet
Jug har tagit realen och gir nu
vi inte, men den som vinner fir ju ph 3:e iret pi fysikaliskalaboratorieresatill Amerika pi ett halvir och det kursen.Nu skall vi gdra militiirtjiinst
Ir iu lockandeI
och senkanskevi fortsdtteratt ldsa."

nas minga cinskemil och fcirslag till
Pansarplitverkstaden
fly ttar
fcirbdttringar skall v2il undan fcir unNdr detta skrives, sjunger Storcina- dan infrias. Fcirst
Plitverkstadenstillbygge ir nu snart
pi dnskelistanstir
sdsongen1962 p3,sistaversen.Intres- nu en
fiirdigt och kommersuccessivt
att tagas
badbrygga.
-t, i bruk. I dagana flyttar Pansarpl8.tset fcir dennavilskcitta institution stir
*
sig och man har kunnat glZidjasig it
verkstaden (VP 25) fr8.n Hlrdverket,
fullbelagdastugor hela sdsongen.Som
ddr den i minga 8r varit inrymd i lovanligt inledde boforspensiondrerna Metallkurs pi Storiin
kaler, som kanskeinte alltid varit fcir
och fcir finalveckansvaradelandstingtrivsamma att arbetai. Vi tterkommer
Dagarna fdre midsommar ordnade med ett litet reportagei nlsta nr.
ets husmoderssemester.
Som vanligt har Stordn ocksi haft Metalls avd. 76, Bofors, en kurs fcir
vackertvdder,betydligt soligare[n ov- sina klubbordfcirandeoi Stor<in.Huriga delar av Sverige.Regnskyarna
bl&- vudfcireldsarevar om6udsmanJohan
Swedberg,Stockholm. Kursdeltagarna
ser bort och tcimmersitt innehill med f6rkdrlek tycks det - <iverKarl- var 4O och alla deltog livligt i kursens
olika programpunkter.
Semesterfotos
skoga.
"76:ans
I
tdvlingen
om
tipstolva"
Sistaveckoslutet,den 18-19 aug.,
Vir v?idjan om semesterfotosfcirordnade Orebro och Karlskoga FCO vann klubbordfdrandenHelmer Vikklingade ohiird. Redaktionenhoppas
lund, VA 30 i Boisverkstaden.Han nu att fotografernavisar sitt
sin traditionella sommarkonferens.
sommar"Storcinabasen" Lasse Lundquist fick som beldning bokverketArbetar- arbeteantingeni "Bilden" eller i Bordrelsenshistoria.
i foto.
S_nt: forsmdsterskapet
sadesig varaciverbelitenmed sdsongen
*
och sannoliktkommersemesterhemmet
att i ir visa nya rekordsiffror ftir anNdsta numrner
och serverademiltider.
talet nattq?ister
Rekordf iirslagst?illare III
blir ) av fugtng Nr 17 - L962. Vi
r(,
dr tacksammafrir att fi materiel snaVid
Fciretagsndmndsammantrddet
rast mcijligt och inte gdrna senaredn
den 2 juli kunde sekreterareni fcir1 oktober.
Tj?irntisiison gen lyckad
slagskommitt6nfcir minadsavlcinade
BoforsfotoTillman.
meddela,att kommittdnbelonattre fcirBoforskoncernensfritidsomride oi
slagmed resp.300, 500 och 4.000kr.
Tjiirnri har ocksivarit synnerlig.nuilbescikti sommar och A, B, R och T- ._ Den hcigstabelci'ningssumman,
4.000
mdrkta bilar, med tillhcirandetdlt, har kr, tilldelades hert lVallentin Hielnt.,
samsatsom utrymmet. Vidret skall vi ML, for fcirbdttringar pi maskiner
vzil inte tala om i detta sammanhang. (apparater)fdr lingtidsprov pi varmVattnet har varit tdmligensvalt i som- hiilfasta stil. Fcirslagssteillaren
seshdr
mar och di och d5.har maneternafcir- invid en dylik apparat.
svirat doppen.
Herr Hjelm Zir viilkiind i fcirslagsTjdrncindmndenhar gjort vad den sammanhang.
Han har tidigarefeft ett
kunnat med de knappamedelsomstitt
stort antal forslag belcjnadedl han artill forfogande, och gdsternas-campar-betadepl, avd. X 15.

Storartad

sesong pi

Storiin

Frfr,nRedahtionell,

)?

ning inte specielltdr inriktad pe httare tillverkning. Det ?ir detaljer till
lok, vattenturbiner, dieselmotorer,
tryckpressar,m. m. som behandlashdr,
och till minga arbetsstyckenfordras
traverslyft. Liigg dZirtill, att det pi avdelningen finns frlsmaskiner, svarvar
och borrmaskiner, si frirstlr man, att
Ny chef fiir verktygsverkdet Zirnigot sjusirdelesmed denna avstaden
delning ur skyddssynpunkt.
I nt 2 av denna tidning var det eit
Ett vanligt talesdtt bland de ca 65
reportageom NOHAB:s verktygsav- anstdllda i denna avdelning 'dr
delning. Sedan dess har denna verk- "skyddsombud ?ir vi allihopa". Och
stad bytt chef. Ingenjiir Luthman har det ligger mycket i detta. Varje man dr
uppnitt pensionsildern och ledningen medveten om sitt ansvar. De "verkfcir avdelningarna 31, 67 och verk- liga" skyddsornbuden Folke Hedetygsfcirriden har rivertagits av ingen- brand och Knut \Wennergren sparar
jdr StenS7ingquist. Denne Ir ju redan sig inte heller. Men den verkliga
kind inom fdretaget, varfdr presenta- drivfjiidern under m&nga ir har varit
tion dr <iverfkidig. Ndmnas bdr dock, chefen fdr avdelningen, ingenjiir Vicatt ingenjcir NTingquistgenomgitt den tor Luthman, som in i minsta detalj
tekniskahiigskolekursenvid NOHAB.
har kontrollent, att inget slarv fdreIngenjiir Luthman bibehtller sin kommit. Ingenjcir Luthman har nu
plats som tiveringenjiirsassistentoch gitt in i pensionsildern och hans efterskall dven syssla med speciella upp- trddare, ingenjtir Sten ITingquist,
drag.
kommer pi sitt sitt att se till, att avNOHAB-anst?illd doktorsdelningen lven i fortsdttningen blir
ett fdredcime i ffiga om sikerhet och
En miljon arbetstimmar i
disputerade
-produktion.
Den 4 juni f<irsvarade tekn. lic. fiiljd utan olycksfall
Vi kan dra flam flera andn orsaker
Erik Nilsson vid Kungl. Tekniska
Overallt i alla sammanhang giirs till, att denna avdelning Zir st "sikerHcigskolanen avhandling fcir att vinna propaganda fijr slkerheten med hetsbetonad". En d.r, att folk trivs,
teknisk doktorsgrad. Avhandlingens mer eller mindre lyckat resultat. I en eftersom andan 1r god och samarbetet
titel var "On the ideal flow through av montage- och maskinverkstlderna f<irtr2iffligt. De som arbetarhir f&r en
axial turbomachine cascades".
vid NOHAB har man lyckats mycket stor portion erfarenhet, eftersom
I avhandlingen redogtirs fdr en me- bra och kornmit upp i en miljon
ingen vill flytta pi sig. En annan dt
tod, som dr Nilsson utarbetat, i syfte olycksfallsfria arbetstimmar i fdljd.
att man hir praktiserar en sorts f6reatt berdkna den tredimensionellasko- Det dr i avdelningVA 10 eller 3L:an byggandesjutvird. Om nigon fir en
velformens inverkan pi strcimnings- som man i dagligt tal sdger.
skrima, g3,rhan in till flickorna i "tidfiirloppet i axiella turbomaskiner.
Nu ir att mirka. att denna avdel- buren" och fir siret omplistrat. VisDenna skovelform har stor betvdelse
b&defcjr maskinensverkningsgradoch Denxa bild talar f fu ig tjila ocb ffu tynbolisera NOHAB:I goda resultat inom tAyddt.
jdnsten.Nohabfoto G. Johansson.
nlr det glller maskiner med vridbara t
skovlar dven fiir prestanda vid olika
skovelllgen. Metoden har demonstrerats pi ntgra olika skovelformer och
genomrdknatspe matematikmaskinen.
Dr Nilsson Zirfiidd 1920 och sedan
1951 anstiilldvid NOHAB, de senare
iren som chef fcir atomkraftavdelningens berlkningsavdelning.
Inge;rjdr Sten IY/ingqaist, VerhtlgsaerLsta/ea.. Nohabsfoto G. Johansson.
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serligen har ju fciretaget,som alla vet,
en vdlutrustadsjukstuga.Men man gir
iu inte dit med smtstr.
F6retagetuppskattartill fullo denna
insats pi skyddstjdnstensomride.
Eftersomdettavar den f6rsta milionen
olycksfallsfriaarbetstimmari f<iljd vid
NOHAB bjdds samtliga pe resa och
intrdde till "Tig 62" samt pi kaffe
med dopp i Triidgirdsf<ireningen.
Man kan utan civerdrift sega, att
detta NOHAB-resultat Ir ett betydelsefullt steg fram6.t inom skyddstjinsten i vtrt land, specielltinom den
tyngre maskinindustrin.

Arbetsstycketflr dlrigenom en mycket stor parallell- och vinkelnoggrannhet pi aIla ffista ytor. Maskinen dr
forsedd med vinkelfrdshuvuden.Hdrigenom 1r det mtijligt att samtidigt
bearbetaett arbetsstycke
pi flera sidor.
Bordet ir 5 m lingt och 2,3 m
brett. Storstabreddenmellan horisontala spindlar dr 2,5 m. Stdrsta hojd
frin bord till vertikalspindelndr 2 m.

Annu

en ))fiifmanskurs>

avslutad

*

Den 29 mai avslutadeskursen fdr
produktionstekniker, vilken pigitt seNy l&ngf*ismaskin
i arbete
dan februari 1960. Det var 10 elever,
som fick sina betygvid en avslutningsNOHAB har under de senasteiren
installerat flera nya maskiner till en hdgtid pi Gullriset. Deltagarna har
redan iidigare vllfdrsedd maskinpark. fitt arbeta hirt i de olika dmnena.
Teoriundervisningenhar varit fdrlagd
Nyligen togs en lingfrdsmaskin i
bruk. Den dr tillverkad av den tyska till kviillstid och hemarbetethar varit
firman Droop & Rein.
omfattande.
Den nya maskinen ir avsedd att i
De nyexamineradegir nu vdlrustade
fcirsta hand frlsa motorstativ och bog- ut till sitt atbete som t. ex. formdn,
gier samt arbeten inom presstillverk- arbetsstudieteknikerm. m. NOHAB
ningen, ex. b?iddplattoroch sidostativ. har som tidigare samarbetat med
Frdsmaskinen ?ir fyrspindli g - 2 Trollhdttans yrkesskolor,niir det giillt
vertikala och 2 horisontellaspindlar. att genomfrirakursen.
FriisarenEgron Moberg uid.dex nya lhnglriismasAinen.
Ett motorstatiafdr el-lok, lin. Dm,
bfrller bfr att bearbetat.Nohabfoto G. Iohansson.

Hiir sesde lycdliga, tom'fick prenziun, tillrdrltnzdnstzed ingenjdr G6re Sablberg aid
den produhtionstekniskaAursensauslatning,
De prcmierade iir fu. a. Gunnar Lindell,
Lennart Petefiron ocb Per-Olof Carlsson.
NohabfotoG. Johansson.
De, som f&tt sina betyg Ir: Per-Olof
Carlsson, Rolf Henriksson, Karl-Erik
HiilLfors, Olle Johansson, Sven-Olof
Kjell, Gunnar Lindell, Bror Lycke,
Karl-Erik Odh, Lennart Petersson och
Sonny Sundberg.

*
Fjiirrstyrda

r?ilsbussar

Pa SJ:s utstlllning "Thg 52" i
Goteborg visade NOHAB en fdrnlmlig nyhet, nlmligen en utrustning frir
ttidlcis fjiirrstyrning av rdlsbussaroch
tig. I f<irra numret av B-pilen (sid.
22) beskrevsprincipernafcir dennautrustning.
Vi kan hlr nedan visa en bild av
mancivcrstationen.
Nohabfoto G. Johansson.

NOHAB-man

segrade inyo

f iiretagsskolornas

i

svarv-

m?isterskap
Jan-Olof Tidlund (18), NOHAB,
Trollhlttan blev bdsteman i svarvprovet i Verkstadsf6reningenrikstlvlan
frlr fciretagsskolor.Fdr den prestationen fick han, fcirutom iran, p3' torsdagen av direktcir Kylberg motta premien pi 200 kronor. Det Ir inte fdrsta
gingen en representant
fcir NOHAB:s
fciretagsskolautmlrker sig. F6ra seT. a. direktdr Nils Kylberg, lan-Olof Tidgern vanns 1958 och d& giillde t2iv- land och rehtor G. Sahlberg.
Nohabfoto
lingen fdr inofficiellt europamdster- Johansson.
skap.
**
*
Jan-Olof, som gir pL 4:e iret och
examinerasi hclst, skri'ternu en svarv
pi verktygsavdelningen.
Pi tal om fiirslagsverkAven frdsaren Sterne Johannesson,
samheten
NOHAB, hiill sig fint framme och
Definition
blev bland de bista i sin grupp.
E.
Nohabfoto G. Johansson.
"En bult [r ett slags pinne av hird
*
metall, som t. ex. jirn, med en kantig
klump i ena lnden och en l&ng repa
Halmstads nya mudderverk
lindad kring den andra.
Vaktombyte pi f iirsiiljningsEn mutter ir likadan som en bult,
kanal
genom Trollkitte
tv[rtom, for den dr ett hil i en
bara
chefsposten
Fijr att kunna bogsera ett mudder- kantig klump, som ir avsigad si den
Som B-pilen i sitt frirra nummer verk av den stodek, som syns p& bil- Ir kort och med rynkor inne i hilet."
kunde meddela, frlntrldde civilingen- den, fordras kraf.tigaoch pilitliga bogDefinitionen llr ursprungligen vajiir P. E. Eller sin befattning som serare. Mudderverket och bogseraren rit skriven i en uppsats'av en flicka.
firrsiiljningschef vid NOHAB den " Agir", som drar mudderverket, dr
Botse
*
3I / ), Eftersom denna dag var helgdag b&da byggda vid Brijderna Larssons
skeddeavtackningen den 3o/5. Pe bilVarv & Mek. Verkstad i Kristineden ser vi den nye ftirsiljningschefen, hamn. Motorn i "Agir" iir en POLAR D e t g i c k . . .
civilingenjdr Henrik de Verdier, tillMN16 plt 1260 histkrafter vid 331
Pt brukets plttverks'tad hade Sorbovaw/min.
sammansmed sin fciretrddare,framfijr
Eskil gjort en'hink av rostfritt, som
portrettet av fciretagens grundare,
han skulle f<irsiika ait ft ut genom
patron Antenor Nydqvist.
vakten. Efter mycket grubbel stoppade
Eskil en smutsig overall i hinken och
NOHAB-hdstkrafter drar nzudderterhetgenom Trollhiitre Aanal.Nohabfoto G. Joha.rssori. stegade ivdg mot grinden. Di han
skulle passeraropadevakten:
- Va har du i hinken, Eskil?
- Mi'n lorrtigaoverall.
- Passera.sa vakten.
*-
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Ny kull klar vid UVA yrKessKola
111

"Med en fil skulle vi forma en ilrnbit och nog blev den formad, men inte
som vir ldrareville ha den."
Ovanstiendeyttrandefiilldes av den
avgiende eleven Krister Granlund vid
UVA yrkesskolasavslutning den 20

successivt
frirs in i arbetslivetfr&n skolan och, frjrutom den mingsidiga praktiska undervisningen,erhiller teoretisk
utbildning.

lunl.

