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ARSSI<IFTET
Vid denna tid pd iret har det bliuit ndgot au en
tradition, att jag utnyttiar denna tidnings spalter
ft)r att framfora en hiilsning infor den stundande
helgen ocb det snart auslataded.ret.Pd.sammagdng
uill jag ocksfr.giirna begagnatillfdllet att liimna en
del synpunkteri ndgra aktuella frdgor.
Under en riitt li.ng f oljd, au frr har ui si. smd.ningoru fdtt uiinja oss aid att det utrikespolitiska Alimatet bliuit allt bistrare. Det s. k. kalla kriget, som
pd.gdtt mellan de tuenne stormaktsblockenpraktisAt taget alltsedan sistaaiirldskrigets slat, har helt
piliglar det uiirld.spolitiskaliiget, Visserligen har ui
uid ni.gra tillfdllen fd.t uppleaa perioder med
skonjbar auspdnning,m€n nya orosmonzenthar tyuiirr rnycket snart tillkommit ocb lett till ytterligare
skcirpning au det politiska lnget. Sd har ocksd uarit
fallet under det dr, roln nu snart g;.tt till iinda.
Den senastetid.ensstorpolitiska hi)ndelser har ai)l
kanske mer iin nfrgonsingjort klart for oss, i har
hog grad. ui sjlilua iir beroende au uhrldspolitiken
ocb dessutuecklircg.Det iir siikerligenej duerdriuet
att uiga det pfr.stdendet,att aiirlden aldrig ndgon-

sin, sedan det sista krigets dagar, uarit sd niira en
uerklig katastrof soru uncler de spiinningsmiittade
oktoberueckorna
1962.Auen om"faran duer" iinnu
ej kan signaleras, fi.r ai uara innerligt tacksamma
for att ui denna gdng f itrskonatsfrd.n ett totalkrig
med ddrau foljand.ekatastrofer.Kanske adgar rnan
infor uad soffi n// ilint trots allt uttala den forhoppningen, att det fornuft, sorn hiir augdtt med.
seger,l)uen skall gora sig gi)llande i framtiden. En
sak dr emellertid.klar. Annu torde ai med stiirsta
sannolikhet fd aiinta rl)tt ldng tid pA en ?nera.aaraktig och omfattandeaaspiinningi utirld.spolitiken.
Mot bakgrundenau dennaspiinning i det aiirldspolitiska lliget lir det au aisst intresse att f olja den
ekonoruiskautuecklingeninom de liinder, som bar
direkt intresse for oss. Man Aan dd. konstatera,
att konjankturerna inom uhrldens industrillinder
i stort sett aarit relatiut goda und.er hela i.ret.
Visserligen har inom en del ldnd.er tendenser
till en uiss nedgdng kannat fornziirkas,dock ej au
sddan omfattning, att ?nan kan tala om nd.gonatrpriiglad. depression.Au allt att doma tycks utsikter-

na Aaen fdr den allra nkrrnaste framtiden kunna
bed.omasmed en moderat optimisrn. Nd.gonmera
markerad uppgdng torde dock icke uara att aAnta.
Snarare har man att riihna med en fortsatt dAmpning i honiunkturerna au ungefiir rarnnta omfattning som under den senastetiden.
Vad adrt eget land, och desskonjunkturer betriiffar har ui friirnst genont det raagare ekonomiska
klimatet bos ud.ra uiktigare handelspartners fd.tt
aidkiinnas uissa nog sfr. miirhbara hakslag. Det
gdller friimst inom de fdr uir ekononri sfr uiktiga
shogs-, malm- sanztiArn- och std.lindustrierna.Hfir
har betydande aasdttningssui.righeteruppstdtt ocb
i en del fall har dessalett till red.uceringau produktionen. Nfrgon mera omfattande fristiillning aa
personal inom de berdrda fdretagen har likuiil
hnnu sfr.lfrnge ei bliuir ndduiindig.
Sfr aitt rnan nu kan beddrna torde dessa neddtriktade tendenser komma att besti. rktt ldng tid
framorcr. I ett flertal fall nr detta en diiekr fdljd
au den aiisentligt rihade produktionskapacitet, som
skapats und.er de senastei.ren, och som i dagens
lrtge ui)sentligt i)uerstiger den befintliga efterfrd.gan. Pd. nigot liingre sikt torde likanl usikter finnas till en sddan ihning au efterfrd.gan och h,onsumtion, att de aidgade produktionsmdjligheterna
kan utnyttjas och en tillfredsstiilland.e balans

uppstd..
Hur har di. afrraegnaBoforsindustrier
klarat
sig i detta nd.gotlabila liige? Taiuelsutanhar ai
under det l|pande iret kommit att i betydande
p3 jhrn- ocb sti.lmarhgrad drabbasau nedgd.ngen
naden.Efterfrdgan pi. ui.ra buuudprodukterinom
detta omrfr.de- kualitetsstil ocb srnide- bar
under frret successiutminskat, och ai har diirfdr
tuingatsatt i aksentliggrad nedbringaproduktionen.Vi.rastiluerk t. ex.,lorri underfdna iret ni.d.de produktionstoppen120.000ton stAl, torde fdr
det nu ldpandefi.retknappastkommaupp i 50.000
ton - en minskningalltsd nred ca %. Det skger
sig sjiilut, att dessaminskningari produhtionenej
kunnat ske utan ganska betydandepersonalfordndringar,Till en del bar den naturligaaugd.ngen
hhr uarit till biAlp, men i stor omfattning bar det
uarit nodulindigtmeddireAtaomflynningarau personal. I stor, sett har d.essahelt aisst besuiirliga
ingrepp hunnat genomforastiimligen smidigt, och
hittills har ingen direkt fristi)llning'au personal
behriutiiga rum. Sfruitt lr'tannu han bedtima,torde
und.erd.enniirmasteframtiden nd.gonminsAning

au personalstyrkaninte behoua ifri.gakonzrna. Snarare aigar iag hoppas, att ai i uiss mindre ornfattning d.terkommer att anstiilla personal.
lnom ouriga delar au Bofors-industrierna uerh:tiderna och de kemisAa fabilkerna - har
arbetstillgdngen uarit gynnsanxmaredn inon't d.en
metallurgiska sektorn deluis pd.grund au ingi.ngna
Arigsmaterielbesti)llningar. Giuetais har ocksi. de
rent ciaila produktionsobiekten medaerkat till att
stabil i sera sysselsiitt.nin gen,
Att sia orn konjunkturetna for det kommande
dret tycks rnig nu sudrareiin uanligt. Aa det redan
sagdatord.eha framgdtt, att det allmiinna Aonjunkturldget fdr den nkrmaste framtiden md.ste bedomas med stor fdrsiktighet.
Vad bolagets aerkstdder betrliffar udgar jag
kanske riikna rned en fdrbd.lland.euisgod arbetstillgdng rdtt li.ng tid framduer. Pd nigot li)ngre sikt
finnes anledning att hi)r fdrutspi. en 6kad belhggning, i d.enmd.nsom ai kornmer att fd. in serieorder
pd d.e nya aapmsysternaa snidsaagnstyp,som det
suenskafdrsuaret torde ha fdr aasikt att bestklla,
lnom den rnetallurgiska sektorn riiknar jag knappast rned ni.gon rnera ahsentlig fdrbktuing au beDiggningen i fdrhdllande till det liige, som beriihnas rd.daaid detta frrs slut. Kanske ir det dock mdjligt att den sedan nigon tid pdgfr.endelageranpassningerc hos ett flertal au udta aaniimare nuft?e(a
gd.tt sd. ldngt, att det nu iir tid frir en successia
d.teruppfyllning au lagrerc, rned ddraa f oliande
6kat Adpintresse frir aissa au aita stilprodukter,
Aaen om iag alltsd. hyser uissa och ganska besthmda bekymmer fdr utuecklingen under det kommand.eiret, anser iag lihui)l, att ai, aad pi oss ankommet, med gemensarnrnaanstrdngningar skall
kunna iiueruinna sufrrigheterna.Vi har en modern
och i stort sett rationell produhtionsapparat till
ad.rtfdrfogand.e och denna bdr, ltanterad au skickliga arbetare, arbetsledare och tekniker, kunna
d.stadkommaprodukter au sidan kaalitet och till
sd.danapriser, som uira kunder beghr.
Med. en fdrhoppning att ui md.kunna mdta det
Aommande i.ret r;ned obruten optimism, dd. det
gdller adrt gamla fdretags fortsatta ocb sunda utueckling, uill jag till slut bringa alla mina minga
ocb goda medarbetare ett hjlirtligt och uarmt tack
fdr uiil utfort arbete under detta ir, samtidigt som
jag uppriktigt till|nskar alla En God. Helg och Ett
Lyckosamtocb Gott Nytt Ar 1963.

Som j^g minns det

*t^ decennieri Bofors

Anfcirande vid AB Bofors utdelning av medaljer och hedersgivor
den 2 december 196I
Au Direkti;rHELMER NORDQVIST
Ankomsten till Bofors
Ntgon g&ng omkring minadsskiftet november-december 1918 fick jag ett brev stlmplat Aktiebolaget BoforsGullsping. Det var Bofors officiella namn p& den tiden.
Bolaget h<lll pn att ldgga om sin bokfdring frin det gamla
fdrndmliga bruksbokh&lleriettill moderna amerikanska
frin Handelsh6glinjer och sdktenigra nyrrtexaminerade
skolansom man trodde skulle kunna vara med och hj2ilpa
till. Bland andra hade man fitt min adress.Bolaget erbjod mig alltsfl anstlllning fr. o. m. den L januari T9L9
och ville ha omgiendebesked.
Jag utnyttjade de uppslagsbtickervi hade ddr hemma
och kunde konstatera,att Bofors-Gullsping var ett gammalt jdrnbruk, mestberiimt f6r sitt kanongjuteri,som det
si vackert hette, att det lig i Karlskoga Bergslag, som
hdrde till Orebro lin, men var en del av Vdrmland. Och
s3.tackade jug " ju". Nyirsdagen 1919 avrestejag programenligt frin G2ivle till Bofors. Att komma hit tog
praktiskt taget hela dagen,och sistabiten gick dver Frdvi,
Enalla, Nora fdrbi Bofors, dZirdet inte fanns plats i h?irbdrget, och till Karlskoga.
Fylld av SelmaLagerltif och Frdding, som man var pi
den tiden, var det med stora romantiska fd,rvdntningar
jag ndrmademig platsenfdr mitt fdrsta arbetepi friimmande ort - i hjdttat av den mellansvenskabergsiagen.
I j?irnv?igskup6ni Ervalla bcirjade fdr civrigt upplevelserna genom att en hel del folk kom in, som tydligen
klnde varandra, herrar och damer i p?ilsverk- d4rnslnn
skdna och herrarna intressantamen med nigot hZirjade
utseenden- och jag fick ogonblickningenen fdrestdllning om att det var vdrmldndska bruksmdn frin Bofors
- den tidenskavaljerer- som var pi vdg hem med sina
"Ebba Dohnor" efter nyirsfirande p3. annat h&ll. TyvZirr
visade det sig sedermera,att det var ett resandeteatersZillskap,som skulle till Karlskoga och uppfdra en s. k.
lokal nyirsrevy. Dirmed inte sagt att det blev nigon missrdkning att trd"ffa Boforsarna - snararevid jdmfd'relsen
tvdrtom.
Vardagsliv i Karlskoga fijr 40 ir sedan
Med Selma Lagerkif skulle jag kunna sdga,att det var
en ovanligt strdng vinter i Vdrmland det iret. Vad som
kanske gjorde det djupaste intrycket pi stadsbonhdr i
bergslagenvar nog hyttorna, den gamla smedjan, fcir att
inte tala om kolryssarna,sorn ringlade i svarta rinder
ldngs vlgarna, fdrbi kontoret mot kolhusen eller i olika
slingor 6ver Mdckelns is.