Efter att ha beseitverkstddernaunder ciceronskapav hrr Jarme, Hjortstad, Espholm och F. Johanssonhade
fcirdldrar och milsmdn till eleverna
samt rivriga inbjudna samlatsi stora
matsalen, dZir UVA-orkestern under
ledning av musikdirektcir Gustav
Svenssonkonserterademed kompositioner av Taube,Straussoch PetteisonBerger.

Ciceronen Hjort:tad aisar en U55-masAin
under blggnad. UVA-foto Nellmar.

Kwrettan Rol.f Noftn mellan fuckliga fdr
dldrar.

UVA:s yrkesskola har byggts upp
med erfarenheterfrtn andra industrier
och betonades,att UVA iven forsciker
dela med sig av sina r6n pt det sliptekniska omr&det. Han uttryckte en
Ku$ettorna
lrdn 1:a och 2:a Alassema:
Charles Ldnngren (t. h.) och Ake Lindstrii nt. UV A-foto Nellmar.

OveringenjcirHarald Sten hdll ett
anfdrande, dd,t han vlnde sig till eleverna med tack fdr visad studieflit och
berrirde vikten av en god utbildning
i den tid som rider. Han redogjorde
fcir utbildningen i storadrag, och j?imfcirde det tidigare systemet,diir pojkarna gick i ldra hos erfarna yrkeskamrater med det nya, ddr eleven
Ull Glinst.er'fdrsitt diplon au i)ueringenjdr Sten. UVA-foto Nellmar.

forhoppning om, att pojkarna l2irt sig
trivas pi UVA, och att de fortsdtter
inom friretaget ddr yrkesskickligt folk
behdvsoch dir man sdker placeradem
pi platserddr de passar.
Med hjalp av yrkesldrareElving
Red6nfciretogdveringenj<irStensedan
utdelning av betyg och premier och
avslutademed att utbringa ett leve fdr
de avgiendeeleverna.
SedanKrister Granlund uttalai elevernastack till f6retagetoch sina ldrare samt blomsterprytt civeringenjdr
Forts.p3 sid.29

Den aagfrendekallen. Sittandefu, o. yrAesllirareElaing Reddn,kursettan Rolf Norin, iimnesliirareS.-A. Larsson.Stdende:Anders Wahl.Auist,Htnt Asiling, Nils Erih Nordberg,
Krister Granlund ocb Ufi Glintster.UVA-foto Nellmar.
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Retultat:

'Wedaverken

1. Wedaverken
2. Scania-Vabis
3. Astra
hOll krutet

. .. . 67t p.
.... 6i3 p.
....65tp.

torrast

Iotot visarsegrandelagetmed korpledaren Lennart Eriksson i fcirgrunnytt fint rekord trots regnrusk
den. Gunnar Johanssonsk1'uteri klass
5, Rolf Janssoni klass I och dvriga i
t96Z itrs korporationsskjutningden klass1.
20 maj biev en klar succ6fcir STeda*
verken,som fitt fart p& sin skyttesektion. Med sina 67I podng kunde WeSi S.terstirendastatt dnska Nfedadaverkensdttaett nytt prydligt rekord
och myckettack vare en utmdrkt skdtt skyttarna all fortsatt framg8.ng,icke
en 1963.
nyrekrytering,ddr llgre klassernavi- minst i SvenskaDagbladskorp
sadesig viil framme i resultatlistan.
S, LN

i korpskyttet.

Segrade med

Si;dertlilje Tidnings ldp:edel den 21 nzai i biista aftontidnings l:edrande - stil.

neu fi)r l{zeda nychet

Liirlingssholans augingsAlass; Fr. p. siuande
Lar: Ahe Noordb, ingenjr)r G. Mirtensson,
sAolans'fitrestindare och Ahe Gustattssan.
Stiende: Leif SLogland, Dick Hellstrdmer
ocb Bengt Carlssotz.tVedafoto .i/esterlund.

'Wedaverkens

fernte larlings-

klass klar
Den 19 juni avslutade
den femteavgingsklassensin utbildning vid \7edaverkens ldrlingsskola.I och med den
nu avslutadekursen hat 3I elevergenomgitt lzirlingsskolan.Fotot visar de
avgi.ende eleverna tillsammans med
skolansfcirestindare,ingenjcirGeorge
Mirtensson.
*
lY/edat segrande Aorplag i skyte 1962.
Kniisttiencle lagledaren Lennart Erikston.
Sitlande fr. u. Gunnar Suenstam, Gunnar
lohansson, Ro/f lan:san och !ens Jansson.
Stiende: Sten lY/dllin, Torgnl Andersson
ocb Lennttrt Serrander. \Tedafoto .J/esterh-rncl.

EDA

VAilil

Korpskyttet
trotsdaligtufrder
AIIr om LT-tdvfingen i dogens fidning

Flyg,
grep

snaabaFn
farliga

oeh hund
ryrrrtnar.e

Bflrs6rk
anladg
BldiHuddingehus
l{y

f6rlusr

f6r

Sporl
2B

Personalnytt
Pi forsiiljningsavdelningen
frir plast,
sektion TVF 5, har som fdltman och
distriktfdrsiiljarcfrhn L a:ug.1962 anstdllts herr Hans Holmberg (Hgh).
Pi inkopssektionen
TVE 5 har, med
tilltrZide den 1 iuli. anstlllts frdken
LenaForsberg(Fgl).
Den 1 juni utndmndesherrar Georg
Hagttrdm (85859), S)xten Lunclgren
(85860) och Thord lobansson
(85861) till fcirm2inpi resp. TVP,
TVT och TVP.
*
Aventyrliga

flaggstings-

tfansporter
F<iljandehar vlla v;inner pi Akericentralen berdttat om transDorterav
flaggstdnger:
Vi hadefcir en tid sedanen leverans
uppit Ostergcitland.
Det bar sig emellertid inte bdttre in att stingen kom
loss frf,'n surrningenoch fdll av utan
att chauffdren mirkt nigot. Flaggstingen hamnadeoskaddvid vdgkanten. Elter en stund kom en herre pi
cykel och fick sestingen,kdndepi den
och fann, att den skulle han lltt kunna
ta pi axeln och nog skulle folk titta
ndr han kom krirande.Sagt och gjort
- iv?ig bar det. Han tlnkte ta fram
stingen till ndrmastebensinstationoch
dit var det inte lingt.
Men en flaggsting dr som regel alltid lingre dn en cykel och det ddr med

balansen och centrifugalkraften och
sint var ju ldtt att misstasig pi. Det
gick lite si och s& med svdngningen
ndr han nalkadesen butik en bit fram
pi. vdgen.Flaggstingenville inte frilja
med som han ville och si PANG hela det storaskyltfci,nstret
gick i smibitar till hansstorafcirtvivlan.
Flaggstf,.ngenkom fram och det Ir
bide vi och Akericentralenglada for
- men hur det gick med ersdttningen
fcit rutan fick vi aldrig redapi. Vi fir
v[l hoppasatt cyklistenvar ordentligt
drullefdrsdkrad,s& han kan fortsdtta
^tt varahjiilpsam.
Vira flaggstlngerdr inte bara l&nga
och vackra- de dr framfcir allt l?itta.
Vid en leveransnyligen till Malmcj
hade chaufforen lite svirt att ta sig
fram till en viss adress o3. Gustav
Adolfs torg. Har man en si&ngpi tz
meterkan det ha sina sidor att komma
fram. Han stannaded?irfrirpi l?implig
plats, lossadestingen och tog den pi
axeln och si bar det ivdg ldngs Scidergatan och de smala gatorna ddr nere
till malmoiternasstora frirv8'ning.En
s6n baddaretill karl hade de di aldrig
sett. Stingen kom fram utan att n&gra
frinsterrutorkom ivlgen.
chg,
*
Lirnericken
En arltetstrbttman frrtn Gingbester
.rdkteaila blanclbntna badgiister.
AIen en platinablondbrucl
i bikidbadskrud
gaa ej n1gonlicl till sertester,
Ianitor.

UVA-nytt

E o r t s J. r o n s t d . / /

Sten, yrkesldrareRed6n och lmnesllrare ingenjdr S.-A. Larsson, framfdrde den sistndmndeett tack till de
avg&endeeleverna,ddr han betonade
att det var en av de bdsta och trevligastekullar som ldmnat UVA yrkesskolasamtonskadepojkarna lycka till.
Som en minnessivafrin sina elever
Red6n en Ronson
erhcill yrkesJdrare
cigarettdndare
och ett cigarettetui.
Sn inbjrid d'veringenjdrSten samtliga att tagapiats vid kaffebordenoch
till tonerna frin UVA-orkestern inmundiga kaffe med dopp.
Till hostenhar 11 nya elever antagits och om 3 ir hoppasvi fi se dem
med betyg frin genomgingen yrkesskola
Bosse

" Prins Augast" tted aeterantdgetpfi Soaetldt i e Central. lwedafoto Iresterlund

Weda-glimtat

Veterantflget
Siidertiilje

Forts.Jrdnsid. 28

passerade

t-

Mindagen den 7 maj kunde scidertdljebornabeskida"Prins August" och
fem sekelgamlapersonvagnar,
som var ;et.etl
f;r1s:.;
pi v?ig frin Stockholmtill Gdteborg * ; '.q9:";
f*cs ;:i
och SJ-utstdllningenTAG 62. "Prins
August", som ir IO6 ltr och dr ett av
vira dldstainglok, fcirdesav personal,
som var tidsenligt kl?idd och tiget
- ocks6.dessa
medfcirdepassagerare
i tidstrognadrdkter.
Sten
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GRATULERA
aell 60-dzfutgaz
IV kvartalet r96z
BOFORS
3.
7.
B.
10.
10.
12.
1t.
1t.

rc.

19.
)6

20.
2L.
22.

2).
27.
28.
,C\

)o

5O-iringar

Anstailld

er
1936
Sirnonston,Bror Eaald, Plitslagare,VP 20
L910
Karlsson,lohn Harry, Lokf6rare,RT
lVablttrt)m, Linnda Ingeborg,Tempoavsynare,
1949
KA 91
Daaid Helmer,Ydtmare,MVK 21 r95t
Gustaatsorz,
Heim.dahl,GustauHelmer, Fcirman,MSK 11 1936
YK 2l I O r c )
Eriktson,Erik H enry,Karusellsvarvarc,
Lefton,
Vlrmare,
Ldfstrand, Arne Guttau
1947
MVK 23
1926
Bjbrnclal,Olou Artur, Svarvate,VK 21
L937
Maltsson,Karl laan, Svatvare,VA 20
L933
Cederlind, Karl Sixlen, Ingenjor, KMPB
lilorm-Hansen,
1c ) 5 1
ldrgen, Valsare,MV
MS
20
L929
Fcirman,
Karlsson, Guslaa Edaard,
L943
Andersson,Knut Birger, Ftirman, B !
Berguall, lohn Sigfrid, Forridsarbetare,P 10 1.943
L938
Larsson, Anders Erik, Slgarc, YK 24
Lu nd, Lauri d.s Pet ersen, Hjilpvdrmare,
L956
MSK 31
Karltson, Karl Erhard, H?irdn.-hj[lpare,
1c)47
MH 20
1937
PV
Ekli)f, Axel Holger, Brukstjdnsteman,
1 c)1c)
Sdderlincl,Karl Einar, D'iv.-arbetare,ME
1942
Holm, Per Herbert, El. svetsate,VP 24
Gustautson,Allan Gott'frid Georg,Skjutf2ilts19rL
arbetare.KMPS

Oktober

November
L937
Petterston,Nils Aruid, Truckfcirare,MS
PelterJron,Nils Harry, Utrustare 1:e man,
L940
VK 55
r938
8 . Magnusson,Erland Magnut, Filare, VF 20
o
1946
RT
Helge,
Kranfcirare,
Karl
ansson,
f
196I
t 2 . fanston, GustaaErland,Lagerarb.,MVK 70
Bdttner, Kjell, Ingetj6r, FAS
L934
1 3 . Petlerston, Knut Harald, Grovarbetate,B
r 6 . Peltersson,Thure Kurt William, Godsmottag.,
L96r
P10
1955
1 7 . Olsson, Curt Axel, Mobilkranfcirare,RTK
Ly )o
2 0 . Flyd,ln, Oskar Stig Eugin, Brukstjm., EDM
7961
2 L , Pontln, GerbardVitalis, Bilftjrare, RTK
2 4 . Kenmo, Karl Gu:taf Vilhelm, Karusell.l
o?7
svarvare,VK 21
EFV
L917
2 6 . Aronsson,Mhrta Kilstina, Stdderskzi,
2 7 . Hallerttedt, GunnarRagnar,Brukstjm.,FS 61 1936
Axel Eruil Viktor, Slipare,VK 50 1937
2 8 . And.ersson,
2q
lV et.rtri)m,Erik Georg, Ultraljudprovare,
r95t
MVK 20
1936
29. Claeson,Karl Gunnar,Brukstjm.,EDX
December
KA 91 1 0 \ 4
5. Olston, Britta lngeborg,Tempoavsyn.,
t959
6. Vulolen, Otto,Sn.-hjdlpare, MSK 31

11.
14.
14.
1t.
18.
20.
22.
22.
23.
T.
28.
)0.
31.

MH 20 1 9 4 6
Karltson, lohn Holger, Ugnssk<i,tare,
r935
Hallgren, Otcar Erik,Ingenjtir, MH 1
1934
Nilsson, Martin Vallentin, Brukstjm., PM
1937
Berglund, Olou Fridolf, Plitslagare,YP 2,
Niltson, Gunnar Vitalir, Packareo. avsdndare,
L940
VF 18
r936
Birath, AAe lohan Artur,Ingenjtir, KKF
KA 91 19rr
Akerman, Thyra Linnia, Tempoavsyn.,
r937
EPM
Carltson,Carl Olof , Brukstjdnsteman,
1c)47
Herman,
Banvakt,
RTK
Guttaa
lohansson,
L937
Hallberg, Eric Pontus,Kokillresare,ME 20
1958
Aronsson,EriA Hilding, Slipare,MG 26
MS 22 r939
Biickman,Erik Samuel,Sm.-hj2ilpare,
1941.
Anderston,Knut Arlur, Forman,VR 96
6O-tringar

Berggren,Eilk Harald, Div.-arbetare,MVK 30
Carltson,Arendt Gustau,Ingenjdr,KKT
Quarfordt, G6$a Folke, Diftsverkmlst., X 40
Arontson, Karl Mirten, H2irdn.-hjZilpare,
MSK 50
14. Bodquist,lohan Algot, Kranfcirare,RT
28. Lundberg, Nils Filip, Civilingenj6r, OA
l.
2.
3.
Il.

November
t. Linrlberg, Wilbelm Gottfrid, VIrm., MSK 31
). Nordstrdna,Karl Eugen, Trpt.-arbetate,RT
n. Saaf, Karl Olof , Grovarbetare,B
13. Nordstriint.,Greta EleonoraAlbertina,
Stlderska,EFV
L). lobanston,Karl Olenius,Div.-arbetare,VV
P 10
16. lantson, Nils laar, F<irridsarbetare,
L6. Laursen,Lars Balle, Glddgare, MP
79. Nilsson, Albert Villehard, Sm.-hjdlpare,
MSK 31
26. Forsell, Olof lYalfrid Emanuel, Brukstjm, PB

Lgtt
1928
M,
1929
19rL
1933
1934
l9J2
L9l9
"l O1!)

r9rt
L948
L9>I
L95I
L9L7

December
L. Norberg, FranA lohan Vitalis, Borrare, VK 28 L924
L6. Sdderstrdnt,Emil August, Trpt.-arbetare,RT T 9 2 L
L96I
20. Hellten, Axel Aluar, Trpt.-arbetare,RT 5
22. Damberg, Filip Natanael, Torkugnsskcitare,
1 C)17
MG 10
30. Enborg, Karl Erik Edain, Centerlesslipare,
1 c)2c)
VA 3'

NOBELKRUT
S0-iringar
Oktober
6. Er)ksson,Harry Elroy, Krutknidare, NVK 4
7. Nordahl, GdstaMagnur, Ingenjtir, NVA 5
11. lVikstrdm, Curl Magnus,Planerare,NPA
13. Strdm,SuenGeorg,Kontorist, NVK 4
26. Andersson,GbstaRoland, Kru:tvalsare,
NVK 2

7937
L936
l94O
I93O
1929

November
2. Sriderman,SuenBirger TrTggue,Ammuni1c240
tionsarbetare,
NVA 4
11. Olston, GerdaElisabel,Ammunitions1933
arbetare,NVA 4
14. lobanxon, Lars Vilhelm Tdao, Apparatskcit.,
1934
NVF
78. Saentton,StigFolke Gerhard,Krutblandare,
1960
NVK 4

30

t'
L), Bogren, GustauRobert,Transportarb.,NB 70 r938
28. lohanson, Axel luan, Apparatskdtare,NVF
L937

TIDAHOLMSVERKEN
50-iringar
December
I. Sjtirtedt, Hans Oskar Hilding, Frirman
L4. Blom, Tore Lennart, Div. metallarbetare
25. Cbristentton,Olto Gunnar, Montrir

1938
L9r8
1941

November
8. Backman,GustaaEduard, Forridsforv.,NP 10 L9r6
T95L
30. Karlsson, Elit Verner, Snickare,NB 41

60-3ring:ar
Oktober
30. Magnerfeldt, Valter Henrih, Transportarb.

I9i9

November
14. Saenston,Karl Erik, Verkmistare

1935

December
Ll. SkLrberg,Karl Albert, Krutapterare,NVK 2
3L. Karlston, Gustaa,Grovarbetare,NB 40

December
L3. Bostrt)m,Elof Adolf, Reparator
L5. Melin, Bror Gottfrid Mahe, Ritsare

t936
L94T

December
31. lobansson,Knut losef Paul, Fcirtork.,NVK 4 1.949
60-iringar
Oktober
22. Holm, Albin, Byggnadsgrovarbetare,
NB 40

r926

1q ) q

1935

\vEDAVERKEN

NOHAB
50-fuingar

Oktober
2L. Bengtsson,Enar, Plitslagare,VT
22. Mhrtenston, lValter, Inspekt6'r,FR
24. Panlzar, Gdtta, Formare, VG
27, Saensson,
Lennart, Fdrman,VT

7927
r927
1945
r927

November
5. Skogb,Axel, Stadare,YH

L9t6

December
L. Euers, Oscar, Ingenjdr, KA
9. Granlund, Arne,F6rman, VD
16. Saentton,Gunndr, Svetsare,
VT
22. Petlersson,Allan, Filare, VH

L942
1953
'tq41
L9'L

60-irinear
Oktober
12. EAberg,Oskar,Ytbehandlare,VA

L927

November
20. Spjut, Bertil, Fdnidsarbetare, EIF
30. Rundberg, Nils, Filare, Lab.

T955
L927

December
5. Berggren, Saen,Kontorist, KKD
28, Eriksson, Verner, Svetsare,VT
28. Gartman,Knut, Fotmare,VG

L940
L939
19L7

50-iringar
Oktober
21. Olsson,Valdernar,Slipare
3I. Hellberg, Kurt, Ma,terialbokfcjrare

1954
1943

November
4. Magnusson,Suen,Inkripare
23. Hellberg, Bertil, Pressare

1942
L946

60-tringar
Oktober
28. Ohlin, EriA, Stidare
Jl. Hagberg, Ragnar, Konstruktdr

1957
19t6

November
25. Lindblad, Karl, Materialkontrollant

L958

December
9, Andersson,Anton, Handformare
1,2. Carbecll, Thore, Verkmistare
2). Eriksson, Haralcl, Uppackare

1954
L944
196r

UVA
Oktober

50-fuingar

26. lacobron, Harry, Fcirman
November
2. Norrman, SuenAAe, Arborrare

1946

:{urdnrr sorn
sfutfrL
sfuEntft:

Johan EriAsson
N obelkrut

lohn Hjalmarsson
N obelArut

Erik Karlsson
Bofors

Nils Nordenberg
Bofors

Henning Olsson
Bofors

Eriktton, lohan Petrur, fddd 29 juni 1895,pensionerad
29 luni L952. Arbetadevid Nobelkrut L9l0-L913 vid
Brisansavd.och dec. L9L5-aug. 1918 p& Trotylfabriken.
Arbetadevid Bofors och Nobelkrut kortareperioder1919
-L923 och blev i sept. 1923 fdrkokarepi Nitrocellulosaavd. Flyttade i sept. 1957 till Byggnadsavd.och var de
sista 2 iren fcirridsarbetarepi Centralfdrridet.Rdknade
vid sin avghngca 4t tjdtsteir och fick vid jubileet 1946
medalj for 27 tjdnstefu.
Hjalmarssort,lohn Valclemar,fodd 23 a:ug.L897, pensionerad 3L avg. L962. Anstdlldesvid Nobelkrut 1 juli
dli
1!16, efter cxamenvid Orebro Handelsgymnasium,
han f. <i. tilih6rde den forsta irskullen. Var forst boktili
och blev 1919 sekreterare
hillare pi avloningskontoret
d&v.disponeniRagnarSohlman.Tjinsten som direktionssekreterarebehcill han tills han avgick efter ca 46 tjanste6r. Lanseradepi sin tid namnet"BONO" fcir Nobelkruts
produkter. Erhiill vid jubileet l)46 medalj och gratifikation for 30 tjdnsteir.
Karl.r-ron,Erik Ernanael,f6dd 20 maj 189), pensione-

Karl Bjdrn
Bofors

rad 1 juni 1952. Anstdlldesvid Bofors i maj L92o och
arbetade tLLl 1928 i Stilverket, varifrhn han flyttade till
Transportavdelningen.Medaljdr vid jubileet L946 med
26 tjd.nstelr,kunde s8ledesr[kna ca 42 tjdnstelr nlr han
slutade.
Nordenberg,Nih HaralclVallentin, f6dd 23 aug.1897,
pensionerad1 sept.1962. Anstdlldesefter nigra irs tjdnst
vid Bofors Konvid andra foretag och ingenjcirsexamen
struktionskontor,avd. for Marinartilleri, 1 sept.1929 som
ritare. Blev senareritningsgranskarepi denna avd. och
civerflyttadei okt. 1956 sorn konstrukttir pi Fiiltartillerisiledesca
avd. Medaljor med 25 tjlnsteir 1954. RZiknade
33 tjlnstei.rnir han avgick.
Olsson,Henning Siglrid, f6dd 26 maj t895, pensionerad 1 juni 1962. Anstdlldesvid Bofors i okt. 1918 som
hantlangare i Stilgjuteriet, irverflyttade i mars L942 trll
Transportavdelningenoch blev i maj 1952 fcirridsarbetare
p& Centralfcirridet.Medaljdr vid jubileet 1945 med zs
ndr han slutade.
tjlnsteir, kunde han rikna ca 44 t1d'nsteFLr

Leonard. Olsson
Bofors

Emil EAstriim
Bofors

dven en skicklig modellbyggare och bildhuggare. Avled
efter skadavid en bilolyckai Tyskland.
Eriksson,GustauFolke, f.odd 31 okt. 1907, avliden 13
juli 1962. Arbetade vid Bofors sept. 1935-jani L)45
var anstllld vid Nobelkrut okt. L946som grovarbetare,
maj L)47 och blev i nov. 1947 avsynarepi Kontrollavd.
i Bofors. Erholl Hedetsnil och guldklockaf6r 2) tjdnste-

tu 196r.
Lindh, Gustaa dsten, f.odd 20 sept. 1901, avliden 5
aug. L962. Anstdlldesvid Bofors Transportavdelningi
aug. 1939 och tillhcirde denna avd. till sin bortg&ng.Ca
23 tjanstelr.
S. M. Pettersson
Bofors

Gunbild Setb
.8of ors

Bidrn, Karl Alfred, fddd 4 juli 1p00, avliden 5 aug.
t962. Anstdlldesvid Bofors i juni I94O som smideshj?ilparei Smecll'an.Slutadei aug. t945, men iterkom
L949 trll sammaavd. Ca 20 tidnsteir.
ELstrdm, Kart Emil, fddd 28 dec. 1897, avliden 6 aug.
L962. Anstdlldesvid Bofors i juli L952 som instrumentjusterarep& Byggnadsavd.SlutadeL913 i april och &terkom i maj 1960 till Kilstasmedjansom stddate.Han var

Oltson, Birger Leonard.,fodd 30 mars 1910, avliden
16 juni 1962. Atstdlldes vid Bofors i juli 1937 som krankcirarei Stilgjuteriet, flyttade 1938 som granatsvarvare
p3. Ammunitionsavd. och blev i maj 1947 snickare pi
Byggnadsavdelningen.
Hade 2) tjdnsteirvid sin bortging.
Pettersson,Sten Martin, fddd 7 okt. t9t9, avliden 23
maj L962. Arbetadevid Bofors sept. 1p41-apnl L942
som smideshjdlparei Smedjan.Ateranstdlldesi maj L)43
och blev i oki. samma ir hdrdningshjalparc och brinellprovare i Hdrdverket.De senasteiren, fr&n 1956, arbe-
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Hylla

Konungen

I

Den nationalgiva till konungen,
som insamladestill 70-irsdagen fd,r
tio ir sedan,gav ett enasti.ende
resultat, tiver sju miljoner kronor. Givan
utgjorde ett gott bevis f<jr monarkens
popularitet i de vidastekretsar.Namnen p& insamlingslistornavisade ocksi, att uppslutningenvarkenfdljde politiska eller socialalinjer. Givarna representeradeett brett genomsnitt av
hela folket.
Som bekant bildadesav hela givan
en fond f6r friimjande av olika kulturella syften. Det ratt unika med fonden var att den inte skulle bli best&ende genom att blott avkastningenutdelades,utan att den skulle fdrbrukas
under en tioirsperiod. Si har ocksi
skett. Efter den senasteutdelningen
frir kort tid sedan?irkapitalet praktiskt
sett f<irbrukat. dver fltta miljoner har
delatsut.
De kulturomr&den, som fett tillgodonjuta medel fr8.n fonden, dr huvudsaktrigenkulturminnesvirden, som
uppburit ndra LYz miljon, spr&kforskkr,
ning och litteraturhistoria42O.OOO
naturvetenskap720.000 kr, muse6r
och bibliotek 460.000 kr, konst och
konsthistoria 370.000 kr, undervisningsanstalter170.000 kr, musik och
teater 210.000 kr etc. Betydandebelopp har gitt till studie- och resestipendier.
Ndr kung Gustaf Adolf nu stir infcir sin 80-irsdag, 11 novemberi ir,
har som bekant en ny insamling startat
med syfte ocksi nu att hylla kungen
och skapa en ny svensk kulturfond.
Nr, som f<irra gingen, sttr statsministern, riksdagenstalmdn, landshcivdingar,niringslivets ochfdreningsvlrldens frdmsta representanter
m. fl.
bakom insamlingsaktionen.

stoA
hans
strriuan
kwltur
far suensk,

industrier har kommit med stora bidrag. Vid sidan ddrav observerarman
konsumtionsf
cireningar,mindre affdrsfdretag, provinssparbanker,grupper av
enskilda - sdrskilt inom f6,retagoch
institutioner- samtden ,storamassan
av enskilda mdnniskor, som endera
slnder in beloppav den mestvdxlande
storlek direkt pi post- eller bankgirokontot 900080 eller ocksi skriver pi
de cirkulerandeB-listorna, som finns
pi banker, kontor och arbetsplatser
Kungainsamlingens
Kungaslup.

telegramblankett,

etc. En kull nybakade studenter samlade, frir att ndmna exempel, pi stiende fot in ett belopp och inom ett
ilderdomshem istadkoms 221,kr.
Annu dr vi si att sdgai portgingen
med insamlingen. Erfarenheten frin
1952 visar, att m&nga liknande manifestationer av tillgivenhet och offervilja kommer att gdras. Den ganska
bestlmda iakttagelsen kan redan nu
registrerasatt irets givor och undan
fcir undan hoprdknade insamlingsre-

au Aonstniren

Lars Norrman,

aisar Guslaa lll's

Insamlingen har lven denna ging
mcittsav ett mycket pitagligt intresse.
M&nga betydande belopp har ingitt
frin industrier och andra storfciretag.
Givarna inom dessagrupper dr naturligt nog inte att finna enbartinom den
privata fciretagarseketorn,utan ocksi
inom kooperationen.
Bide Kooperativa
fcirbundet och av detta kontrollerade