Under de frirsta &ren bodde och itt jag i "Byn", en
forkortning av det gamla hederliga begreppet"Karlskoga
kyrkby", och fdrbindelsen mellan trakten av Centralplan
och Bofors kontor gick itminstone de tre f6rsta minaderna jag var hir per sparkstdtting.Eftersom det endast
fanns tv& bilar i Karlskoga men ddremot forsiggick en
intensiv trafik med hlstslddar, var man utomordentligt
rldd om sncifdret och halkan pt gatorna, vilket kom oss
sparksttittingsikare i htig grad tillgodo - det var synd
om den som rikade spilla grus eller aska i vdgbananvid
sidanav hlstrdnnan.
Att bilarnas antal inte var mer dn tvi berodde dels pE
att motorismen vid den tidpunkten inte slagit igenom i
si hrig grad, dels pi att vi under fdrsta vdddskriget varit
helt avskurna fr&n yttervdrlden. En bil tillh6rde Bofors
och den andra bilen, som var ig&ng, en trafikbiliigare.
Som kontrast till fdrhillandena av idag kan det kanske
vara av intresseatt ndmna,att vid marknadernapi Karlskoga torg med cirkus och andra glldjelmnen, p& den
plats diir stadshusetoch stadshotelletnu ligger, var det en
kvalificeradnjutning att ika med hyrbilen, "stora" eller
"lilla ronden", efter rid och llgenhet. Lilla ronden gick
frin Torget fdrbi prostg&rdenoch iter igenom Bohult,
medan stora ronden strdckteut sig inda till Boisen. F6r
dvrigt rdrde sig ncijeslivet i brukstjdnstemannakretsarna,
pfrtfrgetfrdn Enalla.
Den angeciuileAononen
i 't'arligtsdllshap

fcir dem si havakunde, i hdg grad efter gammaltklassiskt
mdnstermed jakt, fiske, viraspelo. d. Personiigendgnade
jag mig iven Et en hel del andraidrotter - pe sommaren
mest tennis och pi vintern skidikning. Stdanalivets njutningsmedelsom bil, radio, TV, TBV, ABF o. d. existeradeju inte, men nigon trikighet pi landsbygdenled man
sannerligeninte av.
Ndr sparkstottingenfick sdttasin efter vintern, bcirjade
en besvdrligtid. V?igenmellan lit oss sdgajdrnvdgscivergingen vid Bo&senoch Ekmansbacken
var ndmligen vid
otjZinlig viderlek praktiskt iaget oframkomlig. Gummistcivlarvar inte uppfunna- i varje fall hadede inte slagit
igenom - och galoschernafastnade efter 2-3 steg i
dyn. Niir Bofors lade ut en trilandgtng lZingsSkolgiirdet,
och nlgon annan behjh.rtansvirdinstitution hade lagt
nigot liknande ungefdr frin trakten av den gamla rcalskolan och fram till Ekmansbackeo,
tyckte man, art man
nitt hcijdenav lyx och bekv?imlighet
i gatutrafiken.
Hirda tider pi zD-talet
Frir dvrigt d'r att sdga,att tiderna b<irjadehtrdna fcir
bolaget ganskasnart efter min ankomsttill Bofors. Fdr
det fd'rstatog hdgkonjunkturen,som ritt under kriget, ett
hastigtslut. Inga affdrsforetageller industrierhaden&gon
erfarenhet av konjunkturvlxlingar av det slag, som man
fick genomleva,och var dirfcir inte rustadeatt mdta dem.
F<ir Bofors del kompliceradessakenav att bolagetavslutat stora kontrakt med svenskastatenmed fastapriser,
uppgjorda fcjre eller i bcirjanav kriget. Ndr sedanarbetslciner och en mdngd andra kostnaderblev tre ginger hcigre
och en del material knappast fanns att fi fcir pengar
overhuvud taget, fcirstir man, att det inte var s& sdrskilt
roligt. Bolaget gjorde miljonfrirluster pi sina kontrakt;
man blev dessutomfrirsenad och ilades att betala boter.
Si liinge kriget varadeoch iven ett par ir efterit barsdet
hela dock upp av konjunkturerna.
Men sedanfcjrsimradesldget hastigt,och nir med tillkomsten av Nationernas Fdrbund en blirigd instdllning
Huuadhontoret i sitt nuaarande utseende,Det iir egentligen bara
fbnsterformen pi nedre tiningen Jofi tnan han kiinna igen,
Boforsfoto.

s$#n,

Bolors Aonlor sddant det tog sig ut Sren j902-j929.
Obseroera
dtt norra fasaden - nauarande entr|t'asaden - 5Jil1a6lsaid. l\nster
nr 8 frin kanalen riiAn*, d. a. s. det runt pi KMT, diir ingexj\r
Bjuring sitter. Hut'udenn1n och allt det andra tillhon uid ornby ggnad.en'l 9 29. Bof orsfoto.

6ver hela virlden gjorde sig glillande att det aldrig mer
skulle kunna bli nigot krig - mdnsklighetenskulle fortslttningsvisleva i en evig fred - di stod inte Bofors si
sdrskilthdgt i kurs.
Som ytterligare k?ipp i hjulen kom si i bdrjan plL 20talet, i sambandmed att ndringslivetfcirsdkteanpassasig
till de iindradefcirhillandena,en del oro pe arbetsmarknadenmed strejker och lockouter,som vi inte heller hIr
pi Bofors gick fria frin. Ar 1922 vat det ftiljaktligen
inte 100 /o-ig sysselsdttningpi kontoret och personligen
tenkte jag d&, att det kunde vara llmpligt att begagna
tiden till att resautomlandsoch blttra pi sin utbildning
under resterande8-9 mtnader av eret.Det hade iu varit
om<ijligt under hela kriget att komma utanfrir Sveriges
grdnser.
Efter allt att ddma tyckte man p3' Bofors, att det var
skdnt att bli av med iiminstone iTgon och slippa ifrin
en kineutgift, men samtidigt var man nog vdnlig att
skriftligen gcira upp med mig om att jag skulle f3, bdrja
igen den 1 januari 7923 och di bl. a. civertaen del av
bruksfcirvaltarens enklare uppgifter. Bruksfdrvaltaren
skullenimligen gi i pensionvid &rsskiftet.
Man bestdmdet. o. m. att jag med anledningav detta
skulle fi en liten hdjning av lcinenfr&n den 1 januari.Att
jag ndmner detta 1r endast frir att jag sjdlv kom att
utgdra ett p&tagligt bevis frjr den omstlllning, som hcill
pi att ske vid denna tidpunkt och som m8.steske. Nd.r
jag efter studievistelseni Tyskland och Frankrike etervdnde och fick min avlcining i januari, hade man ndmligen redan pi fdrhand slnkt den utlovade lcinen tv8.
gS.nger
med 10 /o vale g&ng.
Jag funderadep3,hur jag skulle rcagera,dt jag ju hade
papper pt att min kin fr. o. m. den 1 januari skulle utgi
med ett fixerat, hdgre belopp.Till att brirja med hade jag
ju klart fdr mig, att eftersom jag var utexamineradfrin
Handelshogskolan,borde jag fcirsti, att bolaget i den
ridande ekonomiskasituationenm8.stevidta kraftirgdrder

K;

Alltnog. Boforsaktiernavar inte mycket vdrda ett stycke
in pi 2O-talet.De s&ldesf.or t7: - kr och det nominella
verdet var 100. Det var bara synd, att varken man sjdlv
eller nigon av ens bekantaoch inte si minga andra heller
fdr den delen, hade nigra pengar att kcipa aktier fdr
just di.
Ar L92Ohade disponentHans Th. Holm tilltritt som
verkstlllande direktdr under, kan man sdga,de sviraste
betingelsersom gerna kunde tdnkas. Som jag ndmnde
nyss, g;'orde man m&nga positiva fdrscik genom att ta
upp nya tillverkningsobjekt,men parallellt med detta var
det ocks&ncidv?indigtatt g3.fram sparvdgenfdr att kunna
hilla skutan flytande. Det fanns inga egna pengar att
nyinvestera med, ingen kredit att fi i bankerna, ingen
tanke pi att fi nigot genom att bjuda ut en nyemission.
Det iterstod ingenting atnat dn att spata och suga pi
tamatna.
Det ljumar si sakta

Denna bild cir inte iildre hn lrfrn 1936. Diir kobetet slutar ligger
nu Stad.shuset- Stadsboteller. De tre byggnaderna i 't'ondenau
Torget linns fdr i;urigt kuar i pruhtiskt taget of|rAndrat sAicA.
Foto Alvar Aare.

av detta slag fcir att dverhunrd taget kunna dverleva.Jag
hade l?ist en hel del nationalekonomi och borde vidare
fcirsti, att med de prisfall, som redan bdrjat siitta in, det
inte heller var nigot orimligt, att man slnkt l6nen med
lO 7o + LO /o, och f6r det tredje visstejag, att bolaget,
om jag opponerademig, hade alla mdjligheter i vlrlden
att slga upp mig med en minads varsel, och eftersom i
di ridande konjunkturer platser knappast vaxte pe tred,
som nu ir fallet, beslotjag mig for att tiga och lida. Jag
teg - och led fcjr 6vrigt inte si vlrst.
Det var som sagt hirda tider under 2O-taletsbcirjan
och mitt. Med h[nsyn till den eviga freden, med fullstZindig avrustning <jver hela vlrlden, som inflytelserika
politiker bestlmt sig fdr, hade Bofors givetvis inte sE
mycket annat att giira dn att, parallellt med att man forsdkte hlnga med pi sitt specialomridekrigsmaterielen,si
gott det gick iven priiva sig fram p& civila produkter.
H6r fdrsdktesmed traktorer,yxor, dieselmotorer,jlrnvdgsvdxlar, bult- och skruvmaskiner och mycket annat.
Tekniskt gick det nog bra, men det var egentligeningenting som ekonomiskt sett ville lyckas riktigt. Nigon utdelning till aktieiigarna kunde det inte bli varken under
1920, 192L, L922, 1,923,t924 eller L925,d. v. s. under
6 ir, och ndr det btirjades&sakta1,926,h611
det sig i flera
ir omkring 3-4 %, eller mindre In vanlig bankrdnta.
I detta lige kanske man kan fdrsti, att Fondbd,rseni
Stockholm ansig, att Bofors knappastvar vdrdigt att forekomma pi den s. k. A-listan, men vad som var anmdrkningsvirt var, att man strcikbolagetutan att ensunderrltta
oss om vad som skulle ske. Nir man nlgra ir senarekom
tillbaka och erbjdd sig att p& nytt ta med bolaget pi
A-listan, var det stolt, ner Dr Sven \Tingquist svarade
vederb<jrande,att dL man inte frigade oss ner vi strdks,
st hade man inte heller behijvt friga oss, ndr vi skulle
tagas med pi nytt, men eftersom man nu frigat, s& ville
vi bara tala om att det gjorde oss detsammaoch att vi
girna vdntade ytterligare en tid, innan vi bestdmdeoss.

Mitt i allt detta kom som eo produkt av Versaillesfreden de berdmdaKruppverken in i bilden som en verklig ljusglimt i 2O-talsmrirkret
pi. Bofors. Tyskland hade
fcidorat fcjrsta vlrldskriget och i Versailles-freden blev
bl. a. bestdmt,att Tyskland icke skulle fi tillverka krigsmateriel. F<iljdenav detta blev, att Krupp, som hade kontrakt med en hel del stater om leveransav kanoner, bl. a.
Holland och Danmark, vilka icke kunnat effektueras pl
grund av kriget, inte heller kunde fullftilja dem efter
kriget. Efter linga forhandlingar 6verenskoms,att Krupp
skulle dverlita kontrakten med erforderliga konstruktionsritningar p3. Bofors samtidigt som Krupps samladeerfarenheter stllldes till Bofors fcirfogande.
Fijr att Bofors dverhurud taget skulle kunna komma
iging med denna sysselsettning,som skapadelivligt efterllngtade arbetstillf?illen ftir de anstdllda, fordrades det
emellertidlven pengar,och i Bofors' divarande ldge'rar
Aa det som syns pd denna bild frin en majrnarknad 1928 'finns
aiil diiretnot nu ingenting kuar. Ddr sprilthilset och cirkustiilten
l2g d.oninerar fdr dagen Stadthuset-Stadshotellet. Foto ur Bofors arkiv.

Den hiir syliga ilAtrottoaren hAnldr sig inte till traAterna mellan
Sholgtirdet ocb EAmartsbacken atan har lagts liings Ayrkomuren
) hjcirtat au Karlshoga Ayrkoby och bilden iir tagen st? lfrngt tillbaAn i tiden som onthr. 1905. Foto Albin Andersson.

det inte det allra enklaste att ordna den saken. Krupp
kom di til hjelp iven i detta avseendegenom att teckna
nya aktier i Bofors och betalade till bolaget fdr dessa
nya aktier 100: - kr per styck, ndr man i marknaden
samtidigt kunde ft kdpa likviirdiga Boforsaktier fdr en
brikdel av detta belopp.
Pi det hela taget fir man konstatera,att Krupp upptrldde synnedigenjuste under hela den tid vi hade med
firman att gora, dven ndr vi si sminingom pi grund av
politiska fdrhillanden tvingades att hastigt och lustigt
ordna si, att det kruppska engagemangetal'vecklades.
Bofors - varg i veum fiir en del av pressen och
politikerna
Spottandet pt Bofors fortsatte nimligen, och nlr vira
konkurrenter i utlandet mer och mer bcirjade utnyttja
Prop nzed BoforstraAror pfr Bachagdrd.et i ndrheten au Bolors
Tucittinrdttning. Pfr. bilden, som iir frin bi)rjan au 1920-talet, slns
trahtorbonstruhri;ren Fritz Nilsson och ntontdren Carl Aronsson,
Trakrorn dr tom sltnes nziirAt "Bofors. Sraeden" rned B-pil genon
nantnet. Boforsfoto.