In mernoriam

Forts.frdnfi)reg.sida

tade han i Kilstasmedjansvdrmebehandlingsavd.
Ca 21
tj Inste&r.
Schedin, Sigard Alexiut, fddd 15 sept. 1910, avliden
8 juni L)62. Arbetadevid Bofors Valsverk sept. 1945-

33

nov. L946 och S.terkom
i j,tni 1947 som portvakt. Flyttade
i aprrl 1949 till Automatverkstaden
som svarvare.Ca 16
tj dnsteir.
Setb, Gunhild Ingrid. Viola, fodd 22 sept. L)22, avliden 20 lu,ni L962. Anstllldes L okt. L954 som affdrsbitr?idefor Bofors Skr[dderiaff?ir.

sultat ligger ett gott stycke 6ver motsvatande1952.
Slag i dag kommer speciella arrangemang for mdjliggrirande av bidrag i annan form In direkta givor.
Den speciellatelegramblanketten,vats
vinst g&r till insamlingen,sllpptes ut
1 juli, ett sdrskilt kungamynt prdglas
och f6rs i marknadenden 3 septenr,ber.
Det blir en silverfemma, som kostar
10 kr och silunda tillfor insamlingen
5 kr, en fdrgylld krisnil med konungens krcinta spegelmonogramslljs f6r
2 kr genom Riksidrottsf6rbundetfr&n
septemberm&nad.Si kommer pi sjiilva
fci'delsedagen
en filatelistisk nyhet, ett
"kungafrimdrke" till en dverkurs av
10 rire, som odelat gir till den nya
kungafonden. N&go,nliten valuta skall
emellertid ocksi komma inom rdckhill fijr kontantgivarna. Under tvi
h6stminaderskall Sverigesradio spela
cinskeskivor.
Att hylla vir konung, nir han nu
nir den hciga &ldern av 80 ir, bor
vara ett onskemil for oss alla. I s?illsynt hog grad dr Kungen ftirtjZint av
den varmastehyllning bide som statsdverhuvud och mdnniska. Hans avsikt
att de pengar insamlingen ger helt
skall g& till en ny fond frir friimjande
av skilda kulturella strdvanden inom
landet bdr yttedigare sporra givarna
till b?istamcijligainsats.

<inskade7 htrana i den stora hinken.
Simsalabim
!
Nigra tlvlande har hdllt fram och
tillbaka flera ginger om - man har
tydligen haft gott om vatten denna
vita sommar.Det finns slkert fler sdtt
dft.fe 7 liter i den stora hinken, men
ovanstS.endelcisning 1r den enklaste
och snabbaste.
En tlvlande har t. o. m.
pipekat, att man genom ivrigt h?illande kan fi vilket onskat antal liter
som helst, mellan 1 och 9 liter, i den
storahinken.

o.

7.

Prislistan fick i varje fall foljande
utseence,
1. Fru Greta Bromelius,
Norra Kungsvlgen 15, Tidaholm.
2. VaktmastareAnders E. Johansson,
Avd. EFV, Bofors.

8.
o

3. Fru Anna Lind, Avd. KMEA,
Bofors.
10.

Trdstpris:
Herr Henry Bloom, Avd. PB,
Bofors.
Frdken Inga Holgersson,
Avd. TVE, Tidaholm.

R.

*
TaoT,.l

frAn LA,Serere6e77r

12.

Kontors tj ?instemannainstruk-

*

tioner

fOr ttO &r sedan

Frin virt London-kontor, som nyligen haft arkivstddning, har vi fitt
fdljande regler frir kontorspersonal,
givna i Sydney1852.

>Hiillningen))

-

Tvfl hinkar

I m 2 av denna tidning hade vi en
tZivling (sid. 43) d?ir det glillde att
med hj2ilp av 2 hinkat, rymmande 4
resp. 9 liter, f& 7 liter i den stora
hinken.
Det kom ganska mlnga svar pi
denna tlvling, trots att numret blev
fcirsenatoch tdvlingstidenblev i knappastelaget fcir minga.
Si hiir skall det ga tiil, enligt tivlingsfcirfattaren, herr Rolf Karlsson,
TVBI: Fyll f<irst den lilla hinken (4
liter) och hlill river i den stora (9 liter). Upprepa detta en ging och Du
har 8 liter i den stora hinken. Fyll
hnyo 4 liters hinken och sli den stora
hinken full. Du har di 3 liter kvar i
den lilla hinken. Tdm den stora hinken helt och hlll civer de 3 litmna.
Fyll inyo lilla hinken och tcim 6ver i
den stora hinken. Du har di fitt de

1. Gudsfruktan,renlighetochpunktlighet ?ir fdrutslttningarna fcjr ett
bra friretag.
2. P&rekommendation
av guvenciren
i denna koloni har vir firma reduceratarbetstimmarna,
och kontorspersonalen
skall nu endastarbeta mellan kl. 7.00 f. m. och
6.00 e. m. pi vardagarna.Sabbaten skall anvdndastill andaktsdvningar, men skulle nigot krigsskepp eller arlnat fartyg behijva
proviant, skall kontorspersonalen
atbetap3.sabbaten.
3. Dagliga morgonandakter skall
" hillas p& huvudkontoret;kontorspersonalenskall vara ndrvarande.
4. Kld.detna skall vara sobra. Kontotspersonalen
skall inte bdrakllder med bjd,rta fdrger, inte heller
skall de ha p& sig lingstrumpor,
sivida de inte Ir i gott skick.
5. Galoscheroch dverrockarfir inte
bZirasp& kontoret, men halsdukar

13.

och huvudbonaderfir bdras vid
kylig v?iderlek.
Kaminen 1r anskaf,fadtill fdrmin
frir personalen.
Kol ochved miste
fcirv:arasi lidan. Det 1r att rekommendera,attvarje medlem av
kontorspersonalen
tar med sig 4
skilpund kol dagligen vid kylig
vdderlek.
Ingen medlem av kontorspersonalen f&r ldmna rummet utan herr
Ryderstillitelse. Kontorspersonalen fir arwdndatrZidgirden bakom Dort No. 2. Detta omride
miste hillas i goti skick.
Inget prat ?ir tillitet under kontorstid.
Begdr efter tobak, vin och spritdrycker ir en mdnsklig svaghet,
och som sidan dr den frirbiuden
icir alla medlemmarav kontorspersonalen.
Nu, ndr kontorstidenkraftigt har
reducerats,Ir intagande av frida
tillitet mellan IL.3O och 12.00
f. m., men arbetetskall pi intet
vis upph6ra.
Kontorspersonalenskall htlla sig
med egna pennor. En ny pennvissare ?irtillg2inglig, om hlnvlndelsesker till herr Ryder.
Herr Ryder kornmer att utse err
dldre kontorist, som skall vara
ansvarig fcir renligheten pt huvudkontoret och pi det privata
kontoret, och alla pojkar och
yngre kontorister skall avge rapDort till honom 40 minuter f6re
morgonbdnen och skall stanna
kvar efter stlngningsdagsfrir liknande gciromil. Borstar, kvastar,
skurborstaroch tvilar anskaffas
av dgarna.
D e n y a h c i j d av e c k o k i n e r n a s
storlek framgir av nedanstiende
specifikation:
Yngre pojkar (upp till
1 1i r ) .
1s.4d.
P o j k a r( 1 2 t i l l L 4 ) . . . 2 s . l d .
Ynglingar
4s.8d.
Y n g r e k o n t o r i s t e.r. . .
8s.7d.
Kontorister
.... 10s.9d.
Aldre kontorister (efter
15 ir hos d:garna). . . . 21s.ld.

Agarna erkdnner hirmed den nya
arbetarlagensfrikostlighet men kommer att vdnta sig en stor hdjning av
arbetskapacitetenfcir att kompensera
dessandstanutopiskavillkor.
*
Aven sddra halvklotet har fcirvisso
haft inflation sedandess.
L, Sy.
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Riittelser
unqer personal,a L lorra numret
blev det tyvdrr ett par fel, vilka redaktionen mycketbeklagar.
Bildtexten till Karl Linclberg, Bof,ors,var rltt men i person-notise;runder in memoriam,stog det Karl Lindskog.
*

Aq#,

Trafiken har titnat sd uiildigt sen ai
"fick 4-dagarsueekend att det tar 2
dagar att komma ut till tonzmarstugdn
och lika lLng tid att homtna hem igen.
S3 ai hinner egentligen bara ut och
aattnablommorna.

I veteranenAnders Erikssonspersonnotisndmndesinte, att han, sedan
han Lr 1933 iterkom till Bofors, utndmndes till fcjrman pi Byggnadsavdelningenoch hade dennatjdnst i mer
d.n2O fu.

lag han inte Alara ut det d.dr rned
getnensdmnd marknaclen, si jag hrtller mej
till
Bji;rhborns
handelsfdrfortfarande
ening.

Klipp her!
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---------(Gata, hus- eller box-nr och ort)

L<isningenskall vara insdnd senastden 7 okt. 7962
Adresserakuvertet:
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Redaktion
BOFORS

HOST-KRIS S.KROS S 1962
Genom en beklaglig "olyckshZindelse" kom nigra ord till rutmdnstret
att tappas bort i ftiregtende nummer.
T[vlingen blev alltsi f6rryckt och svir
att ldsa.Minga lisare har ringt redaktionen och klagat och vi hat ddrfcir ansett, att tdvlingen skall gi om - nu
med samtliga ord, riktiga och rdtt
stavade.
Ett litet antal liisningar har dock inkommit och fdr dessakommer vi att
gdra en separatdragning.

Ord.om 3 bokstiiuer:

Ord om 7 boAstiiaer:

NAR, SPP

AMETIST, APATISK, AVANSER,
BESINNA, BESKREV, ENSLING,
FARKOST, KVARTAL, ORKANER,
REDSKAP, STAMPLA, VARSAMT

Ord om 4 bokttiiaer:
ANSE, ANTI, AREA, EKER, IDEL,
ORKA, OTTA, PANK, ROAR,
SIAB, SLAT, STAL, TIOR, VALD,
VILA, YRKE

Orcl om 8 boAstiiaer:
ACKORDEN, INGENJOR,
RENRASIG, TRAFIKEN

Orcl om 5 bokstiiaer:
Ord om 9 bokstiiaer:

AKTIE, ALIBI, ENRIS, METER,
ROSTA, RORDA, SKARV, SKUBB,
TEORI, UGNAR, VAKNA, VANTE

PROJEKTOR, RELABOXAR,
SMALTARTN. SNORSTUMP

Ord om 2 bokstiiuer:

Orcl om 6 bokstdaer:

Ord orn 10 bokstiiuer:

AR, EE, ED, GE, IR, KO, PI, SE,SA,
VO. YL, YR

ELDARE, ETISKA, PATENT,
REORNA

INNEBOENDE, SKARVHYLSA,
TIDSTUDIER, VRIDNINGAR

Nedansttendeord skall passasin:
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Foretagsnemndernas
sammantraden
vid

Boforsverken
och Nobelkrut samt
Nydqvist sc Holm AB
2:dra kvartalet 1962

BOFORSVERKENoch

lingen. Detta hinger vdl nlrmast
I Finland har konlunkturerna
sammanmed ett minskat ftirtroen- frin att under relativt ling tid
de hos industri- och afflrsmln
varit uppitgiende, nu blivit fiireinfiir
framtidsutsikterna
och
frammil fiir en viss avmartning.FramFtiretagsndmnden
vid Boforsoch
fiir
allt
infiir
den
nuvarande
refiir allt gdller detta exporten av
gemensamt
Nobelkrut hcill
sammantride mlndagen den 2 juli gimensmiijligheter att linka eko- stapelvaror.
1962,underd,isponent
SverreR: son nomin i rdtt riktning. Sker icke en
Fcir Sveriges vidkommande
indring hlrvidlag kan detta fijrSohlmans ordfijrandeskap.
dr koniunkturbilden fortfarande
hillande innebdra allvarliga konoklar. Overvdgandeskil synestala
sekvenser fdr den amerikanska
Konjunkturtiversikt
fiir att den ek6nomiskaaktiviteten
konjunkturutvecklingen.
hiller pi att ytterligare dimpas
Disponent Sohknannlmnde unF c i rS t o r b r i t a n n i e n m i k o n - nigot 6ch de ivmatiningstendender sin konjunkturiiversikt bl. a.
stateras,att industriproduktionen ser, som redan mot slutet av fijrra
fiiljande:
och den ekonomiska-utvecklingeniret bdrjadegiira sig glllande inom
I stort sett har under de gingna i iivrigt i stort setr "96r pi stlllet vissa delar av
industrin. har nu
minaderna knappast nigra mera marsch".om man ilmfiir med fiir- spritt sig dven
till andra delar darbetydelsefullaftirdndringar intrifhillandena fOr eti ir sedan.Risk av. Silunda har iven verkstadsinfat i konjunkturutvecklingeni de synesfiireligga fiir att dennasrag- dustrin,
inom vilken expansionen
ldnder i vnr omgivning, h"iri iven nation kommer aff fortsatta.
tidigare varit sdrskiltmdikbar, uninbegripet USA, vilka ur handelsEn viss iikning mirkes dock av der fiirsta och kanske in mer unpolitisk synpunkt har sdrskilt in- exportentill kontinentenoch samder andra kvartalet i 3r fitt kintressefdr Sverise.Hdrvid bortses vdideslinderna.Deninhemskakon- ning
av det h&rdare konjunkturfr&n de nyligen"intrdffande hdn- sumtionen har emellertid dnnu ei liget.
Sysselsdttningen
har' silunda
delserna p& fondb<irsernai USA gett konjunkturutvecklingen dei her pi en del
hill iarit sjunkande,
och pi sina hill i Europa, hiristiid. den sn vdl behiiver. vilket vilket i sin tur medfcirt. att den
bland i Sverige.Denna utveckling sammanhd.nger
med att man fort- totala industriproduktionen fiir
torde nlmligen knappast kunna farandeanniktar vad somkommer Sretsfcirsta
kvartal knappastiiverslgas utgiira ett adekvar uttryck att ske i fiirh&llandet till
den ge- stigerproduktionenunder motsvafiir konjunkturstrijmningarna i de mensammamarknaden.Av allt att rande period
1.96r. M6jligt dtr
olika linderna. utan i stillet fiire- diima tycks dock utsikterna nu- emellertid,
att bedijmningenfderta
tridesvis sammanhingamed andra mera ha liusnat nieot betrdffande sammanhang
av andra kvartalet,
fiireteelser inom dei ekonomiska Englands-fiirutsdttiingar
att vin- liksom av den nirmasre framtiden.
livet.
na medlemskapi EEC.
kan komma att visa sig vara i
I Fiirenta Staterna rider
laget.
Den vlsttyska produkrionen pessimistiskaste
silunda fortfarande en viss form fortsitter ati stiga, iven om
Ett annat oroandemomenti den
av d:impad hdgkonjunktur med stegringstaktener visentligt ned- svenskaekonomin ir utvecklingen
stigande industriproduktion, vil- ddmpad jlmfdrr med tidigare ir.
av konsumentpriserna,
vilka hillit
ken ftjr maj minad liggeri stort serr Ordering&ngen frin exportmark- sigrelativt stabilaunder det senaste
9 o/o 6ver produktionsvlrdet fd,r naderna 1r heller icke av den irets konjunkturuppg&ng, men
samma minad 1,961. Sysselsdtt- omfattning man tidigare varir van somnu biiljat riira siguppit. Detta
ningen i landet dr fcirhiilandevis vid. Slrskilt jdrn- och stilindustrin rir en fciljd huvudsakl-ig6nav de begod och arbetslcisheten
ligger en- har svirigheter och produktionen tydande' kostnadsiikiingar, som
ligt amerikanskamntt pi en rela- nir hdr endastupp till 3/+
av nor- ftjrevarit sedan irsskifth, vilka
tivt mittlig nivi, i varje fall vd- mal kapacitet, vilket
emellertid som bekant slagit igenom ganska
sentli$ ldgre in ftjr ett &r sedan. icke hindrar att
en viss optimism kraftigt pl prissidanlD"tt" fitrhilKonsumenternas utgifter har gcir sig gillande fijr framtiden.
lande dr utomordenrliet allvarier
iikat efter den svaga upptakten i
och dgnat att inge o.o" f.;r fratiFiir iivriga linder i Vlstjanuari-februari oih fb?sliljningtrden.
en av varaktiga konsumtionsvaror europa glller, att konjunkturerna
Vad de olika branscherna
betrdfhar noterat en"hastiguppging den i stort sett ar tillfredsstillande. f.ar har redan nimnts, att verksenaste minaden, sirskilt glller lven om man pi sina h&ll ocks& stadsindustrinfitt klnning av en
hdr konstatera{en viss nedddmp- konjunkturnedging. Detsamma
detta betrdffande bilar.
ning av den tidigare kraftigt upp- gdller,men i visentligt hiigre grad,
Stilproduktionen
ligger
dlremot
_
fijrhillandevis l8gt, i*igot under atgaende trenden. Sarskrlt tof
ftir skogsindustrierna,ddr nigon
70 o/oav normal kapacitet, vilket Frankrike syness8lunda,medtanke ljusningi tidigare nedgingstendenpi Algeriet-frigans utveckling, ser mot ftjrmodan knappast Innu
utgdr ett allvarligt tecken.
Betalningsbalansen
at fortfaran- framtidsutsikternakunna bediimas kan konstateras.Aven p& jdrn- och
de ett problem i den amerikanska optimistiskt
stXlsidan fortsdtter ulvecklingen
ekonomin och det dr tinkbart, att
Betriffande s&vil Danmark
medvikande konjunktureroch ftjrregeringen s& sminingom niidgas somNorge kan norerasen tdmli- slljningen, snvll pi den inhemska
vidtaga tlmligen drasriska itgd'r- gen tillfredsstillande konjunktur- somoch icke minst p& exportmarkder fcir att kommatillrdtta dirmed. utveckling, iven om vissasvaghe- naden,stdterpn svfrigheier.Ocks&
Man kan nog slga, att det ame- ter mdrkes.Aven hdr ir den allt fiir det rostfria stilet kan en kraftis
rikanska ndringslivet ay i dag iiverskuggandefrigan om och ndr nedg&ngnoteras, sdrskilt ro*
"i
uppvisar en viss allmdn oslkerhet en anslutningtill den Gemensamma fiiljd av den ddmpadeaktiviteten
betrdffande den framtida utveck- marknadenkan ske.
och dirmed investeringsverksamNOBELKRUT

heten inom massaindustrin. An si
ldnge torde knappast nigra vdsentligare permitteringar ha fciretagits
inom jirnhanteringen, men den nuvarande produktionen har, sett i
relation till den befintliga kapaciteten, vissa tendenser att minska
och man kan med fogfrilga sig, vad
som kommer att ske i sysselsdttningshinseende under andra halv8.reti3.r, fijr sivitt ejen genomfcird
lageranpassning och tikning arr exporten kan bidraga till en vdndning
till det bittre.
jlrnmalmsproduktionen
Aven
och sysselslttningen inom gruvindustrin har rlkat i ett relativt bekymmersamt lige, vilket framfiir
allt hlnger samman med en minskad avslttning p3, exportmarknaden.
Det 1r for nd.rvarande mycket
vanskligt att sia om framtiden vad
,de svenska koniunkturerna betrdf.far. Visserligen'bedijmer Konjunkturinstitutet liksom Finansdepartementet - i publicerade prognoser den nirmaste utvecklingen
med en viss optimism. Man taiar
sllunda om en Skning i storleksordningen 4 0/o av bruttonationalprodukten liksom om en stegring av
den svenskaexporten medT_8 olo
rdknat i fasta priser, vartill sdrskilt
verkstadsindustrin fiirv6ntas aktivt skulle bidraga. Dessa fcirvintningar synes emellertid, av skdl
som nyss angivits, nu framsti som
vll
optimistiska. Ddrmed skall
dock iike vara sagt, art de presenterade prognoserna bygger pn ursprungligen fqlaktigt siffermaterial, men kanske val att detta numera i viss utstrickning hunnit bli
inaktuellt. Vi torde silunda knappast ha anledning rikna med nlgon
omedelbar och markant fcirbdttring, framfor allt betrdffande de
stora stapelvarorna, som ju fcir den
svenska ekonomin betyder s3'mycket. Man torde tvlriom fi vira
niijd, om en ytterligare nedging
kan undvikas. Det ir dock tinkbarr.,, att den pig&ende lageravvecklingen, hos i<6!arna. av iiapelvaror, vilKen nu Pagatt gansKa
Idnge, snart kommer att upphtira
och i si fall biir iu en blttre bvsdttning fcir dessabitydelsefulla varor
kunna komma att ske.
Om investeringarna har tidigare
ndmnts, att investeringsutvecklingen inom industrin innevarande &r,
jimfiirt med ir 1961, ndstan skulle
komma att helt stagnera. Detta bestyrkes av en nyligen gjord enkd.t,
4

enligt vilken industriinvesteringarnas totala dkning for 1,962 endast
beriknas rcira sig om 2 olo rdknat i
fasta priser, mot 20 olo i fjol jdmfcirt med 1960.
De offentliga investeringarna
kommer ddremot uppenbarligen att
forceras, och detta gdller di frlmst
bostadsbyggandet, inom vilken
sektor kvoten for 1962 kommer atc
hiijas frin ca 75.000 till 84.000
llgenheter. Denna statliga investeringsiikning kommer i sin tur att
medfijra bdttre sysselsdttning,sirskilt fcir byggnadsarbetarkirEn och
kanske ocks& si sm&ningom p&verka sysselsittningeninom jlrn-, stiloch verkstadsindustrierna.
Vad den privata konsumtionen
betrdffar. rlknar man med en
ganska vdsentlig iikning de n5rmaste iren. Detta med utgingspunkt frin de avtalade genomsnittliga liineiikningarna. Det kan
emellertid ifrigasittas, om denna
bedcimning numera dr helt riktig,
framfcir allt med tanke ^p& konsumentprisernas relativt
kraftiga
stegrlng.
Sammanfattningsvis skulle om
koniunkturerna i vlrlden runt om
oss,-liksom i virt eget land, kunna
slgas, att man bijr rd,kna med en
viss tid av dimpad konjunkturutveckling, ?iven om denna inom
Visteuropa kommer att ftirsiggi pi
en relativt hcig nivi. Vad Sverige
anbelangar, synes fcirsiktigheten
bjuda, att man tar en ytterligare
nedging i det allmdnna konjunkturliget med i rd,kningen, varvid
det dock icke framstnr sisom oberdttigat att vl,ga rlkna med, att vi
i stort sett kommer att framdver
kunna hilla en total sysselsdttning
i nuvarande omfattning. Detta icke
minst med tanke p& de allmlnna
itgd"rder, som suicessivt kommer
att vidtagas. Lokalt blir det dock
slkerligen pZ sina hell diverse
vanskligheter, men dessaftjrmodas
som sagt inte bli st6rre, an att man
men fijrenade anstrlngningar i rdtt
riktning skall kunna civervinna
dem.
Man kan likvll ei underl|ta att
f r amh8,L\a,att fdr nd.rvarande mycket allvarliga farh&gor hyses betaffande rintabiliteien hbs stora
delar av den svenskaindustrin. Det
hcigakostnadsllge, som vi av olika
anledningar kommit upp i och den
alltmer skdrpta konkurrens - inte
minst frin itora utldndska fcirtag
- som den svenska industrin miiter, gtir att de marginaler, som man

tidigare arbetatmed och som ocks&
i minga fall varit tdmligen tillfredsstlllande,nu knappasin mer
och mer for att kanskepl sinah&ll
ofta helt fiirsvinna. Detta dr iu en
tendens,som1r minst sagtallvarlig
och som kan fi, synnerligenbesvirande konsekvenserfiir hela vlrt
ndringsliv och ddrmed fijr den
svenskaekonomini desshelhet.
Bofors-industrierna
P3.krigsrnaterielsidanhar under
de g&ngnam&nadernainte nigot
sirskilt anmdrkningsvirt intrd.ff at.
Vi har f&tt in fiirvlntade order och
bellggningen berdknasbli i stort
sett enligt prognosen.Det tidigare
omndmndaS-vagnsprojektet,
vilket ju kommer att betydamycket
for'vl.ra verkstdder och belaggnilggq dir, utvecklas planenligt
och fr&n de militdra myndigheterna
har skriftlig bekrd.ftelsemottagits
pL att det av oss fcireslagnaprogrammet skall fiiljas. Ytterligare
iorde dock i detta sammanh"ang
fortldna nlmnas, att den svenska
marknaden numera utgiir tyngdpunkten fiir fcirslljningenav krigsmateriel,under det att utlandet av
olika anledningar minskat i betydelse.
Pi den ci,uilasid,and.rld"geti vissa
avseendenmindre tillfredsstillande och detta gdller,liksom tidigare,
framfijr allt fijr stingst&let. Hdr d,,r
orderingingenvdsentligt sdmreln
under tidigare ir och tdcker numera ej produktionskapaciteteni
fdrdigverken. Vad gdlier smidet,
ir laget.nigot bdttre Svenom viss
orderminskningmdrkes dven hlr,
vilket senaredragit med sig en del
mindre angenimakonsekvenser
ftjr
delar av smedjorna.Fcir stilgjutgod-setkan forifarande god oid.tinging noterasp3.handformningsgods, och fcir det mekaniserade
godset ar orderldget nigot fcirbattrat.
Om sysselsiittningsliiget
inom de
olika avdelningarnami fdr den
metallurgiskasektorn nlmnas, att
vi i St&lverken fortslttningsvis
rlknar med att kcira E- och Rugnarna pi 3-skift, H-ugnen pi
l-:kifr oih R- oclr U-ue;arni i
Kilsta pi z-skift. Med hd"nsyntill
den minskade orderbeldggningen
avservi att efter semesternnedgl
till l-skiftsging fcir D-ugnen, vilket emellertid inte torde medfora
n&grastiirreproblemmedplacering
av eventullt ddrigenom frigjord
personal.

Vid tidigare uppgjorda progno- i tvi skift, vilket forhillande beser berdknadesv8r totala stilpro- riknas komma att besti. Hejar
duktion for 1,962till ca 105.000 smedja III, som har en tdmligen
ton. Enligt dagensbedomningsynes god bellggning, gir i stort sett p&
emellertid &rets produktion icke 2-skift.
komma att uppgi till mer dn
I MRK 1r beldggningenfiir kom80.000-85.000ton. Det otillfreds- pressorskovlar ofcirlndrad, d. v. s.
stlllande i denna produktionsin- motsvarande ca 50 o/o av kapaciteskrdnkning,innebdrandebl. a. fcir- ten, intill utgnngen av t9e3. For
lust i icke tackta fasta kostnader, turbinskovlar noteras en ca 60 0/o-ig
torde knappastbehijva slrskilt be- kapacitetsutnyttjning under restetonas.Allt giiresemellertidf6r att rande del av 1962 och di inom
cika fcirs;iljningenoch dlrigenom detta omride nya order ventas, kan
dven produktionen.Fcjr nlrvaran- ldget bediimas som iche helt otillde minskasv&rt lager av .gcitoch fredsstdllande.
?imnennigot, men en kraftigare reVad gdller Gjuterierna, mdrkes
duktion av detsammavore 6nsk- f ortf arande fijr handformningsvdrd.
gjuteriet god belriggning under
Av Valsverkeng3.rGcitverketpi
mycket l5ng tid med upp till 16
2-skift. Efter semestern
blir order- mlnaders leveranstid, vilkens llngd
bellggningenemellertid fcirslmrad dock vore iinskvdrt att reducera.
och ldmnar endast tdckning fcir Fiir det mekaniseradegjuteriet, som
50 olo av kapaciteten,men detta vid tiden fdr fdreg&ende sammanoaktat hoppasman kunna fortsdtta trdde med ndmnden endast var bemed 2-skift, framfor allt genom lagt under en tid arr ca 2 ml.nader,
utnyttjande av vissa miijligheter kan nu noteras en cikning av betill legovalsning.
ldggningstiden dll bortemor 10
veckor
och framtidsutsikterna syFor Mediumverket dr orderingingen svag,men iven hdr rdknar nes silunda relativt tillfredsstilvi med att kunna fortsdtta i nuva- lande.
Ftir Verkstadssidan kan nlmnas,
rande takt - l-skift - efter seatt Kanonverkst:iderna uppvisar
mestefn.
Finverket Ir vid 2-skiftsglng en nS.got.avtagandebel:iggning fiir
belagt till mitten av augusti,men andra halviret, vilken dock, s&som
olo av kapaciteten,
ddrefter kan vi mcijligennridgasgn tdckande ca 90
fortfarande
fir
anses tilliredsstllned till drift i l-skift. Vissa fiirlande.
hoppningar finns emellertid att
I Filtverkstaden ar Liget tillcjkad orderinging skall medgiva
orubbad produktionstakt. Skulle fredsstillande under ftirutslttning
trots allt minskningi produktionen att civtla order inkommer i hittillsfi lov att dga.uti, lio--er ddri- varande takt, f6r vilket iven mijigenom frigjord personal art 6ver- ligheter synes fcirefinnas.
fciras till feirdigstlllningsavdel- Sysselsdttningeni Plitverkstaden
ningarna,ddr vissr personalbehov kommer att undergi en minskning
under andra halviret, fiir vilken
rorerlgger.
Det gamla Valsverket i Bofors tid man rd,knar med en bellggning
o/o av kaoaciteten varemot
beriknas fortslttningsvis komma av 60
Verktygsverkst:iderna
berdknas ha
att drivas efter den tidigare uppgod bellggning fiir resten av aret.
g)orda prognosen.
Vad Ammunitionsverkstadetna
Vad smedjorna betrdffar, har en
viss fcirsimring i beldggningenin- betrdffar, ar Ld'gettillfredsstlllande
rraff at fcir hejJrsmedjJrnaiki lsta. ftjr &terstodenav 1962,med undanHejarsmedja I har s&lunda drab- tag fcir Automatavdelningen, dlr
bats av minskadeorder frin fram- sjunkande beldggning kan noteras
fr&n och med tredje kvartalet 1962.
fiir allt ScaniaVabismenlven frin
Separatorm. fl., liksom av en leve*
ransftirskjutning avseende vissa
tidigare erh8llnaorder. Fcir ndrvaPersonalsituationen. Fiir ndrvarande k6rs med 10 smideslagmot rande fcireligger ett visst behov av
berdknade17.Det dr emellertidv8r yrkesutbildad personal, varemot
forhoppning, att fdrseljningssidan balans rider i vad avser iivrig arskall kunna anskaffa nya order betskraft. Nngra nyanstallningar
motiverandeen produktionsiikning dr dock icke aktuella, itminstone
ldngre fram. He]arsmedjaII drivei inte fcire semestern.
nu i 1-skift med undantag ay
Som redan nemnts, kommer de
1500 kg-hejaren, ddr man arbetar berijrda produktionsinskrinkning-