Krupps intressei Bofors, som iu var ett obetydligt minoritetstintresse,fcir att misstenkLggdraBofors i egna syften
och diirvid iven Sverige drogs in i bilden, vilket illa bercjrde vira dtvarande representanteri Nationernas Fdrbund, s& bcirjade ett vilt skall efter Bofors i Riksdagen,
med oiindliga debatter, propositioner, kommitt6er och
kompromisser.
Det var alltj?imt inte s& virst roligt att vata Boforsare,
ndr en del tidningar, fiirutom en rad riksdagsmln, inte
f6rsummaden&gottillf2ille att fijrvrida alla tlnkbara fakta
angiende Boforsbolagetsom krigsmaterieltillverkare.Man
hade stora rubriker i pressenom "Bofors en skamfldck
f6r landei", "Bofors efi fan fcir Sverige", "Bofors en
civilisationensdddgrdvare"o. s. v.
Vdrdet av hela denna ovederh[ftiga kampanj mot Bofors visade sig kanske blst under andra vlddskriget, ndr
samma tidningar och ofta samma personer lovprisade
Bofors och konstaterade,att enbart existensenav ett fciretag som Bofors inom landet kanske rlddat oss frin att
dragasin i kriget. Detta i fdrbig&endesagt.
I f<irbigiende kanske jag ocksi kan ndmna, att ndr
Krupps aktieinnehav i Bofors efter riksdagsbeslutmiste
awecklas inom viss best?imdtid och placeraspt svenska
hdnder, var den nyligen avlidne Axel Venner-Gren en av
dem som Dr \Tingquist lyckades dvertala att kdpa en
stdrre post. En stor del av dessaBoforsaktierkom sedan
att ingi i en donation frir vetenskaplig forskning, \7enner-GrenskaSamfundet, som fortfarande dr en av Bofors
stdrre aktielgare.
Viindpunkten kom pi 30-talet -

liksom 40: an

Omkring mitten av 30-talet vinde sig situationen fcir
Bofors i minga avseenden.Det var ett intensivt arbete,
som hade nedlagts under de hirda tren, och det fortsatte
in pi 3O-taletoch koncentreradesdi kanske framfcir allt
till konstruktionsomrtdet, men det var full fatt dven pi
den metallurgiskaforskningen och med rationalisering av
tillverkningen. Vid denna tidpunkt upplevde vi ocksi
40 mm luftvlrnskanonen -_ en fulltriiff som inte aterkommer si minga g&nger under en generation. Vilka
experiment, mddor, misslyckanden,kostnader och risker
som lag bakom denna kanonkonstruktion, gkimdes snart
bort, nir det hela efterhand gick i lis och 40:an blev en
vlrldssucc6.
Apropos virldssucc6n Zir det ju m&nga som anser, att
det var Bofors 40 mm luftvdrnskanon. som kanske rlddade England i andra v?iddskriget. En son till direktdren
Ake Danielsson,som bl. a. trar chef fcir Bofors metallurgiska avdelning och som sjdlv var f6dd pt Bofors, och i
sin tur son till Cad Danielsson,pa sin tid disponentpi
Bofors och sedermerachef f6r Uddeholm, berittade en
ging fdr mig, att han strax efter kriget kom till London.
Nigot hotellvlsende att tala om existeradeknappast i
England vid den tiden. De hotell, som inte blivit bombade, var i stor utstrid<ning rekvirerade fd'r olika ?indamil
och de som fanns var civerbelagdatill det yttersta. Vederbdrande hade frirsdkt att frirutbestllla rum, vilket dock
dverhuvud taget inte gick. Nlr han sedan anliinde till
London och b6rjade sin hoppkisa vandring f<ir att scikafi
tag i ett rum, fick en vaken portier plcitsligt se att han

enligt passetvar fddd i Bofors. Portieren lyste upp och
utbrast "Ah, Bofors, bom-bom-bom" och di klarades
sakeni en handvdndning.
Jag fick ocks& efter kriget en ging ett brev frin en
f. d. klasskamrat,som levat i Amerika praktiskt taget inda
sedanhan slutadeskolan. Han skrev och talade om, att de
sista jularna en stor del av USA-barnens julklappar uigjorts av miniatyrupplagor i olika utftiranden av Bofors
40 mm kanon och att den slagit igenom i allmlnna medvetandet,.ti. att man ofta htjrde uttrycket "Quite Bofors"
f<ir n&gonting som var i hogsta grad perfekt och som
ungefdr skulle motsvara" jd,tte" eller "stenbra' eller "stenprima" enligt dagenssvenska.
Bofors sltr igenom pi viirldsmarknaden
Den livligaste yttre rush vad omvlrlden betrlffar, som
man upplevt hZir i Bofors, var v'dl under 3O-taletsmitt
och senare hllft, nlr Bofors definitivt slog igenom pi
vdrldsmarknaden.Bofors Hotell var fullbelagt av utlinningar och fcir all del dven av svenskar.Ofta nog kunde
man rlkna representanterfrtn upp till bide 20 och 30
nationer. Vi hade folk som l&g som kontrollanter b&de
4, 1 och 6 &r i fdljd - mlnniskor som si att siga levde
sig in i orten och i umgingeslivet.
Sydamerikaneroch siameservar med och ikte skidor
ute i terrdngen med mer eller mindre framging, deltog
i Bofors klubbmisterskap i tennis, var med pi de traditionella Luciafesternaoch gick f6r 6vrigt runt i familjerna
och kinde sig hemma.
Mtnga lZirde sig svenska och gjorde stor lycka som
svensktalandeoch svensksjungandejust i sketcheromkring
Lucia och vid liknande tillf?illen. Andra ldrde sig aldrig
tala ett ord svenskaoch understundomkunde man till en
festmiddag, som rickte i bide en och w& timmar, ha en
dam till bordet, som dverhuvud taget inte kunde tala ett
ord mer [n sitt eget hemlands tungomil, och om det var
tillrZickligt exotiskt, fanns det ingenting annat att g6'rain
att fcirs6ka sitta och se sympatiskut och med jlmna mellanrum le hj?irtligt och dt och d& s?iga"sktl". P& grund
av vederbdrandesreligion, och kanske andra fdrhillanden, fdranledde f6r dvrigt proposen ofta inte nigra som
helst ttg?irder frin motpartenssida.
Vi blir stad -

Sveriges stiirsta

Ftjr att nu 6verg& till nigot mindre Boforsbetonade
saker under min tid pi Bofors Zirju tillblivelsen av Karlskoga stad en av de stora hlndelserna. Den snabba utvecklingen vid Bofors gjorde, att invtnarantalet i trakten
steg undan fiir undan, och behovet av att f.i till stind en
reglering av bebyggelsenoch allmlnna anordningar blev
allt mer trdngande.
Vi hade ju f6re stadsbildningen municipalsamhdllet,
som omfattade en liten inre kdrna omkring Kadskoga
kyrka, frin trakten av Loviselund i iister t. o. m. TorPdalen i vdster. Municipalsamhiillet hade relativt ordnade
f6rhillanden inte bara ifr8,gaom gatornasstrlckning utan
iven vad det glllde ledningar fijr vatten och avlopp, som
dock till stora delar hunnit bli underdimensioneradeoch
delvis angripna av tidens tand.
1

Stadshaset Stadshorellet, som biir syns'frdn Riiui:kullen,
aigdes dd Karlskoga lick sina stadsil)ttigheter dr 1940.
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Oster om municipalsamh[llet lig sedan Bofors bruk
som ocksi hade n&gorlundaordnad bebyggelse,med egna
v'd'gar, eget vattenverk, egna avloppsledningar och fdr
ovrigi en hel rad andra egna institutioner. Vi hade egen
brandkir, egenpolis, som hette Jonssonoch bodde ovanp&
Bofors Skriidderiaff[r, egen sjukvird, varfdrutom bruket
iven hade hand om den elektriskadistributionen frir strirre
delen av orten.
Runtomkring och i direkt anslutning till dessabida
kdrnor, municipalsamhZilletoch bruket, lig en oreglerad
t?itbebyggelse
och utanfdr den det stora skogs- och jordbruksomrtdet, och allt tillsammans bildade Karlskoga
kommun.
Nit nu invtnarantalei med den vlxande Boforsindustrin steg i de olika tZitbebyggdadelarna av landskomrnunen, sE fdrst&r man litt, att fullkomligt ohtllbara fdrhillanden m&steuppst&.Fdrutsettningarmiste skapasfdr
Stadshusetild d.essintigning frr 1940.
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att kunna fi ordning och reda pi bebyggelsen
och fcir att
skapa m<ijligheter fcir fullgcirande av alla de uppgifter,
som miste &viladet allmdnna.
Det var fullt klart, att vi miste bli stad. Ndsta frtga
blev svirare. Vad skulle staden omfatta? Skulle det bli
municipalsamhiillet* bruket eller skulle det utstrlckas
att omfatta den t?itbebyggdadelen omkring dessabida
enheter eller hur stort omrede utanfdr tdtbebyggelsen
skulle man ta till f<jr att inte fi en ny ring av oreglerad
bebyggelse
omkring den blivandestaden?
Hur det diskuteradesfram och iter, kom vi, som var
med i dessadiskussioner,alia till det resultatet,att hela
Karlskogakommun borde bli stad.Det var nigot alldeles
nytt fcir de statligamyndigheterna.Vi skulle bli Sveriges
stcirstastad, vi skulle bli stcirre6n London med sina 7
milj. inv&nare,och Storstockholmsarcalvar baraen brikdel av det vi siktadepn.
Sedankom kanskeden allra kinkigastef.fi.gan,om ocksi
inte den allra betydelsefullaste.Vad skulle stadenheta?
Hdr uppstod den enda oenighetsom fdrekom vid stadsbildningen. Skulle staden heta Kadskoga eller Bofors ?
Fdr det fcira namnettaladevissa&beropade
traditionsskdl
och for det senareatt Bofors var vida mera kdnt bide
inom och utom landet.Det blev en sdrdelesanimeraddebatt om sakeni kommunalfullmZiktige.
Jag minns, att vi
just vid ifrigavarande fullmdktigesammantrdde
h<jll till
i gamla realskolansaula.Det var inte si minga som talade
fcir Boforsnamnet- jag vat en av dem. Namnet blev
som bekant Karlskoga.
Si mycket som vir ort blev omskriven i den svenska
pressen omkring stadsbildningenkommer det nog att
droja ldnge,innan den blir igen. Den blivandestadenfick
en vildsam gratisreklami starten,som sikert inte var att
fcirakta. Diir ligger t. o. m. Giillerisloppet 13.ngtefter.
Alla svenskatidningar och sdrskilt de d&varandestora
fulla med artiklar om
srindagsbilagotnavar
"Sverigesstcirstastad",
"Skogen,som vill bli stad",
"Stad med nlgjakt och krdftfiske",
"Stad skall det vara, men vad skall den heta)"
"Blir Bofors storstad?",
"Karlskoga- en jlttestad" o. s. v.

\fr. tent sorn 1940 togs denna bild au Stadshusets gauel mot Torget. Den lantliga idyllen tned stall ocb ladugd.rdar lfrg iiaen et'ter
stadsbildningen sd nlira Stadshotellet som det giirna uar mdjligt.
Foto R. Tilander 1940.

Hdr i Karlskoga har vi som bekant ett mycket forndmligt stadshotell,ddr man kan tdnda nattduksbordslampan
vdsentligtenklare.
Si blev d& Karlskogastad den I januari1940,en bistert
kall nyirsnatt mitt under brinnande viirldskrig och under
salut frin hemmagjordaBoforskanoner.Det blev Sveriges
till ytinneh&lletstcirstastad, numera tyvdrr passeradav
Kiruna och av Osthammaroch kanske nigon mer, s3.nu
dt det roliga slrt.
Bolaget fflr rtd att ordna iiven fiir de anstiilldas fritid
Fcir att itergi till Bofors, fortsatte tiderna att fcirbittras
och efterhandsom si blev fallet, kunde bolagsledningen
bcirja tdnka dven pi annat dn att hilla huvudet ovan
vattnet.
Om vi tar ett sidant omride som fritiden, kan det vara
av intresse att peka pi vad som under de gingna iren
tillkommit i fritidsanliiggningar, huvudsakligen genom
stcidfrin bolaget.
En bild idagfrin

Ortstidningarnavar fulla av insindare i namnfrigan,
och huvudstadensaftoniidningar skrev vers och k&serier
i dmnei. Aven Kar de Mumma gav sig i kast med problemet och skrevbl. a.:
"N&gon har fdreslagitKarlsfors,ett namn som skulle
tillgodose bida parterna.Men di kan man vll tdnka
sig dven andra kombinationer,t. ex. Boskoga,Skogafors, Karlbo, Bokarl, Forskarl,Karlskogaforsoch Forsskogakarlbooch allt mdjligt annat trevligt. Det gor
fcirrestenalldelesdetsammavad stan kommer att heta,
huvudsaken1r, att man enkelriktar gatorna at rett heil
och bygger ett bra hotell, dlr man inte behdverkn?ippa
tre ginger pi viiggkontaktenvid ddrren f6r att fL nattduksbordslampanatt brinna. Det [r mycket omtyckt p&
de fashionablahotellenute i landet."
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exakt tatnma plats. Foto R. Tilander 1962.
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nimliga ungdomsgErden,som uppfdrdes av bolaget intill
idrottsplatsennl.graLr senare.
Aven vid tillkomsten av ishockeyrinkenhade Bofors ett
finger mer, om ockseinte alls i sammautstrickning, som
ndr det giiller de 6viga anldggningarna.
Kroniska bostadsproblern

Frdn inuigningen au bo'forsarbetarnlx.ssemeJterb Stordn
den 31 augusti 1941.