arna i St&lverk och Valsverk att
innebdra en viss iiverflyttning av
personal,men de berdknasddremot
inte resulterai nngonform av permitteringar.Hirvidlag miste dock
en reservationg6ras fcir vad som
kan kommaatt ske,ddresten ytterligare fiirsdmring av konjunkturutvecklingen intraffar. Slrskilt
problematisktorde i detta sammanhang stingst&lsidanvara.
Den timavkinadepersonalenhar
vid BoforssedanXreisbiirian minskat med rcr.ah1.22till 4.834st, vilket huvudsakligensammanhinger
med en minskningav anralet anstdllda inom metillurgiska avdelningarna med 128 st. Ftir Nobelkruts vidkommandekan i stdlleten
iikning av de timavlcinadesantal
med 15 till 1.09S st noterasfiir motsvarandeperiod. I detta sammanhang fcirtlinar iven ndmnas, atr
under den gingna delen av iret
vid Bofors av kategorin timavl6nad personal 24 pensionerats,12
avlidit, 27 avskedats samr 20+
iiverflyftats till annan avdelning.
Fcir Nobelkruts vidkommandehar
under samma tid 4 timavlcinade
pensioneratsoch 2 avskedats.
Antalet m&nadsavlcinade
vid Bofors har frin irets bdrian totalr
okat med 74 st till 2.385 st.I Nobelkrut har antalet m&nadsavliinade sedan januari m&nads b<;rjan
totalt <jkat med 22 och utgdr ntr
5 1 4s t .
*
Yid Nobelkrut ar ldget i stort
sett det att sprdngdmnessidan
uppvisar mycket tillfredsstdllandeorderinging, med ty itfciljande god
beldggning
inte blott fcir iterstoden
av innevarandeir utan dven fcir
en god del av 1963.
Fiir Krutbruken har vidare en
fcirslmringintrlffat genomframfijr allt bortfallet an loissasrarl;ga
order, vilket kan komma att medfora produktionsinskrinkningar
under senaredelenav innevarande'
&r. Hd'rav berijrd personal torde
dock kunna beredai sysselsdttning
inom andra avdelningar.
Pi Ammunitionssidanhar nieon
f<irbdttringi det stddsebekymniersamma sysselsdttningsldget
ej intraffat och den kvinnliga arbetskraft, som dlrstldes tempor:irt
sysselsatts,
kommer enligt de planer,sorntidigaretillkdnnagivits,nu
att fristlllas.
Den civila sektornvid Nobelkrut
utvecklas p& ett tillfredsstillande

For Nobelkrwts del har sedan synligai pressenbetrdffandeen av
linge diskuteratsen ytterligare ut- Bofors avslutad stdrre japansk
vidgning inom likemedelssektorn, affd,r, var vdsentligen ijverdimenavseendesivll produktions- som sionerade.Det hela riirde sig dels
forskningssidan.
Besluthar numera om en fiirs5ljning till japanskastaoch
fattats om att flytta forskningsde- ten av ett antal au-raketkastare
len och vad ddrmedsammanhdnger Erika-raketer, dels om ett avtal
till Giiteborg. Fiir detta dndamil med det japanska fiiretaget Mithar en tomt inkiipts, pi vilken sna- subishi Zosen betriffande tillrast uppfiirandet av ett nytt labo- verkning pi licensav kastarenoch
raketen. Genom fiirslljningen tillratorium kommer att pibiirja.s.
Skllen till detta steg dr minga, fiires bolaget nigot iiver 3 milj.
men i frdmsta rummet kommer kronor. varemot utbvtet av licensiinskem&letatt ni innu intimare avtalei ir hdgeligen ovisst och
bortsett
kontakter in hittills med vira kon- under alla omstdndigheter,
sulter inom SahlgrenskaSjukhuset. frhn en engingslicensavgift av
Ett antal av vira forskare kommer, 600.000kronor, stdllt pi en avllgsom en foljd av civerflyttningen, senframtid.
att bosettasig i Giiteborg,men det
Herc Karlkplsr ankniit till dispobetonas,att produktionenav like- nent Sohlmans uttalade uppfittmedel fortslttningsvis kommer att ning om att Konjunkturinstitutets
hall.
ligga kvar i Bofors, varfiir tivrig och Finansdepartementetsfram*
personal icke berdres av flvtttidsprognoser syntes i optimisBetriffande kommandeinveste- ,ring"n. ,Det m.n slutligen i" detta tiskastelaget och framkastadeden
nam^nas,
att pa.Pro- fdrhoppniigen, att verkligheten
sammanhang
ringar har de tidigare planernapi
grammet
ytterltgare kanskeskulle visa sig ligga n&gonen
dven
stlr
en vidareutbyggnadav stilgjuteriet
planer har nu- utvidgning av likemedelsproduk- stansi marginalenmellan dessabeomnimnts. Dessao
mera i nigon min omarbetats.I tionen frir vilket lndam&l den nu- cromnlngar.
stlllet fiir att i fiirsta hand inves- varande likemedelsfabriken fiir
Hh'refter efterlyste herr Karlgjute- manufaktureringav nya produkter kvist, under hdnvisning till den
tera i det halvmekaniserade
riet kommer i stlllet en utbyggnad kommer att utvidgas. Dessutom markeradenedgingen i industrins
av handformningsgjuterietatt ^ga kommerpi fabrikenstomt att upp- investeringar,huruvida dennatenrum syftande till en cikning av fciras ett fcirridsmagasini anslut- densvar ett resultatav osikerheten
dettas kapacitet, varjdmte dven ning till vilket lven personalrums- betrdffandem6jlighetenatt uppne
och frigorna skall ordnas p& ett, som svenskassociering
forbattringar av sandberedning
medEEC.I detta
ventilation avsesg6rasi det meka- man hoppas,tillfredsstlllandesdtt. sammanhan
g
lven underf
ortjdnar
Sisom^framgir av det sagda,
niseradegjuteriet.
strykas
det
tacknimliga
i att risken
fortsdtter vira investeringartrots
Tidigare har infiir ndmndendet
neditg&ende konjunkturerna. fijr allvarligare driftstiirningar
de
s. k. S-vagnsprojektetoch dettas
Detta har ndmligenbediimtssisom inom Boforskoncernenfiiranledda
konsekvenser i investeringshinkonjunkturutvecklingen inte
bdst dgnat att hjd'Lpaoss genom aY
seendeberdrts.Man har nu prelimisyntes
atminstoneomedelbartpiden konjunkturnedging som nu
ndrt beslutatdelaupp tillverkningkallade.
r&der och som fijrmodligen komen av S-vagneninom koncernensi
Slutlieenville herr Karlkvist till
att vara lnnu en tid framiiver
mer
att vagnskroppen framstilles av
samt ddrefter giva oss utvidgade disponeit Sohlman rikta en frlga
Nohab under det att kanondelar rnojllgheter
om huruvida nyligen fdrekommantramgang
att
med
och montage kommer att utfijras
upptrlda pi de respektivemark- de tidningsuppgifteratt Bofors och
hir i Bofors. Inom ramen fiir dennaderna,allt till fromma fijr s&vdl UddeholmsAB avsig att bygga ett
na principiella uppdelningkommer
gemensamt
stilverk i Kristinehamn
ftiretag som anstlllda.
dven Tidaholmsverkenoch UVA
byggdepi nigonverklighetsgrund.
*
att i icke rinea omfattnine tillftiras
Disponent Soblman betonade
tillverkningiobl"t t hlnfij"rbara till
Herr Siid.erbolrnframfiirde ett inyo betrlffande den framtida utdetta projekt. Uppdelningen meltack till disponentSohlmanfijr en vecklingen,att Konjunkturinstitulan Bofors och Nohab fcirutsltter
snsom alltid intressant och iiver- tets resp. Finansdepartementets
hir
som
snvdl
vissa utbyggnader
skidlig redogcirlseciver konjunk- utredningarnaturligtvis ingalunda
vid Nohab, vilka senaredelvis returfiirhillandena. Av dennafram- Ir. felaktiga.Skiljaktigheternai bedan igingsatts. I Bofors erfordras gick klart, hur problematisk
fram- clomnlngenror slg narmast om en
for dndamilet en ny monterings- tiden
tedde sig, men samtidigt bi- nyanseringbeirlffande den komm2, vilken
verkstad om ca 8.OOO
drog den optimism, som trots allt mande utvecklingen,kanske n1rskall uppftiras i Nya Backa och
genomsyradeframstillningen, till mastberoendepi gradenav det vid
torde k-ommaatt pnbiirjas nigon
ging under nasta ir. Framhillas att man icke kdnde sig ncidsakad bediimningenutnyttjade siffermamila framtidsbilden i allt fcir terialets nuvarande aktualitet.
bijr, att densammadock icke enbart
dunkla {drger.
Fr&ganom orsakentill industrins
motiveras av S-vagnsprogranmet
Pn f<;rfr&ganav berr S6d.erbolnt ddmpade investeringstakt torde
utan dven p&kallas av den planerade tillverkningen aY bandtrak- upplyste disponent Soblman om kunna besvarassnlunda, att A ena
att de uppgifter, som nyligen varit sidandr det vanligt vid neditg&entorer.

sdtt och vi hoppaspn en god sysselslttning framijver.
I detta sammanhangftirtjlnar
lven nimnas, att man inom den
nirmaste framtiden avser att till
Nobelkrut och avdelningRA koncentrera den elektroniktillverkninq. somhittills pis8;tt inom olika
delii av koncernin.-frdmstdi vid
Nohab. Det dr att hoppas,att denna tillverkning skall kunna utvecklas och ge iikade arbetsm6jligheter
ftjr avdelningenifriga.
For dotterbolagensynesvad som
ndmndes vid senaste fiiretagsndmndssammantrddeti stort sett
fortfarande edlla och lleet dr si'
lunda tdmli[en tillfredistdllande,
dven om pi senaretid en avmattningstendins fiirmirkts pi sina
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de konjunkturtendenser att f6retagare minskar investeringstakten. A
andra sidan torde det sti utom tvivel, att den i minga sammanhang
pressande osdkerheten betrdffande
integrationsfrngans ltisning piverkar investeringsvilligheten. Sistnlmnda fiirhnllande lr icke svirt
att fcirstn, med tanke p3. att minga
av de planerade investeringarna
fijrutsd.tter att Sveriges knytes till
den gemensamma marknaden.
Slutligen kan ndmnas, art tidningsuppgifternaom ett samgiende
mellan Bofors och Uddeholm betrdffande upprlttander av ett samlgt st&lverk uppenbarligen Ir att
hdnfcira till att der gemensamrBofors-Uddeholm-lgdi AB Explico,
vilket bildats enbart med syfte att
undersijka mcijligheterna ftjr skapandet av en anhggning, som kunce garantera torsorJnlngen av
framfcir allt stilgcit nt d:.blgge bolagen, numera avslutat frirsta etappen av sina undersiikningar. Undersiikningsresulrarer har emellertid innu ej penetrerats, men si
mycket torde redan nu kunna sigas, att n&got omedelbart realiserande av ett dylikt projekt knappast kan ansesaktuellt. Huruvida
ett eventuellt framtida stilverk
kommer att ligga i Kristinehamn,
Degerfors eller pi annan ort dr der
nu fijr tidigt att ytrra sig om. Helt
avgdrande fcir placeringen blir att
denna i stijrsta miijliga utstrickning blir forminlig fo.ii"al Bofors
som Uddeholm.

Herr L|fstrand. anknot till de
synnerligen markerade kursfallen
pi framfiir allt New York-bijrsen
och ifr&gasatte, huruvida detta icke
i likhet med vad som varit fallet
vid tidigare baissesituationer kunde ansesvara en direkt avspegling
av konjunkturutvecklingen.
Disponent Soblman meddelade,
utan att dlrfiir vilja framsti som
sakkunnig pi omridet, som sin
uppfattning, att utvecklingen pi
New York-biirsen och dven pi
bcirsh&ll hdr i Europa i sjilva verket utgjorde resultatet av en strivan att anpassa aktiekurserna till
en rimlig niv& med hlnsyn till avkastningen. Att konsekvenserna
dlrav blivit si katastrofala i USA
torde ha sina sdrskilda orsaker.
Sjdlva aktielgandet har silunda i
USA en betydligt mera demokratisk prlgel in exempelvis hlr hemma. D. v. s. aktiernas spridning pn
de enskilda medborgarna d.r refativt sett betydligt stcirre dlr. Detta
system har heller icke uppvisat
nigra nackdelar s& llnge tendensen
varit uppitgiende, men nir urvecklingen vdnde, bOrjade den enskilde aktiedgaren silja sina aktier
i allt stcirreomfattning f<ir att rldda s& mycket som miijligt av tidigare ackumulerade kursvinster och
paniken var ett faktum. Bidragande orsak till denna lavinartade fiirsdljningsutveckling 1r dven att man
i USA i motsats till Sverige utan
skattekonsekvenser kan sllia sitt
aktieinnehav nlr som helst. Det ir
svirt att sia om hur llnge den piPi fi;rfrigan av herr Hagberg g&ende
baisse-situationen i USA
upplyste disponent Sohlman om att
skall vara ridande. Man kan nlmavsikten med investeringarna pi
Iigen icke helt bortse frin att det
forskningssidan i Nobelkiut dr att
existerar en viss allmdn osikerhet
skapa fram nya objekt, som sedan
och misstro mot den nuvarande rekan infciras i produktionen och sigimen i USA, som silunda dven
lunda medf ori att sysselsittningen
kan ha viss andel i den uppkomna
inom llkemedelsfabriken iikas.
situationen. Naturligtvis kan aiven
ytterligare omstlndigheter ha biLikaledes pi friga av herr Hagdragk till den amerikinska baissen.
berg meddelade 6ztringcnjdr CarMan torde i detta sammanhang
bonnier att man scikte undvika att
dock viga pist8, att utvecklingen
permittera manliga arbetare pi
silunia i
krutsidan i Nobelkrur genom arr pi de olika ?ondbcirserna,
s.prida ut tillverkningen under en USA sivzil som pi andra hill, icke
Ilngre tid dn ursprungligen avserrs vlsentligen utgcir en reflex av konjunkturutvecklingen.
for att ddrigenom underl;itta ijverfcirandet av overflijdig arbetskraft
Herr Eriksson erinrade om den
till andra avdelningar, framftjr
utredning, som ftjretagits och preallt springlmnesavdelningarna. Av
senterats f6r fciretagsnlmnden, beolika orsaker ar detta emellertid
triffande ijkad aivd.ndning- av
icke s& ldtt att genomfciraoch direst
hvinnlig arbetskraft i Bofors och
ytterligare order icke erh&lles kan
efterlysie huruvida nigot positivt
viss risk fcireligga fiir permittering
kunde ftjrvlntas med anledning
av manlig arbetskraft inom denna darav. Det var beklagligt, arr den
seKtor.
kvinnliga arbetskrafien"'skulle i

fcirsta hand komma att sitta emellan vid konjunkturavmattningar
och man borde pi allt sitt se till att
sysselsittadven denna kategori.
O a er i n gen j o r'W abI b e.rg_.upplys
te
om att en proportionell cikning av
den kvinnliga arbetskraften i Bofors var en affdr pi tlmligen ling
sikt, och erinrade om att nlgot behov av arbetskraft till ifrigakommande slag av tjenster icke sedan
senasteirsskiftet varit fiir handen.
Nigra fijrberedelser hade ddrfijr
hittills icke fciretagits fijr ansrellning av ytterligare kvinnlig arbetskraft. Inom den ndrmaste framtiden avsigs emellertid en skola fijr
utbildning av kvinnliga truckfijrare skola startas.
Fiirslagsverksamheten
. Oaeringenjdr Wablberg meddeIade, att Ftjrslagskommittdn
f<;r
-a.v
ftirslag avgivna
arbetare vid
Bofors under det gingna kvartalet
hlllit ett sammanirdd"e,varvid totah 37 fcirslag behandlades. Av
dcssafcireslogrZo till belcining med
sammanlagt 2.525 kronor, 9 bordIades fcjr vidare utprovning, 6 avbiiides tacksamt och de iterstiende
tvi forslagen, fiir vilka tidigare
fcjrskott rrib"iulutr, fcireslogs"till
slutlikvidering med samminlagt
/.zJ/ Rronor.
Beskrivningar ijver de belonade
fcirslagen finns publicerade i B-piIennr4 -1962.
Intresset fcir verksamheten 1r
fortfarande ganska livligt och hittills under 1962 hade ca 90 forslag
inllmnats.
, Overingenjdr Carbonnier upp.
Iyste om att Nobelkruts fcirslagskommitt6 for fcirslag inlimnade av
arbetare sammantr&t den 25 april
och den 25 juni, varvid 3 tidigire
bordlasda och 10 nyinkomna Tcirslag behandlats. Av dessa har 9
slutbehandlats och 4 bordlagts fiir
ytterligare utredningar och fcirsok.
Av de fdrdigbehandlade forslagen
har samtliga rekommenderatsiill
belcining_rnedett sammanlagt beropp av //5 Kronor.
Under fcirsta halviret 1962 har
inkommit 22 forslag, under motsvarande id 1961 avgavs 2l st.
fcirslagskommitt6 f.or
\ob.l.klyts
"..
IOrSlag
lniamnade av tjansteman
har sammantritt den 22 mars. varvid tvi forslag behandlades.Det
ena konstateradesligga inom fcirslagsstd.llarenstjlnst, medan det
andra bordlades i avvaktan p& ut-

redning, vilken fortfarande pltglrr.
Hdrefter har ytterligaretvi forslag
inkommit, vilka bida ftjr nirvarande ar fijremil for utredning.
Ombwdsmanvon Horn meddeIade, att FiirslagskommittdnfOr
fiirslag avgivna av tjdnstemin vid
Bofors sammantra'dde
den 28 iuni.
varvid 7 forslas,behandlades.Av
dessafcireslogsi till beltiningmed
resp.4.000kronor, 500 kronor och
300.kronor, ett fijrslag bordlades
kunde av olika
och de 3 &terst&ende
anledningar icke bli fijremnl fcir
vidarebehandlinginom kommittdn.
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turlign'is att ansesom mycket lig.
Bland de svenskadotterbolagendr
det endast Larsbo Kalk AB, som
ldmnat utdelning (20.000:- k.).
Ovriga 2.000:- kr hlnfijr sig till
det engelskadotterbolaget.Vid bedtimningenav dennafriga bcirman
givetvisha klart fcir sig, att Bofors
som moderbolagvelat se till att
dotterbolagenskall ha en s& stark
ekonomisk stdllning som miijligt.
Boforshar dd'tfori sttirstautstrdckning underl&titatt i form av utdelningar hemtaga dotterbolagens
vinster. I den min dotterbolagen
redovisat vinster har de silunda
fitt behilla dessafijr ^tt bygga
1961Ars bokslut
upp sin ekonomiskastillning. Inte
Ekonomicbet' Henning genom- nog med detta. Bofors har ocksi
gick och kommenteradebolagets dverflyttat egna vinstmedel till
irsredovisningfor L961,ochndmn- dotterbolagen,med andra ord givit
de, utover vad som framgir dels i koncernbidragfor att stdrka dotav bolaget tryckt irsredovisning terbolagensekonomiskastdllning.
fiir ir 1961, dels i ekonomichef S&lunda har i 1961,irs bokslut
Hennings artikel i B-pilens andra drygt 5 milj. kronor ijverfijrts frnn
nummer{6r innevarandeir. bl. a. moderbolagettill n&graav dotterfciljande.
bolagen i form av dylika bidrag.
Den i vinst- ochfcirlustrlkningen
Det ir fiiljaktligen ett ansenligt
upptagnapostenom 4 milj. kronor kapital, som Bofors lagt ned i sina
avseendeavsdttning till investe- dotterbolagi form av aktiekapital,
ringsfond fOr konjunkturutjdm- koncernbidrag,lln och i vissafall
ning sammanhlnger som bekant t. o. m. anllggningar(Tidaholm).
med en fiirhillandevis nytillkom- Detta kapital miste givetvis pi
men lagstiftning om invbsterings- ling sikt fcirrdntas.Pi sammasdtt
fonder genomvilken statsmakterna som man rdknar med att en invesvelat uppmuntra ndringslivet att tering i bolagets egnaanld.ggningar
undergodatider gtiraavsdttningar skall ge en skilig fiirrd.ntning av
till dylik fond. Genom att 46 olo det nedlagdakapitalet, miste moav avslttningsbeloppetskall slttas derbolagetfijrvlnta att det,kapital,
in p& spdrrat konto i Riksbanken som investerats i dotterbolagen,
drar statenunder goda konjunktu- ocksi skall ge en rimlig avkastrer in en del kapital, som annars ning. Posten "Utdelningar frin
kunde verka inflationsdrivande. dotterbolag" borde ddrfijr i fortVid befarad konjunkturfiirsdmring sittningen komma att ijka.
kan investeringifondernasldppai
Sammanfattningsvis
kan 196l
fria och ddrmed skulle fiiretagen fiir bolagetsvidko-mmandebetrakuppmuntrasatt gorainvesteringar, tas som ett gott ir. Vi hade en god
som annars kanskeinte tett sig si belSggning i produktionsavdellockande.
ningarna och antalet anstdllda
Den
tydliga
konjunkturaYmattijkade med ett par hundra. LJr re.
ning, som gjort sig gdllandeunder sultatsynpunktfir man ocks&bev&renoch den befaradearbetsbris- trakta 1961 som ett mycket bra ir
ten under hcistenoch vintern, spe- for AB Bofors.Men tiden gir fort
ciellt inom byggnadsbranschen,
har och ett nytt halvirsskifte har iust
iven fciranlett statsmakternaatt i passerats.P3. frl"ganhur det inneviss utstrlckning slippa investe- varandeSret ter sie fiir Bofors del
ringsfonderna. Bofors, som efter kan svaras. att Tiirsta halviret
irets avsittning har 50 milj. i in- 1.962prd,glasav den dimpade st&lvesteringsfond,har beglrt att f.i ta koniunkturen. Redan i slutet av
betydande belopp i ansprik fiir
foia &ret minskadesskiftgingen i
flera olika objekt.
stilverken och pi den minskningen
Med hinsyn till dotterbolagens har i Er fiiljt fortsatta nedskdrstorlek och antal ir den for 196l ningar. Beldggningeni valsverken
i vinst- och fcirlustrlkniirgenredo- har ocksi p&verkats av stilkonvisade utdelningenfrin desamma, junkturen. Fiirslmringen av konuppgiende till 22.000 kronor, na- junkturen har nu ocksi nitt hejar
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smedjan,dIr en minskning aY arttalet skiftlag lgt rum. Slutligendr
beldggningendilig i det mekaniserade gjuterlet.
En sldan inskrdnkning av produktionen medfcir givetvis fijrluster genom outnyttjad kapacitet,
tomg8ngsfiirluster.
Bolagetfir inte
tdckning fcir de kapitaikostnader
och tivriga fasta kostnader,som d.r
hdnfiirliga till dessaanldggningar.
Och det d,ringa smi kapitalbelopp,
som investeratsi de beriirda anllggningarna.
P& st&lsidandr bilden silunda
ganskamdrk fijr nirvarande.
Bolagets kostnadsldgedr i 3,r
dessutom rent allmlnt betydligt
simre in fciregiendeir. Arets lijneuppgcirelserkommer att kosta
bolagetca 10 milj. kronor i ijkade
utgifter. Vidare har omkostnaderna kraftigt <ikat,bl. a. genom att
kostnadernafiir pensioneringstigit
avsevdrt. V&ra produkter skulle
ddrfijr bli dyrare att tillverka, medan fiirsiljningspriserna svnrligen
kan hiijas.
Om vi skall kunna hivda oss,,
dr det alltsi nodvindigt att pressa
ned tillverkningskostnadernaftjr
bolagetsprodukter genomfortsatt
och oavl&tligt rationaliseringsarbete och sparsamhet.
Den alltmer iikande kostnaden
fcir personal giir det vidare nijdvindigt att p3,den administrativa
sidan stika Sstadkommaen reducering av behovet av manuell arbetskraft.Hdrvidlag riknar vi med
att den nya elektroniskadatamaskinanldggningen
skall bli ett verksamt hjdlpmedel.
Disponent Soblman understrdk
i anslutningtill ekonomichefHennings redogijreiseatt under det att
fiiregiende verksamhetsir fiir bolaget miste betraktassomtillfredsstlllande detta icke kommer att bli
fallet fijr 1962.Ingenmijda fir silunda ldmnasospard- och detta
d,r nl"got som berijr oss alla - fijr
att hllla produktion och lijnsamhet
pi en sidan nivn, att bolagetforts5ttningsvis kan hdvda sig p[
marknaden.
Avtackandeav pensionerade
arbetare
Herr Hagberg erinrade om den
kommitt6,somvid gemensamt
sammantrdde med fiiretagsnimnderna
i Bofors och Nobelkrut den 25 iuni
1959 tillsattes fijr uppgdrandeav
fiirslag till riktlinjer fcir avtackan-

de av pensionerade arbetare. Det
av denna kommittd pn sin tid framlagda fcirslaget hide emellertid
aldrig fciranlett nigon fijretagsnimndens Atgdr.rd,men di det synatt denna frl"ga
les cinskvirt,
bringades till sin liisning, fcireslogs
att kommittdn, av vilkens ledamciter nu endast herrar Holm och
Higgmark kvarstod, kompletterades med hercar Sciderholm och von
Horn samt att Srendet ddrefter &ter
remitterades till densamma fiir
vidare behandling.
Fciretagsnimnden beslcit i enlighet med herr Flagbergs forslag.
Skjutfiiltets vattenfr&ga
Disponent Soblrnan fiiredrog en
till fiiretagsnimnden fr&n KMPSklubben stdlld skrivelse (bil. A) betr af f ande samverkan f rin f 6retagsndmndens sida till att den under
l8ng tid tillbaka aktuella vatten{18.ganvid Bofors skjutfdlt snarast
10stes,

skulle komma att koncentreras.
Inte fcirrin nu, infiir realiserandet
av bandvagnsDrogrammetmed vad
rr7..^"
oe[ra meolor av arrangemang pa
Skjutflltet, och sedan vagfrl.g.an
aYancerat,kan man nirmare ijverblicka lrendet och pi programmet
stir iven att under 1,963projektera
vattenledning och eventuellt avloppsledningar for Skjutfdltet.
'Wahlqvist
Herr
vLLLeunderstryka, att det var en angeldgenherav
"med
hcig-grad att probleriet
vattenfregan vid KMPS liistes, enir
kvaiiteten p& vattnet ftjr nlrvarande icke kunde betraktas sisom
tillfredsstdllande.
Disponent Soblman fcirklarade
sig infiirstidd med att, sdrskilt
med tanke ph att den kommande
utnyttjningdn av Skjutfdltet numera klarlaets, projekteringen av
vattenledningen dll Skjutfiltet i
stdllet fcir att e6ras 1963 pib6riades si snart deita ldmplig* k";d.
ske. Samtidist borde det dock
framhillas, atr frirdigstallandet av
Iedningen uppenbarlfien icke kunde ske fiirrdn under nlsra ir.
T. p. H.