Vi har dt for det fdrsta tjinstemlnnens fritidsomride
vid Labbsand.Ursprunget var frir <ivrigt en donation pi,
om jag inte minns fel, 5.000: - kronor, som gjordesav
disponent Holm och som rlckte till en fd,rstainbetalning
vid kdpet av marken, vilket vi tjlnstemin som hade hand
om saken ansig vara det viktigaste att b:6fia med. Redan
vid den tiden hdll ndmligen sommarstugebebyggelsen
p&
att annekteradet som fanns av badplatseroch naturskcinhet inom de nlrmaste trakterna.
Sedan har tillkommit arbetarnasmiljonanlZiggning pA
Storcin i Vdnern och vidare arbetsledarnas
Blinds. Det
senastetillskottet p& fritidsomrtdet Zirju Tj?irn<ip& Vlistkusten, avsett fdr hela Boforskoncernen.
Fcir tillkomsten av Bofors Idrottsplats uppliit bolaget
mark och satsadeerforderliga pengar fcir iordningstlllandet av anldggningenmed plank och llktare och alla andra
tillbehor.
Till fritidsomridet fir man vd1 ocksi rlkna den fcirDd Bofors bdrjade exploatera Carls-Aby-giirdet 'fdr bebyggelse
togs denna bild frdn ldrliingningen au Bergsmansgatan, d. a. s.
lrdn Aantex aa RiiaSsen mot Bofrsen. Sotn synes en jungfralig
maru 1936. Foto C. Tillman 1,936.
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Att tillvlxten kring Bofors frirorsakadeallmdnna kommunaltekniska och kommunalekonomiskaproblem, som
resulteradei bildandet av Kadskoga stad, har jag redan
bercirt.Aven andraproblem uppstodoch det kanskemest
brdnnandeav dem alla var - bostadsoroblemet,
De gamla jdrnbruken runtomkring i Bergslagenfick i
regel sin geografiskabestdmmelseort
av i fdrsta hand fdrekomsten av ett rinnande vatten av lagom dimensionerfcir
att kunna nyttiggcirasi hanteringen. Sedanvar det verdefullt, om det fanns gruvor in pt knuten och vidare var
man i hcig grad beroende av skogen fdr olika dndamil,
inte minst som trakolsDroducent.
Av detta friljde, atl jdrnbruken historiskt fick en sdrstiillning, ndr det g?illdebostadsproblemen.
Man var helt
naturligt tvungen att se till att "arbetskraften" hade nigonting att bo i i de trakter, ddr man slog sig ner.
Detta fdrhtllande har sedanfdljt jdrnhanteringengenom irhundradena och alltjlimt har ett friretag som Bofors
6ver 1.000ldgenheterdirekt i egenregi. Efterhandsom vi
antagit mer och mer stadsliknandeformer och efterhand
som det allmdnna dvertagit de flesta av de gamla samhZilleligauppgifter, som bruket haft hand om sedandldre
tider, borjade bolaget se sig om efter andra former fdr
att tillgodosebostadsbehovet.
Industriforetagetskulle i fcirstahand skcitasin funktion
som sidant och inte lgna sig it kommunala frigor och
helst inte heller &t bostadsbyggande.
Att i det ldge som
uppstod helt sliippa bostadsproblemetvar emellertid ogdrligt. Det yar bara det, att vi fick sijka oss andn vdgar d.n
de gamla.
Vi har silunda s<ikt kontakt med i forsta hand HSB
och sedermeraRiksbyggen och andra institutioner, som
specialiseratsig pi bostadsfcirscirjningen,
vi har tillsammans med Kadskoga stad bildat Kadskoga Bostadsaktiebolag och vidare har vi startat egna stiftelser,Stiftelsen
Boforsgirdar, Stiftelsen Mittgirdar m. fl., och vi har
givefvis i olika former uppmuntrat och tagit initiativ till
egnahemsbebyggelse,
och naturligtvis har vi ocksi om dn
proportionsvisi mycket mindre omfattning in tidigare
byggt i egenregi.
En mycket stor del av dagensbostlder har kommit till
genom Bofors medverkan med lin, subventioneroch pi
andra olika sZitt.Jag har roat mig med att ta fram nlgta
siffror frin den verksamhetpi omridet, ddr jag sjilv varit
med frin bdrjan hela tiden fram till dagsdato.
I enbart Stiftelsen Boforsg&rdarsregi har, efter andra
vlrldskriget, byggts inte mindre dn 610 ligenheter och
300 "ungkarlsrum" av typen Hultebo, Gasellen och
Malmhagen. Utrymmen i de s. k. bostadsbarackerna
dr
silunda inte medriknade.Genom subventioner,rdntefria
lin och vissa bide rinte- och amorteringsfria thn har
bolaget under samma tid medverkat vid tillkomsten av
1.092 liigenheteri andra - mera utomstiende- stiftel-
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och hyreshus.Under samma
ser, i bostadsrdttsfdreningar
tid har vidare llmnats egnahems-och bostadsrittsbidrag
frir bostddertiIl I.026 anstdllda.
Det 1r betydandebelopp, som p& detta sett sattsin i
syfte att underldtta bostadsfdrscirjningen
inom orten pi
Denna summa?irhcigst
dessa15 Lr, 9.378.000'- [1e11s1.
aktningsvird i och f6r sig, men vad mera dr, genom att
den satts in ovanpi alla tankbara lin frin banker, hypoteksforeningar,statliga myndigheter osv. och ddr utan
dessainsatsernigon byggnationsannoliktoverhuvudtaget
inte skulle ha kommit till stind just di blev vdrdei mingdubbelt.Jag skulle tippa att effekten av de 9 i 10 miljotillnerna,om man ser i vdrdet av den genom S.tgdrderna
komna bostadsproduktionen,
sdkertfir tiodubblas.
Alltnog har bolagetgenom dennaverksamhetavsettatt
helt allmdnt medverkavid tillkomstenav bostdderi frirsta
hand naturligtvis frir Boforsanstlllda,men ocksi att frirnere,si lingt som det varit
s6kahilla bostadskostnaderna
mcijligt.
Eftersom jag vait bide BoforsanstZilld
och livligt engagerad i den kommunala verksamheten,tror jag, att jag
mellan staden
har en viss ritt att deklarera,att samarbetet
och bolaget,inte minst ndr det giillt bostadsfrlgan, varit
utomordentligtgott till nytta frir bida parteroamen framfcir allt f<ir de boendeinom staden.Fcirgldmmasskall i det
sammanhangetinte det av Karlskoga stad och Bofors
gemeosamt bildade Karlskoga Bostadsaktiebolag,som
uppfrirt inte mindre dn 528 ldgenhetermed s3.pass lig
insatsi aktiekapital
som800.000:- kr (400.000:- frin
Stadenoch 4oo.ooo:- fr&n Bofors).
Att man iindi inte hunnit ordentligt med utan att det
alltj?imt finns minga besvdrligaf.all av bostadsbrist,dr
livligt att beklaga.Det iir ju ingen fdreteelsesom 1r unik
fiir denna ort, tvdttom. Det dr betydligt vdrre p& mhnga
andra stillen inom landet, och vad det hela kan bero pi,
skall jag inte f<irscikage mig in pi i detta sammanhang.

Kil:tagdrdet den 5 oht. 1948, iinna en lerfiker, nted smalspirstfrg
och grdumashiner i schaAten'fdr ValsuerA ocb Sntedja. Boforsfoto
Tillman.

Genom dessafcirvdrv, som skedde fcir att mdta det
cikandebehovetav tillverkningskapacitet,
fick Bofors en
klart koncernbetonad
stiillning. I liknande riktning verkar
alla Bofors frirs?iljningskontori Stockholm, Gdteborg,
Malmri, Eskilstuna.Orebro och Sundsvallliksom de utldndskaforsZiljningsbolagen
i bl. a. Finland, Italien, Belgien och England, som allt tillkommit under de 3.r jag
talar om.
Kilstaverken kommer till

Bofors blir koncern
Fcir att itergi till den egentligafciretagsverksamheten
vid Bofors ir det tvi sakerfrin de gingna decennierna,
som man inte kan gi forbi vid en sidan dverblick som
denna,iven om den genom att knytastill mina egna inlevelser inte behriver bli nigon historieskrivning.
Vi kan di kanskeb6rja med koncernbildningeneller,
stijrre
lit oss slga, Bofors fcjrvlrv av en del utomst&ende
foretag i forsta hand fcir att cikatillverkningskapaciteten.
Sedanl&ng tid tillbaka har bolagethaft stora intresseni
olika gruvor i bide Nora och Karlskoga Bergslager,vi har
haft vfua intresseni Larsbo Kalk Aktiebolag sedanslutet
Bofors
pi frirra irhundradetoch si sminingomf<irvdrvade
samtliga aktier i AktiebolagetBofors-Nobelkrutoch slutademed att helt uppslukadettafriretag.
Men inkcipen av stdrre anldggnktgatpi annat h&ll bdrjade fdrst i mitten pe 3o-talet,dltvi L936fcirvdrvadeNydqvist & Holm AB i Trollhlttan och L939 $Tedaverkeni
SodertZiliefcir att dessfririnnanha varit med om att fdrvdrva och ombilda det gamla Tidaholms Bruk till ett nytt
Aktiebolag,
aktiebolag,dagensBofors-Tidaholmsverkens
varfcirutomkan ndmnasinkooet av Ulvsunda Verkstlder
i Bromma.
1,1,

Den storstahdndelsenpi det industriellaomrS.det
under
dessafyra decennierIr dock tillkomsten av de nya ankiggningarnavid Kilsta.
Vy orer Kilttaomridet

rned stdlterA och snredja i baAgrund.en.
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Allt eftersom Bofors vdxte ut visade det sig trots inkdpen av fdretag pi annan ort, trots inspringningen i
Botsberget och trots utflyttningen av plitslagarverkstad,
byggnadsavdelningoch industriskola, att det gamla industriomridet mellan jlrnvdgen och sjdn Mcickeln blev
fdr litet.
Nigot m&steske fcir att beredam<ijligheterfcir bolagets
fortsatta expansionoch flera alternativ undersdktes,bl. a.
utvidgning ijver Timsilven i riktning mot Stackfallet.
Andra trakter omkring Bofors och Karlskoga var aven
foremil for funderingat, och givet dr, att bolaget lven
miste som alternativ stiilla upp forl?iggning av vissa delar
av industrien till annan ort. Det var fr8'gaom Kristinehamn och Otterblcken som nirmaste djuphamnar, men
iven en fdd?iggning till vdstkusten resp. ostkusten var
fciremil for civerviganden.
Alla vi, som sysslademed dessaproblem, var doc-l<
inst?illda pi att vi om miijligt skulle f6'rsdka hilla oss
kvar i orten, inte bara av traditionsskiil och allmdnna
kZinsloskiilutan dven med hlnsyn till de stora frirdelar
det miste ligga i att ha sin verksamheti mcijligastemin
fdrlagd inom sammaort.
Efter en hel del underscikningar och fdrhandlingar
fastnade bolaget alltsi frir Kilstaomrfldet, och ddr har nu
under lit ossslga ett decenniumlagts ner civer200 milj.

kr pi stilverk, valsverk,smedjorm. m., och lnnu har man
mycket ogjort d2ir ute. Det giiller fcir dagen fiirdigstZillningsavdelningarnasutbyggande,uppfdrande av lagerlokaler, utvidgningat av smedjanm. m.
Diremot ir det vdl numera klart, att gjuteriet kommer
att ligga kvar i Bofors, och man ffu vdJocksi sdga,att om
Bofors verkstider skulle behiiva utvidgas ytterligare, si.
miste detta itminstone i fcirstaetappenske mot Backaomridet.
Det var utomordentligt intressantatider, nir Kilstaverken projekteradesoch brirjade ta form, nlr olika alternativ undersdktesfrir forliiggningen av de metallurgiska
avdelningarnaoch nIr det skulle bestdmmasi vilken ordningsfdljd de olika verkenskulleuppforas.
Vi fir fiiretagsnemnder
Till slut kanskejag ocksi skulle kunna slga nigra ord
om en ny fcireteelsepi ett alldeles sdrskilt omride, ndmligen friretagsnimnderna.
Frin bdrjan var de flesta bide fr6.n arbetsgivaresidan
och arbetstagarsidanganska skeptiskamot fdretagsnemnderna, och ingen trodde egentligen, att de skulle komma
att fi ntgon betydelse.Sjiilv var jag nog av motsatt uppfattning, med hdnsyn till den erfarenhet jag hade frin
min kommunala verksamhet under nigra irtionden, der
jag kommit underfund med hur nyttigt det var med den
personligakontakt, som olika meningsriktningarfick med
varandra i nlmnder, styrelseroch kommitt6er. I fdretagsndmndernafinns framfor allt m<ijligheternatill information p6,alla omriden och i allmdnhet ir dei nog si, att det
dr den bristandekunskapenom de verkliga fdrhillandena
som skapar det mesta av misstro och missf<irstindoss
minniskor emellan.
Nigra enkla reflektioner
Mycket har hlnt bide ifriga om den yttre och inre
utvecklingen inom Bofors under den tid som dagens
"50-iringar" varit med om och som jag sj?ilvfitt uppleva
i civer40 i.r. Tjugofemirsjubilarernahar ju inte varit med
si ldngedn och i stort setthar de haft formi.nenatt endast
varamed under de godatiderna.
Jag undrar dock, om det inte kan ha sitt stora virde
att iven ha firtt vata med om hirdare tider. Man fir
inte bara vidgade perspektiv, utan ockst st<jrrefiirutsdttningar att kunna uppskatta de goda tiderna. Nlr man ser
p& dagensmojligheterfdr det storaflertalet av de Boforsanstdlldamed bilar, motorcyklaroch mopeder,radioapparater, TV-apparater, fotoapparateroch en bostadsstandard
i gemen,som ingen skulle kunnat drcjmmaom fdr 40-50
ir sedan, och allt civrigt som fdljer med den h6jda
standarden,miste man ju ghdja sig 3.tutvecklingen.
De lyckliga fdrh&llanden,som vi haft hir pi Bofors i
minga ir, g2illerju inte fdr hela registretav virt ndringsliv
och tyvirr dnnu mindre ndr man g&r utanfcir Sveriges
grlnser. Det Ir vdl bara ett eller annat av de s. k. utvecklade ldnderna, ddr utvecklingen varit ungeflr lika lyckosam som hos oss.HIr i Sverigehadevi ju redani starten
ett par extra plus. Vi har varit nog lyckliga att av en
nidig fcirsyn fcirsesmed naturtillgingar av f6r dagen allFortt. pd tid..27
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JERNKONTORET