NYDOVIST

& HOLM AB

Fijretagsndmnden vid Nydqvist
& Holm Aktiebolag sammantrddde
den 25 juni under direktAr NiLs
Kylbergs ordfcirandeskap. Dirvid
behandlades fiiliande drenden.
Ny ledamot av Fiiretagsndmnden
Frin fciretagets sida anmd.ldes,
att den nye fiirsiljningschefen,
ingenj6r Henrik de Verdier, kommer att ingi som ledamot av Fciretagsndmnden. Ingenjcir de Verdier
var forhindrad att nirvara vid dagens sammantride, vid vilket 3
andra sidan den nye personalchefen
Frylelwnd. liksom suppleanten K.
Maxe var nlrvarande for fiirsta
g&ngen. Dessa hdlsades speciellt
vdlkomna av direktcir Kylberg.
1961 8rs bokslut

Fcire sammantrddet hade bolagets styrelse- och revisionsberdttelser tillstlllts samtlisa ledamciterfijr
Herr Siiderbolm hdnvisade till
studium. Arsredovlsningengenomatt, s8somi den fcjredragna skrivelgicks och kommenterades av ekosen angives, vattenfrigan vid
nomichet'en Rune Jobnson. EfterSkjutfdltet varit uppe till behandsom de flesta ddrvid limnade uppling vid SAKO-sammantriden ett
par glnger och ville i sammanBiI, A gifterna . nterfinns i d.en tryck-ta
redovisningen, som av intresserade
Till BoforsFiiretagsnlmnd
hanget framh&lla, att personalen
kan erhillas efter hlnvlndelse till
p3 Skjutflltet ansig sig missgyn- Ang. KMPS vattenfrtga
el<onomiavdelnin
gen, refererasicke
nad i vad avser tillgingen till friskt
Vi har under flera ir krlvt att fi
ekonomichefens redogcirelse, utan
vatten. Samtidigt ifrigasattes huvattenfrigan ordnad pi KMPS. Pi varje
ruvida det var rationellt att sisom SAKO-sammantrideh'arvi ftirt fram krav referatet inskrdnks till den efterhlrpi, men uran resultar. Vid senaste fiiljande diskussionen.
nu forsla vattnet i tank till KMPS.
SAKO-sammantrddetlovade kapten JanVice ordforanden Iohan Nilsson
Ingenj|r Vikingson limnade en sen se till att n&got borde giiras.Men nu
beklagade, att bolagets lcinsamhet
har vi fitt beske--d,
att ingi pengar finns
redogiirelse civer de utredningar,
och att bolaqetvill avvakta fcirldeenineen ei dr bittre dn vad bokslutet visar.
som tidigare gjorts om vattenfrlav tillfartsidgarna till Riksvig;n i'id
Han skuile cinska, att Nohab, likgan pn Skjutfdltet, och framhcill
Immetorp, vilket betyder att vi Innu en
industrier,
bl. a., att det stlllde sig tdmligen
tid framit fir vinia pi vatrenfrisans som stadens iivriga
kunde redovisa goda vinster och
l6snins. Det vatten soir finns d,.r of:z
'dyrbart att, dra ledningar dit. Sidven ge utdelning, eftersom detta
lunda hade en i btirian av 1959 tjockt-av rost och di lven odugligt till
tvittvatten. Di vi efter minea om och
fciretagen utredning slutat p& en men nigon gnng i bcirjan av 56-talet fick skulle bidraga till etr 6kar skatteunderlag ftir samhdllet. Samtidigt
kostnad av minst 450.000 kronor
vattenklosetter lovade divarande byggmed den omfattning verksamheten nadschefenvid AB Bofors, Stridbeck,att fann hair det glzidjande, att undEr
d3,hade d. v. s. ca S."OOO
kronor oer s3.snart Karlskoga stad dragit ut vatren det fcirflutna 8.ret s2"srora invesre'dlrstldes tjinstgcirande persbtt. till Immetorp skulle det dragas upp vat- ringar kunnat gtiras, som i framtenledningtill KMPS. Det ir nu flera ir
tiden kommer f6rerager och de anAtt man vid detta tillfuille stdllde sedanvatten- och avloppsfrlgan lcistsfiir
-'rattenfrilgan pi framtiden sam- Immetorp, men vi som arbetar pi KMPS stdllda till godo. FI"r. Nilsson
p& vattnet.^Vi hinfrigade sig, vid orsaken dr till den
manhdngde emellertid d.ven med vintar foitfarande
visar till protokollen frin SAKO-sam- minskande vinsten. Ar vi ei effekatt spcirsmilet om nuvarande mantridena av den 2619 1961 och l3l2
tiva nog eller ir administrationen
F.uropivig 18:s strdckning vid in7962. Efrer alla yira misslyckanden i
fc;r dyr] eller dr det liineglidningfarten till Karlskoga frln Orebro- .rubr. friga sdtter vi nu virt hopp till
en, som inverkat? Han fann att
-20
hillet icke liists och silunda heller Bof ors Fri"retaesndmnd.
tjdnstemannalcinernastigit proporjuni 1962
KMPS den
icke strdckningen faststdllts av den
lokala vdgen frin E 18 till Bofors
Fiir KMPS-klubben tionellt snabbare in iivrigi kbst,skjutfilt, utmed vilken senare vig
Herbert Gwstaosson nader. Verkstadsadministrationen
med alla dess planerings- och opevattenledningen llmpligen bo.rde
klubbordf.
rationskort ani&gs dyibat.
dragas, samt srst men lnte mrnst
Vill efter unders6kning understryka
med att man vid detta tillfllle icke det berittigade kravet.
Herr Sven Andersson reagerade
visste till vilket omride av SkiutA arbetarpartensvignar
mot att civertid miste tillgripas i
filtet den framtida verksamheten
Nils S6derholm
si stor utstrickning som fciinirva-

rande. Redan fcire halvirsskiftet
h""d" mlnga dispensansiikningar
mlst giiras om <ivertid utciver de i
lag medgivna 200 timmarna. Han
frl,gade, om det dr niidvindigt att
ta bestdllningar pi si pressadleverandstid. att arbetet miste forceras
genom verkstlderna.
Frdn f|retagets sid.a upplystes,
att allvarliga leveransfcirseningar
uppstltt, medfijrande risk fiir bijtesbetalningar. Fiirseningarna misre
i mcijligaste m&n inarberas genom
forcering och ijvertid. Huruvida
<ivertid i realiteten lonar sig kan
vara tveksamt, men den miste tillgripas fdr atr fi;rhindra leveransf6rseningar, som dels har skadlig
inverkan pi fiiretagets goda rykte,
dels fcirorsakar kHnnbara bciter.
Konkurrensen inom Nohabs verksamhetsomriden dr mvcket hird,
och en kort leveransiid er ofta
fijrutsd,ttning fiir att bestdllning
skall erh8llas.
Herr Thunberg pnpekade de
stora kostnader, som uppstir fcir
maskinbearbetning av bortabestillt
gods,som efter bearbetningen m&ste
kasseras.Frin verkstadsledningens
sida upplystes, att ingen leveranttir
i dagens l6ge ldmnar erslttning fiir
dylika bearbetningskostnader.DIremot ersltts materialkostnaden genom leverans av en ny icke bearbetad detalj. Man fijrsciker i mdjligaste min undvika dylika beaibetningskostnader genom att pi ett
tidigt stadium fiiretaga materialprovningar, provtryckningar etc.
Vid sammantrd.det utllmnades
sammanstillningar 6ver fiirsnljningsvd,rde och omslttningsvlrde
1961 och deras ftjrdelning, antal
anstlllda och omsdttningsi'irdena
per anstilld under ett antal 3.r.
Konjunkturredogtirelse
I sin redogcirelsefcir konjunkturutvecklingen under de senastemnnaderna omnimnde direkt6r Kilberg bland annat de tecken p&
cikande svirigheter, som visat sig i
USA, med risk fijr stegrad arbetslcishet.I Europa fcirscikerFrankrike
att uppni en allt mera dominerande stdllning sivil politiskt som
ekonomiskt. Frankrikes instillning
ir av stor betydelse ftir Englands
ansijkan om intrdde i den gemensamma marknaden. Fiirhand'iingarna hd.rom vlntas dra ut pi tiden,
och detta fcirhillande torde avsevdrt piverka fijrhandlingarna om
den svenska anslutningen.
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Ifriga om konjunkturutveck- styrelseatt iiverflvttas till Bofors
lingen i Sverige anfijrdes bland ftir att utnyttja moderbolagets
annat, art den nu slutfiirda ltjneav- sttjrre forsknings-, konstruktionstalsriirelsenkan befaras medftira och tillverkningsresurser.
Den vid
ytterligare sv&righeterfdr expor- Nohab hittills sysselsatta
personaten. Konjunkturavmattningenvdn- len inom denna avdelning,som s&
tas accentuerasunder hiisten och 6nskar,kommer att iiverflyttas till
vintern, och fOr att motverka Bofors.De somiinskar stannakvar
eventuella sysselslttningssv&righe-i Trollhittan, kommer atr kunna
ter har myndigheterna frislippt beredasandra arbetsuppgifterhIr.
investeringsfondsmedel
fijr att dirBandvagnsprogrammet.
igenom underlltta finansieringav
Direkttjr Kylberg redogjorde fcir
byggnads- och investeringsv"erkde fiirhandlingur,"ro- en"iingretid
samheten.Skogsindustrinhar fort- fiirts,
med myndigheternariirande
farandesvirigheter.och lven inom bandvagnsprogrammet
och somnu
jlrnhantering.-en
hai avmatrningen lett till att tillverkningen
av en
gjort sig mlrkbar.
O-seriekommer att igingsdttas.De
Vad fiirhallandenainom Nohab resultat,somuppnls med de fcirsta
betrdffar anfijrde direktiir Kyl- provvagnarnaar av avgtirandebeberg bland annar:
tydelsefcir denkommandetillverkningen,
och direktijr Kylberg un_.Den_
.ungerskabestlllningenpi
diesellok- dr nu klar, o.h".epie- derstrtjk nildvlndigheten av att
sentanterfcjr de ungerskakiiparna istadkommaett kvalitativt fullgott
befinner sig i Trollf,dttan f6i tek- arbeteoch leveranserfrin Nohab
pi
niska diskussioner.Loken av typ - utlovad tid.
Arbetet mnsteredan nu forceras
T43 kommer att leyererasmed en
och
krlver insatseriven under den
takt av fyra lok per minad fr. o. m.
Detta stora
augusti fcir att ddrigenom ned- normala semestertiden.
bringa den intriffade leveransfijr- tillverkningsobjekt fordrar kompletteringar ay maskinpark och
senlngen.
verkstadilokaler.En ny ierkstadsI n o m t u r b i n o m r & d e t h a r b e - byggnadmed en golvyta av 1500
stdllningunder de senaste
veckorna mz kommer att uppforas sijder om
bland annat ingSttpi turbinerfcir nya fiirridsbyggnadenArbetet dirden stora svenska anllggningen med igingsdttesomedelbart och
Letsi, den norska anllggningen byggnadenberdknasvara inflyttEidsfoss samt en mindre anl6gg- ningsklar under hijsten 1.963,dn
ning. Leveransfcirseningarfcire- nya maskinerkommer att installekommer dven inom turbinomr&det. ras. Dessablir icke av specialutSituationenfcir dieselmoror- fiirande utan blir anvindbira d,ven
f i i r s d l j n i n g e n a r f o r t f a r a n d e fcir annan tillverkning.
ogynnsam,beroendepi i synnerhet
Direktijr Kylberg omtaladeiven,
de mindre skeppsvarvens
svirighe- att goda fcirutsdttningarsynesfiiter. Den nya motorn av typ F lan- religgatill ytterligarebestillningar
serasnu somhjilpmotor.
pi 40 mm kanoner.
T i d n i n g st r y c k p r e s s a r n a
Fiir att siika istadkomma en raf6r Dagens Nyheter befinner sig tionaliseringav arbeteti pl&tslaundermontage..Detekniskasvirig- geriet kommer rutinerna ddr att.
heterna synesi stort vara lcista, studeras
med hjdlp av utomstaende
bland annat med hjdlp av experris konsulter.Berijrda parter kommer
fr&n den amerikinska lev6rans- att informeras nirmare h6rom si
parrnern.
snart definitiv uppgiirelsetrdffats
Besluthar av qr)'ndighete
rna fat- med konsulten och dennesarbetst a t s , a t t a t o m k r a f t s t a t i o n e n uppldggningblivit faststdlldmerai
Marviken skall byggas.Nohab detali.
deftog i anbudsgivningenpi reakP6, frlga av vice ord.t'ilrand.en
tortanken, som emellertid har be- Joban Nilsson meddeladedirektiir
stdlltshosDegerforsJirnverk. An- Kylberg, att ingen uppgcirelsed.nnu
bud utarbetasnu pi andra kompo- kunnat triffas med Statens
Jirnnenter,som ir av stort intresseftjr vdgar om kompensation fijr de
Nohab. Avecirandeom dessauop- extra kostnader, som uppstaft i
"vdntas
handlingar
under hijsiens sambandmed av SJ beglrda konloPP.
struktionsindringarp& T43-loken.
Elektronikavdelninsen
Herr Johan Nilsson befarade,att
kommer enligt beslut av boligets bandvagnarna skulle komma att

inkrdkta pi utrymmet i det redan fiir att eliminera bristen pi omtrl.ngaplStslageriet.Direkttjr Kyl- klidningsrum och skip, delvis i
berg fcirklaradeemellertid att nisamband med det redanbmnlmnda
gon risk fcir nirvarande ei fiirelis- nyDygger.
g.9Ifiti kollision med nu p1,gl'end.e
tillverkning av lok, ro- Jk"Il .rruru Visning av verkstdderna fiir
slutlevererade,nir bandvagnarna bolagets pensiondrer
kommer in i verkstaden.
t

Omklddningsrum
i byggnadBl
Vice ordft)randenIohan Nilsson
beglrde en utcjkning av omklidningsrummenfOr denpersonal,som
sysselsd,tts
i de centra]averksiadsavdelningarna.

Herr Ake Karlsson f6reslos. atr
bolagets pensionirer skulle iibjudas att beseverkstdderna vid limp.
lig tidpunkt. Direkttjr Kytberg itlovade en sidan visning under
arbetstid, ldm-pligen i aug"ustiminad, och gfrpdrog h.t ingenjiir Bitire
afi gora forslag trll arrangemang.

forklarade, att
^ Direh-t|r Kylberg
fcirberedande utrilningar gjorts lnflyttningen i nya fiirr&det
och att man kommer a-tr vildtasa
- Vice ordt'6randen loban Nilsson
itgdrder, sisomvissaomflyttningir
fann, art inflyttningen i f<irrnds-

byggnadengir saktaoch framhiill,
att materialtransporterna till de
produktiva avdelningarnahindras
av_rransporrer
till det gamla fiirrl.det.
Ekonomicbet'enIohnson redogjorde fdr fitrhallandettakring in{fytgnilsen, vars pib<irjandef,ade
fiirdrcijts nigot i vantan pi utredningar, som begdrtsfrin-utomstiende konsultfi;ietae. Arbetet har
sedermerafcirsvirais av brist o&
personal.En stor mdned eods ar
emellertid civerflyttat ti"ll riya f<;rridet. Nu anlitasdvenutomitiende
flyttningshjilp och iiverflyttningen
Deral(nasvara 1 stort sett slutfiird
efter semestern.
Ini
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