vir lldsta niringsorganisation

dverdrivet,for "Jernkontoretsgrundare" : affdrsmannen,nationalekonomen
och bruksoatronen Andert Bachrnanston, adlad Nordencrantzir L743, en
id€rik herre,som av riksarkivarieSam
Clason kallats fcir "den bekanteproiektmakaren- fcirfattaren- handelsagenten",vars skiftandelevnadstjdedr
mycket typiskt for den svenskafrihetsOm man passerarJernkontoretser
mitt.
tiden, 17O0-talets
man genastvid en blick pi exteridren,
Det var dock ingalunda han som
att byggnaden anknyter till svensk
fdrst kom upp med tanken pi en samr$\
jirnhanterings utveckling. Pi fasaden
&
manslutning
av de svenskabruksdgar.l
sitter en rad medaljongermed portrett
z1
na. Redan De 1t0O-taletville man orav ett flertal berdmdabergsvetenskapst
ganisera metallhandeln: och under
''
Ir,
mdn och forskate,som alla bidragit till
Gustav II Adolf blev Kopparkompadenna nirings storslagnautveckling.
niet 1619 ett handelsforetageller lit
Hdr mdter vi den svenskaindustrins
oss slga koncetn fdr att h&lla kopparfader, vallonen Louis De Geer, vidarc
priset uppe si h<igtsom mdjligt, med
den skicklige uppfinnaren, gruvingenav svenskastatenbestdmdamonopoljciren och "konstndren" Christopher
Men kommer man in i Jernkontors- priser frir att rika vir koppars export.
Polhem, denneselev och medarbetare,
husetsrepresentationsvining,
rider ddr Det gick si bra, att man1625 ville inmetallforskarenoch mystikernEmanuingen direkt gammalgermansksago- rdtta ett motsvarandeliirnkompani.
el Swedenborg,de internationelltbestdmning,utan fastmeren rdtt hogtid- Detta skdt man upp av flera skdl.
rcimda kemisternaC, lY. Scheeleoch
atmosflr av gammalt svenskt dm- L600-taletblev i alla fall den nyare
lig
Torbern Bergman - att bara nimna
betsverk. Ddrom talar en rad parad- svenskajlrnhanteringens mest utve&nlgra av de 14 hdr avbildade stormiinportrltt av myndiga herrar ur Bruks- Iingsrika &rhundrade betrlffande nynen. Och hciierman blicken river denanlagda masugnar, stingjdrnshamrar
river200-iriga historia.Ddr
societetens
serman
na nd av portrdttmedaljonger,
och manufakturverk - jZirnproduktiomlrkesmdnnenur
blickar
oss
tillmcites
alldelesunder taklisten en mycket ldsvenskaidrnetshistoriamed namn som nen dkademed s&brantakurvor uppit,
i relief (f. <i.av
rorik sammanst?illning
Geijer,
Myhrman, Lagerhjelm, Ter- att man inom de nyrika brukspatronercement,ett pi 1870-taletnytt och movon Rosen, Stockenstrdm, nas led fick allvarliga farhlgot ftjr avsmeden,
dernt skulpturmaterial, hdr anvdnt av
sdttningen.
Tamm, Ekman,NTijkanderetc.
den vid dennatid mycketanlitadeproNaturligtvis v&llade Karl XII:s
anledningatt
S?irskilthar bescikaren
fessor J. Frithiof Kjellberg) ; denna
infdr port- minga och dyrbara krig ett svirt aven
stanna
i
begrundan
stund
sammanlagt57r/2m linga relief visar
rdttet av den man, som kallats nigot brlck lven for det svenskaidrnets
en isk&dlig bild, sammanstllldav ett
flertal scener,ordnadekronologiskt,av
den svenskajiirntillverkningenshisto- Pd tomten fdr JernLontorets nauarande hus aid Kungstriidgfrrd.enutspeladespd 1830' och
Ak'
ria, sisom man kinde till och uppfatta- 41+alen ett lioligt folkliu mot bahgrunden aa det fdrniirna Ttngelsha 1600-tal:huset.
aarell au kapten Lars lYilbelm Kylberg ( JernAontoret),
de den vid tBTo-taletsbcirjan.
Vid den stitliga entr6porten till
Jernkontoretshus stannarman kanske
ett ogonblick vid isynen av tvi rdtt
mirkvdrdiga lykthillare i brons, en pi
var sida av Porten.Det [r ett Par tomherrat i luvor
teliknande,skZiggprydda
- en liknande figur av brons mciter
oss f. ci. dven i entr6hallenvid trappuppgingen, ocksi han en ljusbdrarei
gammal god tomtestil.Varf6r stir sidanagubbarh?irpi parad?undrar nog
minga. Svar: de tu ffin TysklandhZirstammande"kobolder", dvs. gruvtomtar av sammaslag som de sju dvdrgarsaganom
na i den gammalgermanska
Sndvit.
*

Vid Kungstrddghrdeni den centralasteclelenaa Stockltolm hgger en fdrniim
)ildre byggnad i fran:k reniissantstil,hallad "den suens2aberghanteringentrid'
darbuf', Det kr lernkonlorets och BruLssocietetewhut, hemoitt fdr en fdr
Saerigeoch hela aiirlden siiregeninstitution, aars utaeckling och uerhsambetbiir
aid lernkonlorett
Rdnnotu, tidigareAmAnuenr
:kildrat au fil. dr Sixten
samlinpar,
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Ovanstiende artikel har tidigare
i Fagersta Forum, 1961 nr 4.
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spridning. Redan pfl 1690-taletville
man samla hela vir jirnhandel under
ledning av nlgra fi ansvarskdnnande
personer,som skulle uppkdpa allt i riket tillverkat jZirntill ett visst pris och
sedansdlja det fcjr ett hdgre - en itgZird "till den fcirfallna jdrnhandelns
och Bergslagens
upphjiilpande". Polbern gillade planen 1.720 och ville ersetta det utllndska fdrslagskapitalet
med en svenskfond; han insig farau i
dessatider av utldndskakrediter.
Snartefter Karl XII:s dcidkom freden och ddrmed en vdsentligt 6kad
jirntillverkning och export- alla kulturldnder hade behovav det rena,outslitliga svenskajlrnet, som erkdndes
vara det renastei vdrlden, det mest
l?impliga frir for2idling. Vid slutet av
L73o-taletsteg stlngjdrnsexportentill
lernhontorets grundliiggare Anders Backsi mycketsom ca 75 /o av landetshela rnansson-Nordencranrz. Litografi efter en
exportvdrde. Men samtidigt medfcjrde oljemdlning ar Pehr Kralft d.;. 0ernkontoret)
produktionsdkningenbetydandeprisfall genom den alltmera 6kadekonkur- inrdttandetav ett "Jern-Contoir",som
rensen sivdl inom landet mellan de skulle uppkiipa svenskajdrnet med inhundratalsbruks[garna som p3.den eu- hemskt kapital och sedan drcija med
ropeiska marknaden, dir slrskilt det fcirsZiljningentills liimpligt prisl?igeinryska jdrnet frtn Uralbergen och Uktrd'f.fade,m. fl. sundaitgdrder.
raina gjorde sig glllande.
Efter diversediskussioner
intresseraEn endast 32-3,rigstatstjdnsteman, de man iven statsmakternafdr saken,
Lars Saluius, utgav 1738 sammanlagt sedannridldgetfcir jdrnhanteringenha47 nummer av sin tidskrift "Tankar df- de blivit mera markantvid 1740-talets
wer den swenska Oeconomien",dlr
bdrjan. Nu framtrldde (1743) den
han skrev varenda rad sjdlv, liksom samma Lt till Nordencrantz nyadlade
han senaregjorde i landetsforsta litte- affirsmannen Anders Bachmansson,
rdra tidskrift, "Ldrda Tidningar", pi
som genom giftermil med en frdken
1740- och 5O-talen(f. ri. var han ocksi Schrdder blivit fdrmdgen och som
vir st<irstepionjZir under 1700-talet brukspatron slagit sig ned pi Skebo
som boktryckare, bokfcirllggare och och Ortala bruk i Roslagen.Otvivelakbokhandlare,men det 1r en annan hi- tigt var han ett finansiellt snille. Han
storia!). Nivdl, Lars Salviusfcireslog yrkade ivrigt pi att alla svenskabruksJernkontorets byggnad 1876. Techning at Rob. Haglund i Ny lllustrerad Tidning. P2 den
ticlen kuncle man llanera pA StocAholrusgator. (Jernbrukets bildsamling.)

dgare borde sammanslutasig ftir att
gdra sig sjiilvst?indigagentemot de
svenskaexportfirmorna samt even mot
de utldndska uppkciparnaoch ftirlagslinarna.
Ater fdrgick nhgraLrmed diskussioner "under helig och obrottslig tystnad"; och Nordencrantzlieradesig bl.
a. med bergsridet Lart Benzelttierna,
direktcir fcir Hellefors silververk m. m.
- dennespi en ging imponerande,
livliga och vinnande sitt bidrog att
vinna brukspatronernasmedverkan,
ndr Jernkontoretefter minga svirigheter bcirjadesin verksamhet-; vidare
med den lysandejuristen, brukspatronen i Vdrmland greve Carl Gutal Ldtuenhjelm (senare president, riksr&d
m. m.) samt nigra andruav de frdmsta
brukspatronerna:riksridet greve Eric
aon Stockenttri)moch brukslgarenpi
Vdstanfors bruk lean Le Febure, en
mingsidig herre, som dessutomlgde
Gimo i Uppland, anlade ett sockerbruk, textil- och andra fabriker i Stockholm samt i Norrkdping ett konstgjuteri fcir tillverkning av - fingerborgar!
Alltnog, Jernkontoretbildades den
17 mars L744, dA man i Stockholmingick en dverenskommelse"samtlige
brukslgareemellan". Men verksamheten kunde fcirst bdrja, sedan kungl.
maj :t - i detta fall kung Fredrik I,
just d& 71 3.r gammal,men Innu levnadslustigoch galant - skrivit under
ett kungl. brev med officiellt reglemente fcir Jernkontoret;dirfdr rdknasdetta datum, den 29 december1747, som
Kontoretsegentligafcidelsedag.
D3.man 1947 firade Kontorets 200irsjubileum med all tillbrirlig pompa
och stit i Gyllene salen i Stockholms
stadshus,hade man en unik matsedel
att dela ut till de vill jag minnas 600
gdsterna:den var tryckt pi ett stycke
spegelgllnsandeFagerstakallvalsade,
rostfria bandstil.Huvudrdtternabestod
av Filets de sole Polienac
-manoch Caneton
froid au Porto; och
hade f<irstis
en sdrskilt fdrndmt utformad iubileumsglasstirtatill efterrdtt.
Redan frin bdrjan skaffade sig
Brukssocieteten, dvs. Jernkontorets
dgare,ett aktat namn, di det gZilldeatt
rycka upp den kapitalfattiga hanteringen och fi biittre priser pi de olika
jdrnsorternafcir lagring, och Riksbanken gav stora 15.n,ja si stora,att banken anklagadesfrir l[ttsinne och sloseri. En svirbemdstradekonomi under
ledning av hattpartiet.Det kom till en
statsfinansiell
kraschvid 1765-66 fus
riksdag, d3,oppositionspartiet
mdssorna stdllde till riifst med de ledande
hattarna. Bland dessa mdrktes den
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nyssnemndebrukspatronlean Le Fe- byggnad och med ett av manlig kraft
bure p3.Vdstanfors,som rikade slrskilt och allvar prliglat utseende.Sin meilla ut: han dcimdestill en minads ning sade han rent ut, ofta onddigt
fdngelsep& vatten och brcid,fdrlust av skarpt, vilket skaffadehonom en del
ovdnner slrskilt pi senareir, di en
borgerlig ndring och fcirbud att vistas i
Stockholm. Visserligen upphlvdes av sjuklighet alstradretlighet i lynnet
snart det vandrandevatten- och brcid- tillstcitte.
SompedagogaktadesSefstromhcigt.
straffet,men Le Febureblev en bruten
I slllskap med sina elever reste han
man och avled &retddrpi.
Frtn bdrjan var allts&Jernkontoret frin bruli till bruk och liit dem studera
ett nlringsstcidjandeoch j2irnf<irs?ilj- "hammarsmedsarbetet,masmesteriet'
gruvbrytningen och mekanikens anningsbefrlmjande fciretag. Alltifrin
stiftandethar det varit en av dessange- vlndande". I Falun undervisadehan
med stor framging i bergskemi,mel[gnaste uppgifter att fciretrida jlrnhantering infor statsmyndigheterna: tallurgi och vattendriftensanvlndande, Jernhontorets stora medali i gald. Atsidan
ilsar konung Frerlrik: bild. Frfr.n:idan zppregering, riksdag, riksbank etc. Sa den viktisaste kraftkdllan fcir bruken
tar "en grupp au stiid, hamrnare, tSng och
sminingom kom emellertid verksam- vid den tiden fdr omkring 130 ir se- d1,likt, sorn till stnide bdrer, aaribland. en
hetsomridet att utstrdckastill bank- dan, vid sidan av muskelkraften.
nzerAuriistaa och ert cornu copiae (ymnigAtt Sefstrom blev populiir flamghr hetshorn) ldr handelns sAull'. Deuisen
skdtselfdr ndringens frdmjandegenom
lin m. m. (dock numeraav ringa om- av att han inte blott fick Jernkonto- NORTOR AMARE FOCUS Aan daersdttas
fattning) ; i 1769 irs reglementeanges r e i s s i o r a g u l d m e d a l j ,s t i f t a d 1 7 5 1 , till "Jag mdnar att iilsAa hiirdarnd', I ausom Kontoretsfrdmstagoromtl att bi- utan ocksi vid sin avghngfrin skolan sAdrningen stfrr COMMERC. FERRAR. D.
springa nddst?illda bruksdgare med en alldeles unik g&va av eleverna,en 29 DEC. 1747, eller dag ocb Snal ldr lernpenninglin, och lin skulle ocksi ges6t bara Lt honom prZiglad guldmedalj, kontorels inrdttande.
vikt 40 dukatereller 136 gram.
idkare av stil och svartsmidem. fl.
Tidigare hade den stora Jernkon- anledning av JernkontoretsAnnalers
D?irtill kom utdelning av anslagtill
en rad skolor och institutioner, som torsmedaljenutdelatstill en rad stor- lO0-irsiubileumsamma3r. Denna anhadeuppgifter pi dettaomride. Redan pampar inom jirnhanteringen, med sedda tidskrift - som brukar kallas
kommetse- vdrldens ?ildsta 6nnu utkommande
1823 boriade Kontoret limna ekono- titlar som dvermasmdstate,
tidskrift (vid sidan
miskt bidrag till den hdgre bergssko- rid, bergsrid, bergmekanikus,6ver- bergsvetenskapliga
senare av den franskaAnnalesdesMines) och
brukspatronlan i Falun (sj2ilvauppslagettill sko- smedsmlstare,
lan kom fr&n Vdrmland), och ddr un- blev titulaturenmera i modernstil, si- som nu snart har utkommit i 150 av
civeringenjtir,ge- viktiga fakta spZickadevolymer - dr
dervisadetvi professorer,frdmst den som bruksdisPonent,
dock inte den allra tidigaste pi detta
neralkonsul.
store Berzeliusldrjunge och vln Nl/r
omr&dei Sverige.Redan 1787 fdranPa tal om utmirkelsetecken frin
GabrielSefstrdm,somsdrskiltvinnlade
sig om att tilldmpa kemiskaforsknings- Jernkontoretbcirman komma ihig n&g- staltadeen av Gustav III:s varmaste
metoder inom jdrnhanteringen. Fr&n ra andra speciella medaljer, frdmst anhdngare,riksr&detoch presidenteni
bdrian med. dr i Sto&holm verkade Sven Rinman-medaljen,som utdelas Bergskollegiumgreve Nl/r Adarn Bielsom beldning fdr bergsvetenskaplig he (knnd som grundliggare av Alvdahan vid Faluskolanl82}-39.Hanvar
en man av mer dn vanligt stor kropps- forskning. Den instiftades 1917 med lens porfyrverk och f6r sin mineralsamling som nu finns hos Bergslageti
Falun) om utgivandet av en "BergsArsenals'
ach
En nytagen bild aa lernAonlorets byggnad i hbrnet aa Kungstriidg7rdsgatan
plralt.
Journal'.', som snart upphdrde; och
1807-11 utgav tvi n&got enklare
fackmdn pi jdrn- och stilomr&det,
C. l, Liedbeck och
rivermasmdstaren
directeuren 6ver tackjlrnsblisningen
och stingjlrnssmidetEric Th. Suedenstiernatidskriften "Samlingari BergsWettenskapen".
Den sistndmndatidskriftenleddedirekt till lernkontorett Annaler, som
oavbrutethar kommit ut under 144 3'r,
vilket dr rekord fdr en nordisk tidskrift. Fcjrsteredaktcirblev den driftige
Swedenstierna,
bruksdgarsonfrin Felhans
lingsbro. Jernkontoretbekostade
studieresa
till Paris,Englandoch Skottland, varp&han infdrde ett nytt smlltstil hit och satteiging svenskakoboltverk. Han var ocksi efter Bielke landets frdmste mineralsamlare,och den
samlingendr numera en sevirdhet i
Uppsalauniversitet.
**;;;t^;
Apropi svenskt stil p& den tiden
miste vi ndmnaen annanav Ternkonto-
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ret beldnad stilpionjiir, bergsridet brottytan, dess kristalliniska omvandGunaf Broling. Ockst han var bergs- ling och existensenav de s. k. kritiska
lagsson och reste som de flesta till
temperaturerna;och sedan 1P00, di
England, det stora jdrnlandet,ddr han han pi vdrldsutstdllningeni Paris fick
ett grand-prix fcir sin overallt anvinda
studeradejdrnmanufaktur,sdrskilttillverkningen av kirurgiska instrument kulprovningsmetodf6r metallershirdoch framstillning av stil i deglar. hetsprovning, det s. k. brinellprovet,
Hemkommen anlade han i Stockholm med resultat den ijverallt accepterade
modulenHB. Den snillrike Brinell er1808 en gjutstilsfabrik, som bl. a. tillmycketsdllsynverkade de ftjrsta valsarna av gjutet hdll 1914Jernkontorets
ta beliiningsjetong i guld, fdr att "han
stil i landet.Broling gjorde ocksi vira
som en rdtt bergsmanvinnlagt sig om
filrsta stilpennor hdr, en stor nyhet i
1800-taletsbdrjan; han skrev redan flit och skicklighet i bergsmannayrken,
1816 en bok om vira fcirsta tngbiltar, och frir resultat s?irskiltvid framstllhan utfdrde sj?ilvkoppar- och st&lstick landet av kvalitetsstil och pi stilprovningensomride...".
och bidrog till de fcirsta svenskalitografiernas tillkomst, stenstycken,en
Vi har hlrmed gjort en personorientysk uppfinning.
terad snabbskissgenom tiderna fram
till det aktuella nuet. Tilllggas btjr
Sidana duktiga herrar som Broling
fick Jernkontoretsstora guldmedalj t. kanske endast att Brukssocietetengav
o. m. ett par ginger. Ibland kunde de dnnu en hyllning at J. A. Brinell, di
ocks& fi Kontorets bel<iningsjetong han pi sin 75-irsdag1924uppvaktades
"f<jr flit och skicklighet i bergsmanna- med en speciellt it honom prnghd
yrken"; den var innu mer sdllsynt.En guldmedalj, "som ett fornyat bevis pi
stdan tilldelades 1868 smidesdirektci- sin tacksamhetfdr hans oavlitliga, kdrren och brukspatronen pi Lesj6fors i leksfulla arbete fcir den svenskajdrnhanteringen".
Vdrmland Gusta'f Eknzan till tack fiir
hans gasvdllugnar, sdttet att tillgodoUnder detta 8rhundrade har forskgdra sig det bortgiende virmet och ningen allt mera ryckt fram i forgrunhans insats fiir j?irn- och stilfdrZidling den bland Jernkontoretsm&ngauppgiftill jZirntrid, jiirntrtdslinor, fjidrar till
ter. Redan p& det fdrsta bruksdgarmd,jdrnvdgsfordonm. m.
tet 1751 anslogsmedelf6r anstillande
Mest kiind ut&t blev Ekman som av en <ivermasmdstare,
som skulle fcirlancashiresmidetsinfdrare. Han var bdttra masugnsdriftenoch sprida kunocks& tekniker och uppfinnare t. ex. skap om masugnensrdtta skcitsel.Den
fcirsta innehavarenav denna post blev
av koltornsvillugnen och av tillverkningsmetoderfdr stilfilar, stilfj?idrar SuenNnman, vid sidan av Chr. Poletc.,inte minst valsverk.Hans uppfin- hem, som han mottog mlnga intryck
ningar tillkom slag i slag under det dY, den stdrste "bergsmannen" i
tidskede fiir 100 tr sedan, di det svenskt 1700-tal. Med denna anstillgamla svenskatrlkolsjdrnet, med dess ning btirjade Rinman sin mingiriga,
berdmdheetoch marknad vdrlden runt, utomordentligt betydelsefullainsatsfdr
biiriade mer och mer fodora sin av- vir jirnhantering - han var sin tids
sdttning. Ekmans storhet ltg i att han stcirstestilkdnnare, behdrskadeyrkets
hit overfijrde de d& senasteengelska alla grenar, skrev nigra fdr vir bergsprocesserna(smiltning, vdllning, vals- historia ovlrderligt viktiga arbeten
(fr?imst"Bergwerkslexicon) och "Forning, manufaktur) till vlra ugnar hdr,
som kunde eldasmed inhemskt brdnsle sdk til Jernetshistoria"), upparbetade
och var sjllv en
(torv, ved, tr?ikol) i stiillet frir med Eskilstunaindustrierna
skicklig uppfinnare.
stenkol,som i England.
Av en senare generationsJernkonNumera handllgges de tekniska
uppgifterna av Jernkontoretstekniska
torsmdn skall hZirndmnasden driftige
sm&landspojken
I ohan Au gust Brinell, byr6, chef f. n. overingenjor Ulf NotiEkmans ldrjunge, sedandveringenjiir ni. En uppryckning av den nutida
vid Fagerstajirnverk 1882-1903 och forskningen dgde rum under 1920vid Jernkontoret L903-14. Under talet under divarande docent Alf
hans tid upparbetadesFagerstatill ett Grabes ledning; samarbeteetablerades med Metallografiska institutet,
ledande jirnverk; han uppf6rde dlr
redan L882 den ftirsta martinugnen Tekniska hdgskolan m. fl. institutioner; och frin 1902 hilles irligen
osv. Som sttlforskare vann Brinell
vdrldsryktetvi ginger: f<jrst 188), d& p& Jernkontoret tekniska diskussionshan beskrev stilets s. k. rekalescens mdten, vars inledningsfriredragi regel
(tteruppgiidningen hos ett nyss gld- haft en s& hrig kvalitet, att de kommit
att tillhdra den "klassiska" litteraturen
dandekolstil, dlr avkylningen nitt lig
rcidvlrme) och di pipekade rekales- inom vir bergsvetenskap.
Det nutida lernkontoret strl&er sicensensbetydelsefiir stilets struktur i

na kontakter lingt 6ver landets grlnser. Ena tret ger BrukssocietetenSven
Rinman-medaljenit pionjiiren fd,r det
senasteinom sttlmetallurgin (syrgasmetoden), den schweiziske,svensktalande professorRobert Durrer. Andra
iret anknyterKontoret till metallforskningen bakom "jirnrid8n", di man utbyter marknadsundersdkningsdelegationer (svenska representanterbruksdisponent T. Omberg m. fl.) med
Sovjetunionen,tilldelar den storeryske
metallurgenL Bardin Brinell-medaljen
och (1960) medverkartill studiebescik
av svenska valsverksingenjdrervid
Novo-Lipetsk jdrnverk i Sovjet, besvarat med ett ryskt &terbesciksamma
ir. Forskningensfrihet Zir htijd 6ver
v?irldspolitikens
tillf [lliga maktgruppsuppdelningar.

BANDSACEN
-

en 150-irig uppfinning

Vem som egentligen var fdrst med
att konstruera en bandsig dr ganska
svirt att slga, men fdrmodligen ir den
en engelsk uppfinning, patenterad ir
1808 av \7. Newberry. Att med bestdmdhetpeka pi den fdrste inom nigot teknisktomride dr ju ofta hart nIr
omdjligt, ty gir man ndrmare in pi
problemet si finns det alltid nigon
som varit l6re den "fdrste".
Newberryspatentavs&gen s&gningsmaskinfcir trl, i vilken ett andldstsAgblad anvdndes.Enligt patentbrevetvar
"sigbandets dndar nitade eller svetsade tillsammans,eller ockst kunde
sigbandsdmnets dndar svetsas ihop
fcire bandets utvalsning till l?implig
tjocklek. Bandetlciptei maskinendver
tvi hjul. Till maskinenkunde kopplas
olika anordningarf6r styrning av det
virke som skulle sigas".
Det berdttas,att bandsigen sedan
r&kade i gkimska ?indatill mitten av
1800-talet.Den vi har att tackafcir att
den iter kom till heders, 1r ingen
mindre dn kejsarinnanEug6nie,Napoleon III:s gemil. Man skall emellertid
inte tro att hon gjorde detta ftjr att
befriimja teknikensutveckling. Det var
som hlrskarinna inom modets vidd
hon omedvetet lyckades istadkomma
detta resultat. Stfllfabrikanternauppbjdd pa den tiden all sin formiga att
tillverka ett Htt stilband av stor elasticitet, styrka och jdmnhet, som det anstod en god krinolinfjiider. N?ir detta
mil var vunnet, kom verktygsfabrikanterna pi iddn ati gcira sigtZinder pi
stilbandet, och bandsigensframtid var
tryggad.
_d.
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RESEINTRYCK FRAN BRASILIEN
Au Tore Kindstrand
NOHAB har som bekant i order 6
st stora francisturbiner till Furnas
Kraftverk i Brasilien. Jag hade fitt
uppdraget att pi platsen folja det
frirsta l<iphjuletssammanslttning,och
fcir att fullgdra detta uppdrag embarkerade jag ett flygplan i Kripenhamn som skulle fcira mig till den
frdmmandekontinenten.
Det var onekligenmed en viss spdnning och frirvdntan som jag sig fram
mot m6tet med Rio de Tanerio.av
minga prised som vdrldensvackraste
stad. Redan vid inflygningen till staden tjusades jag av de h6ga bergen
som omgav stadenmot landsidan,och
ndr planet landat pi den stora flygplatse.nvar fcirvzintnirtgarnapi toppDUnKten.

Bilresanmot stadenblev dock i viss Frrtn en "'t'azend.a"(lantgfud) utanfdr Furnas
min en besvikelse,staden verkade, i
utkanten mot flygf?iltet, vara td:tt gammal och av den bercimdaarkitekturen
si"g jag inte ett spir. Diremot syntes
grupper av Rios slumbostdder,"Fuvellan", ligga uppkl?ittradepi bergssidorna.Pi lingt hill forefrjll de idylliska och romantiska,men vdl i nirheten av dem fcirskrdcktes man av
tanken pi att rucklen var beboddaav
mdnniskor. Kikarna var uppspikade
pi stolpar och det finnes tydligen inte
en br?idbit eller plitbit som ar f6r
obetydlig fcjr att anvdndassom byggnadsmaterial.Enligt uppgift vigar sig
ej polisen in bland dessaruckel, som
ofta tu tiilhall fcir allehanda skumma
individer, som ddr kan hilla sig undan
rdttvisani flera 3,r.
Vdl inne i Rio f6riindradesstadsbil- Bostider i Farnas
den och skyskraporreste sig majestdtiskt runt om i omgivningen.Staden
liknade dock vilken storstadsom helst
och fortfarande satt en liten tapP av
besvikelsekvar, "var detta den vackra
staden"?
Men si pldtsligt dndradesstadsbilden. Vi kom ut pi kustsidanav Rio
ddr palmer, sol och hav gjorde luften
angendm och ddr man tdnkte att
Rio inte var si illa iindi. Bilen kcirde
emellertid vidare och efter att ha passerat ett par tunnlar genom beigen
. Jag forkom chocken:"Copacabana"
stod nu varfcir Rio kallas for vlrldens
vackrastestad.Atlanten rullade i mjuka dyningar mot en sldt sandstrand
och de 22 vlningar hcigahusen fciljde
kustremsanssvagt bigformiga linje.
Hir fanns strirredelen av vad Rio kan
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Badstranden uid Copacabana

Motia frfrx Sao Paulo.

visa upp i modern arkitektur, har
fanns hdghusklZiddamed mosaik,stiende pi pelare, med tropiska triidgirdar som bottenplan, hd.r var sol, luft
och saltabad.
Litet mer krasst kan sdgas,att Copacabana"i.r en av Rios stadsdelaroch
den ligger inkliimd mellan i ena sidan
de hciga bergen och 5.andra sidan Atlanten. Stadsdelendr c:a 7 km ling
och 7/zkm bred och bebyggelsenbestir
ndstanuteslutandeav hdghus. L?ingsefter Avenida Atlantica ligger hotellen
i en l8ng rad, restauranteroch barer i
si gott som varendakvarter, och folklivet ir lindrigt sagt omvlxlande.
Emellertidhade jag inte kommit till
Brasilienfcir att njuta av livet i "Rio",
utan ett litet flygplan frirde mej till
"Furnas". Furnasdr ett Kraftstationsbygge vid Rio Grande och det dr 3
stater som slagit sig samman fcir att
utnyttja vattenkraften.Det dr staten
Guanaban (Rio de Janerio), SaoPaulo och Minas Gerasie.Furnas ligger i
statenM. G.
Under byggnadstidenfinnes mellan
5-7 000 innevinare i Furnas, och
fot alla dessamlnniskor har det byggts
bostider.Enligt hdrsiigendr Furnasanligget en mrinsteranllggning, och dven
efter svenskaforhillanden ?ir byggnationen god. DIr finns en biograf, som
gratis visar film 6 kv?illari veckan,kl.
7 och kl. 9, en sportklubbmed idrottshus och fotbollsplan, en rekreationsklubb med swimmingpool, tennisbanor och basketbollbana,3 hotell i Furnas regi, samt nigra barer och server.ir.garav olika kvalitet. Bland de sociala itgdrderna mdrktes ockst en stor
skola samt siukhusmed 3 liikare. Allt
detta visadesnaturligtvis med berdttigad stolthet upp for bescikaren,likasi
tjdnstemannastadenmed bungalows
och vackratrddg8ldar.

Volkswagenbussoch vi hade knappt
ldmnat Furnas f6rran jag fcirstodvad
han menade.En svenskbyviig skulle
rodna av skam om den var i sidant
skick som vissadelar av den si kallade
vdgenvar. Pi flera stzillenhaderegnet
fcjrt bort broarna,och ddr hade "vdgbanan" bara letts vid sidan av "brofdstena", pi andra stdllen var vdgen
genomskurenav de forsar, som kommit frin bergenvid regntiden.Nu var
emellertidbide Biorck och vir chauffor mycket ncijda och sade att vdgen
var fcirvinansvdrtbra.
Jorden i denna del av Brasilien dr
till f?irgenr6d, och efter ett par timmars krirning var kldder och bilsdten
tdcktamed ett lager av fint rcitt damm.
Resan var dock intressant ur flera
synpunkter,jag fick se smi byar och
Nohabs montagechef pi platsen, samhdllen,d?irfolk levdeunder ytterst
ingenjdr Lars Biorck med familj, hade miserablaforhillanden.
Efter ca 9 timmars kcirning kom vi
en sidan villa och den var trivsamt
dock
fram till Belo Horizonte inredd, 3 rum och kcik, ett stort bad"Vacker Horisont". Staden1r intrestum samt en myggndtsomgdrdadverandamot trddgirden.MontdrernaSu- sant, den ?ir nybyggd och Ir mcjnsterne Ern8.keroch Gillis Larssonbodde, stadentill landetsnya huvudstadBratillsammansmed en Furnas-ingenjcir, silia. Belo Horizonte dr mest bekant
i en villa och de hade gemensamtafi- fcir sina ddelstenar,frdmst di topaser,
stdllt ett hembitrddesom skdtte alla akvamarineroch turmaliner. Jag tyckte
gdromil, tvdttade,stldade och lagade dock att stadenpi intet sdttkunde mden verkligt god mat. Tillfredsstdllelsen ta sig med Rio. Efter en dammig itertiver de goda bostadsfdrhillandena
var fdrd kom vi iterigen till Furnas,som
nu fcir mej teddesig som eo oas.
stor bland svenskarna.
Ndr mitt arbete i Furnas var far
Byggnadsplatsen
var, som allt annat
digt,
besrikte jag ocksi Sao Paulo,
jatteformat.
nlr det giller Furnas,av
Ett hundratal L, tons lasttruckar, Brasiliensstrjrstastad.Det sdgsi Braschaktmaskineroch grivskopor var sys- silien, att SaoPaulodr stadendir man
selsattap& dammbyggnaden.Intags- arbetaroch Rio dr stadenddr man roar
dammenrestesig majestdtisktoch till- sig, och sjllva Sao Paulo bar syn fcir
loppstuberna, med en diameter av ca sdgen.Den sjuder av liv och arbete,
8 m, spretadened mot maskinsals- trafiken p& de bredagatornadr iotenbyggnaden. Maskinsalen, som skall siv och allt fbrefaller. &tminstonefcir
ha en fdrdig ldngd av dver 200 m, var en tillfZillig betraktare,amerikaniserat.
under byggnad och virt folk var sys- Ddr finns en mlngd skyskraporpi 3o
-40 vlnhgar och alla mdnniskor fciselsattamed sugrcirs-och spiralarbete.
refailer
att ha mycketbr&ttom.
De brasilianare,som var uttagna till
Nnr jag nu efterit fdrsciker sumdenna fcirsta del av turbinmontaget,
mera mina intryck frin bescjketi Bravar goda yrkesmdnoch hadearbetatpi
montagei m&ngair, si pi kvaliteten silien, minns jag ocksi dess vdnliga
och arbetsfartenkan man knappast folk, dlir alla raser och nationaliteter
umgickspi ett natutlig sett.
klaga.
Jag upptiickte si sminingom, att det
utanfcir de stora stddernaRio och Sao
Paulo inte var si ldtt att vdxla mina Bilderna pfi nrotstciendesida:
resecheckar
till landetsmynt,cruscidos. 1. Vy buer Furnasanlligget
Foto Bitjrck.
Jag frireslogd& ingenjdr Bidrck att vi
2. Fornsdttning au en intagsdel, Foto Bidrck.
skulle resatill Belo Horizonte,en stor
2 aa de 8 tilloppstaberna ruanterade.
stad som lig 320 km norr om Furnas. 3.
Foto Biiirck.
Han startademed fcirberedelsersom
Foto Birirck.
1, FrSn intaget i Furnas.
om det g2illt en expeditioni mrirkaste
Foto Bi<irck.
djungeln, och vid mina pipekanden 5. Twbinlochsnzontage.
Foto Bidrck.
att det bara giillde en bilresapi sam- 6. Fiirsla spiralen pfr plat:.
manlagt 64 mil, svaradehan att "du
7. Med bil daer Rio Grande. FotoKindstrand.
fir vdl se".
8. Ingenfdr BidrcA grenslar en mula.
Vi kom j alla fall i vde i Birjrcks
Foto Kindstraod.
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En ging hdnde det som avslutning
pi en diskussionatt .ensmedsade:
- N.j, Ni gubbar, jaghar nog den
storstagrisen.Jag miitte den i gir och
ndr huvudet var vid ddrren var rumPan
i andraindan.
Nigra offentliga nojen och ftjrstrdelser fanns inte p& den tiden, men
m&ngaav smedernahdmtadesitt sondagsnojei flytande form, som regelbundet kom i bleckkaggar till Bofors
station var fredagskvdll,med sistat&get f<ir dagen. Mot t&gdagskom gubbarna smitande en och en, samladesi
en klunga, stod dlr tysta och al7vailiga
och anletsdragenskvallrade om begravning till desstiget kom och godsfinkan rippnades.Di ljusnadedragen
och en av gubbarnakvitterade ut kaggen. Processionensatte sig i rcirelse

OCHKAVELOXAR
I LA1NGSKJORTA
Ndgra smedpojksrninnen
frdn detgamla Bofors
pi, och nu skall jag, hon, ungarna,
pinnsoffan och vdggldssenut och aka
tig ett tag.
Smdltsmederna
satte pi sin tid en
viss prdgel pi bruket. H&rd var deras
tillvaro i mlnga hdnseenden,jiimfdrt
med nutida frjrhillanden. Arbetsdagen
var ling och bostddernaefter den tidens sed. Av dessafinns tyvlrr dnnu
en del kvar i nlra nog samma skick,
som ett eko frin en svunnentid.
Men hur det ln var, si var smdltsmedjanpe sett och vis en medelpunkt
och samlingsplats.Dit kom mycket
folk om kvdllarna av ren nyfikenhet
frir att st& och se p& smedernasarbete,
Sotiga
som for minga var en sensation.
och svartastod smiltsmedernaoch arVi skrev 1904. Den tiden stod tro- betadevid hzirdaroch mumblingshamp& htijden vid mare, och smipojkarnavar di som nu
ligen lancashiresmidet
ndrvarande,om de hdndelsebruket. Och smederna kallades i all- allestddes
vis
lyckades
smita ut. Undertecknad
minhet smdltsmeder. En yrkesgrupp
dem. Smedianoch den
var
en
bland
frin
de
minga
skilde
pi
s?itt
sig
som
"smebacken"
var ett kiirt tillsotiga
<ivriga anstlllda, men som nu er ett
h6stkvillarna, di
om
h&ll,
i
synnerhet
minne blott. Tungt var deras arbete
vid helan i hlrden, dir de stod endast mdrkret stod tett som svart sammet.
ikl?iddaen ling s. k. blaggarnsskjorta Det var den tid di det elektriskaliuset
och pi fritterna ett par triskor, s. k. var obefintligt.
I smedjanvar mingt och mycketfdr
kaveloxar, som de tillverkade sjiilva
och bestod av tilllxade alklumpar med osspojkar att se och hdra. P& en bink
en pispikad vristrem. Pi si siitt skilde i smedjanbrukadesmedernasitta, om
sig deras arbetsdrdkt vdsentligt fr&n de m<ijligenmellan smilterna fick en
fackmdngden, men minga av deras seder stundsandrum.Dir diskuterades
och bruk hadetroligen anor frin vallo- fcireningsfrigor i organisationernas
nernastid. En och annan av smederna brytningstid samt religions- och nykhdrstammade ocksi frin vallonerna, terhetsfrigor och barndop och brcillop,
som pi sin tid flyttade in till Sverige. om statskyrkoprister och llsarprediSmdltsmedernavar ett ambulerande kanter, om kdringar och ungar. Men
sldkte - i synnerhetungkadarna, som merendelsoch till sist talademan om
grisen.
ratt ofta, den tiden di de var ute och den som hadeden stcirsta
s6kte arbete,knallade landsvigen fr&n
bruk till bruk, med sina fi tillh<irigheter stuvadei en kapps?ick- en grdn
och gulrandig s. k. smilandspung.
Men de hade en viss yrkesstolthet.
Aven smedernasom hade familj flyttade rdtt ofta. Nir en av de dldre bofasta smedernatrottnade pi tillvaron
och fcirh&llandenvid Bofors och en t;,
dag stegadein pi kontoret till divarande ingenjdren B. och begdrdesin
slutavlcining,svaradeingenjrir B. :
- Inte skall Ni vdl sluta, hdr dr
vdl bra? I synnerhetinte Ni som ar en
si skicklig smdltsmed.Vad kan vara
orsaken?
Svaretkom fort och bestdmt:
- Smedjandrbra.,men rucklet jag
bor i dr bide gumman och jag trdtta
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stilla och andiiktigt. Stegenst?illdestill
en gammal lada, som stod i ndrheten
av stationen,dlr kaggentippnadesoch
delades.Vi smipojkar kallade ladan
Somvanligt avsmakasorteringsstdllet.
des kaggensinnehill och ibland hiinde
att n&gon,som inte skulle till nattskiftet, smakadepi en aning f6r mycket,
si resultatetblev att han somnadeoch
fick ligga tills senarep& kv?illskrciken,
d& hans lagvigda kom och hdmtade
honom i den obligatoriska dragkdrran,
som var bruksbefolkningens enda
transoortmedel.
Eti annatminne fr&n de ldngesedan
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Nigra glimtar frin )STORON)
SO M M A R E N 1 .9 6 2
Klockan har just slagit tolv, maten
d:r avklarad, alla dr mdtta och belitna,
och tar sej kanskejust nu en slummer,
llser en tidning eller bok, var och en
i sina tillf2illiga smi hem,hlr pi denna
underbaraplats, som vi kallat "Stordn". Alla, som befinner sig hir, har
kommit ftir att vila upp sig och hdmta
nya krafter fcir kommandearbetsdagar.
Karlarna har sldppts l6sa frin den
si kallade grottekvarnen (som "Bofors" kan kallas), bland annat fijr att
ge sig "Abbonarna" i vild. Som man
ju hort, blev de varken m&nga eller
linga, men med ett fiskarhjdrtashela
ldngtan blev det mdngder - fdr att
inte tala om ldngder - men hos vira
gralnar i "Misen" har de krymt till
"pinnar" i stekpannan,men fiskaren
ir stolt, d:terfrlrt gipa till gipa med
ben och allt. Hur kan dom?
Ja, varest 2 ellet 3 dro fdrsamlade,
dr "Abborrarna" och "Masken" mitt
ibland dem. Ett annat kdrt samtalsdmne att diskuteradr vddretsmakter,
som denna regniga sommar varit oss
nigorlunda gunstiga.Ja, visst regnar
det pi "Storon" ocksi, fast minga p6.st&r motsatsen,men semesternhar ju
nyss b6rjat och det fl.r vara trcisten.
Ja, hd,r finns semesterfirare,bide
unga och gamla,de yngsta i barnvagn,
eller i plaskdammen,pi mors, mormors, eller farmors arm, ia till och

med pi pappas.Nigon ging kdnner
alla sig stolta tiver den lille bytingen,
ja ingen vet hur dennesliv gestaltar
sig; men det troliga dr ju, att det inte
;ir sista gingen han gdstar "Storcin".
Alla som hdr varit itervdnder vdl
nigon ging, i minga fall fu efter Ftr.
Ja si kommer ungdomenmed spdnstiga steg, med livet framfcir sig, med
ljr,rsa frirhoppningar om lycka och
framging.
Hdr trides dansen, isynnerhet av
dem, men iven de litet mer stadgade
vigar sig upp till en vals pi gammalt
hederligtsett.De kommerliksom ungdomsiren tillbaka, ndr allting lekte.
Den ltivadebanan,virens ljuvligheter,
fdrmaningaroch goda tld, ja lven di
var kutter och smek uppfunna aldrig blir man vdl fcir gammal f6r
det, eller hur?
Fdr nigra veckor sedanvar de allra
dldstahdr och nj6t i fulla drag av vad
som Dassade
fcir dem. Solen sken fcir
det mesta.Kanske inte si minsa badandeoch dansande,men humciietvar
i toppen. Gamla trotjdnare vid "Bofors", som vi si vdl unnar allt gott; si
sminingomkommervi alla ddrhln, om
vi fir leva.
Men tillbakatill nuet igen.
Om Du dr en drrimmare,kan du
sitta vid strandeni ensamhetoch niuta
av vattnetsmajestdt,av fyrarnai fjd,r-

flydda vardagsgriairen var vid Bofors sina sistaslag.N&graav smedernaflytstation varje tisdag och fredagskvlll. tade till andra bruk. De kvarvarande
Karlskoga Tidning trycktesi Nora utplanteradesi andra avdelningar,In
och kom med sista tiget. Ddr var en hdr, dn ddr, skingradessom en flygman C. som ldmnade ut tidninqarna fZirdig flgelkull. Men dn finns nigra
till Drenumetanteroch ]cisnummer- f3, grhnadeveteranerkvar.
ktipaie. Bland prenumeranternafanns
En stilla sommarkvdllsig jag en av
nigra familjer som hade tidningsbo- dem. Han satt pi en soffa och s&gpi
lag. De turadesom vilken som skulle sin forna arbetsplats,han satt stilla
lisa nyheternafdrst. Men si hdndeen som en bildstod, en fullddig represenging att smedmorornavar tre i bolaget tant fdr Vulcanus jdttar, dfu han satt
och ndr tidningen kom blev de osams och sig pi hammareoch vattenhjul,
om vem som skullellsa den fcirst.Den som tack vare en fcirstiendebruksledene ville ldsa om lysning, brcillop och ning dr underhillna och bevaradetill
barndop.De andra om civriganyheter. ..,minne5.tsenaretiders barn. F6r rivrigt
Det blev en regelritt smedklrrings- dr allt fririndrat kring smedjan.Inte
trdta och vi smipojkar drog oss ndr- brusar forsen som fcirr. Inga gnistor
mare; Vi ville inte gi miste om ett si- stiger mera frin smedjansskorstenar
dant ncije, men parterna fcjrsonades mot skyn i mcirka hcist- och vinteroch resultatet blev: De delade tid- netter. Blott kring dammen st8.rsom
ningen i tre delar.
forr ekar och alar pi vakt.
Men iren gick. Bruket utvecklades
Allt det gamla dr annars ett mlnne
till en storindustri.I bcirian av frirsta blott, ett fullskrivet blad i Bofors
vdrldskrigetslog mumblingshamrarna bruks historia.
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ran, som visar vdgen ndr mcjrkretfaller pi, fdr att inte tala om solnedgingen civer Vdnern. Du kan strciva
omkringbland blommorna,som vdxer
hdr vilt, i alla farger och former, eller
gi djupare in i skogen, i dunklet och
skuggan.Ddr ir rofyllt och trolskt, ja
rena romantikenom man si vill. Eller
Du kan strlcka ut Dig pi klipporna
och leka, att Du dr pi vistkusten.Om
Du dr djdrv nog kin Du ta ett svalkande dopp, fast bdljorna dr ju inte
saltafd,rstis.
Bastun stir till f<irfogandei vdrsta
faIl. Jag har sett minga inga upp sig
ddr, och blivit som nva mdnniskorpistir de. En tur m.d bat eller eka,
utan metare,dr inte dumt det heller.
Vill vi koppla av vid "TV:en" gir det
ocksi bra, liksom mycket, mycket
annat.
Hiir ligger de smi stugornai rader,
rcida,grdna, gula och bli, som klickar
i grdsethdr och ddr. Vira svenskaf8.glar har fitt ge dem namn, hcir bara:
zirlan, siskan, misen, staren, gciken,
orren och storkenmed flera, med flera.
Frin Restaurangen htirs musiken
just nu i lagom styrka fiir att vara
njutbar. Restaurangendr liksom medelpunktenfrir oss,vi kan liksom slga
att vi "g&r till stan", ndr vi gir dit.
Ddr utanfcir vaiar ocksi vir svenska
flagga, ddr innanfdr dr det liv och
rcirelse,med unga krafter, som grir sitt
blsta fcir att tvi ginger om dagenstilla
vir aldrig sinande hunger. Flera
hundra tallrikar vandrar 6ver disken.
Di och di hors "Lundkvists" vllkinda
"Hallil Halli
." Han dr "6ns"
alltiallo; det dr just ingen avundsvdrd
lott, att vara alla till lags.minsann.
Tack ska Ni ha, hela "Staben",som
stir ut med oss, ir efter ir. Vi hemslavinnorhar det ju som allra bdstunder vistelsenhdr. Inga bekymmerom
matpengarnarlcker eller inte, vad vi
ska handla eller ge de vtra, om klockan dr si eller si, allt detta bekymrar
ossinte ett dugg.
Men dagarna ghr tyvd.rc fort och
snart kommer uppbrottet. Vi Ir iter
till verkligheten, det hela dr ett minne
blott. Vi Dackaroch rustar fdr hemfdrden, embarkerar "Marianne" och
stzivarmot Otterbdcken,till vira respektivehemorter,vilka ju dr helt olika.
Alla at ju inte "bof6rsare",fast overvdgande delen dr det. Hdr finns semesterfirare frin norr till scider i
Sverigeslatd, ja dven frin Norge den
hdr gingen. Alla har blivit "Du och
bror" med varandn enligt "Stordnalagen". Kanskesesvi hdr nigon annan
ging igen - vad vet jag.
Elsa.

FORSLAGSVERKSAMHETEN
BOFORS
Fdrslagskommitt6nvid Boforsver_
ken sammantridde onsdagen den 3
oktober1962 under civeringenjcir
Nl/r
A, lV ahlbergr ordfcirandeskap.
upptog 35 for- Fciredragningslistan
slag, av vllka 25 rrar nyaTcirdagenoch
10 tidigare behandlats,men dl bordlagts. Kommittdn beslcit att beldna 23
fcirslagmed sammanlagt
5.125kronor,
att bordldgga5 fcirslagoch art tacksamtavbcija7 forslag.
Hd.r nedan fcjlier kortfattade beskrivningar 6ver de belcinade fcjrslagen.

Fixturen har utfcirts si att den Dassar
t i l l b a n d e nf o r 2 , 5 t i l l 1 2 t o n sh e i a r n a .
Belcinin7
g5 kr.
Reg. 73/52. Lyftuerktyg
fi)r rrant_
po/t a!
galgar
med
gallel,
..t.omma
lrucer tnlamnatav 1012 luan Lind,in.
MVK 20 och 18i37 Ota Fris|.
MVK 90.
Normalt utftires transportenav galgarna med hjdlp av en Hystertruck.
Tomma galgar,som skall omplaceras,
kan nu med fcirdelfcirflyttasm.a nlatp
av en gaffeltruck.Belcining100 kr.

Stopparna (stakarna) flstes i en
kona i h8.llarenoch lises med en kil.
De monteradestidigare med sklnken
liggande i horisonta=ll?ige
och det var
di. svirt att drugafast stopparnaoch
fi dem att sitta
sitta stadigt.
stadist. De kunde
Iossnaunder tappningenoch brlnnas
scinder,varvid smdltanrann ur skdn_
ken och blev skrot. Enligt den nya anordningen lyftes stopparna
veitikalt
-i
och kan zi.ven
monterai
d.tta
llge.
De
Reg.74/62. Anordning dr lyftning
f
kan nu fdstassi slkert i hillareriatt de
aa falluikterna till heiaina, inliimnai
inte lossnar under tappningen eller
tv 1070Otkar Ljusteil:, MSK 90.
brdnnerfast. Beltjning :bo t r
Anordningen anvdndesvid reparaReg. 78/62. nlafionn och stegerill
tion.av
Den anbringispi
-smihejarna.
truckgafflarna vid uttagning oih in- trarerren10-0I9 ild skrotgirdeh.;n_
ldmnat av 20367 Tore Lu"nd,X 228
911ni1Sav fallvikten. Tidigare lyftes och 14806 Sigurd pettersson,
X 228,
fallvikterna med gafflarna direkt.-Det
Fcir arbete med tvdrgiende strcimf<irelSgdi risk att fallvikten skulle
halka av gafflarna. Lyfthojden ?ir ca avtagare finnes en pl"attform, som
2 m. Med den fcireslagna
anordningen montcirernakan sti pi. Fcir att komma
sker
lyftet
enkelt
och"sdkert.BelcjnYne till plattformen har-man tidiqare fitt
Reg. 71/62. Konnoll- och stif fjxkldttra civerskyddsrdcket,
7
)
k
r
.
ddidet var
!ur, inlamnadav 1978 Linas Hbg'berg,
stor risk att halka, sdrskilt vintertid.
VK 10.
n9g.
I denkonstruerade
.
76/62. Kopplingsuerkrygldr
nyastegenkan man
Fixturen anvindes fcir slipning av lyltbygel, inldmnatav 6z1o Ste; jandsdkertoch utanrisk fcir hal"lkning
ta sig
s. k. flytandeskdr i brotschar.Tidieu..
strom, BAM, 7383 Ahe Fagerberg, ned till
plattformen.BelciningrOo ki
spindesstilet upp i ett skruvstycke
och BAM och 25209 Per-Arne Sanfrid"sR e g . 7 9 / 6 2 .Suarafixtur till rdr, deriktadesupp med en indikatorklocka. son,BAM.
talj 40251j4, inldmnat av 37Bi VitMittet till skdretblev di bestdmtfrin
. _Vid utslagningav gcit kopplas ko- helm EriAsson,VA 20,
stilets bakplan, vilket gjorde att det killerna
i en bygel,som hdngeri trafick fel ldge, di det monteradesi verskroken.Den
Vid utviindig svarvningspdndesrcisom skciterkopplingbrotschen.I stf,.lenir upptagnasned- en har med hinderna
frirt bygeln civer ret upp i chucken och styrdes av en
stZilldaspir, i vilka de styrs i brotsch- tapparnapi kokillen. Det
har vid flera centrumbrickamed fldns mot dubben
en. Sammaspir anvdndesnu som styr- tillfiillen hdnt, att
i pinoldockan. Fldnsen p6. centrumvederbcirandefitt
ning i fixturen vid slipningen.Stilen fingrarna i kl?im mellan
bygeln och brickan hindradeatt rcireikunde svarerh8"llerhdrigenom
.-och eti be;temt mett kokillen. Fciratt undvika dennaolvcks- vas fcir Inden varfcir en extra uppmellan spir
skdr, vilket dr ncid- fallsrisk har f cirslagsst
f6r detia
dlTarna
tillverkat spdnning var ncidvdndig
"ocksi
viindigt om brotschenskall fungera pi
under
ett verktyg,med vilket bygelnkan sty_ tempo. Rciret kastade
avsettsdtt. Fixturen medfcirdeocksi rasutan att rciras
med hlnderna. Verk- svarvningen,dA centrumbrickaninte
en besparing p3. ackordet. Belcining tyget bestir av
en sti.ng med ett fj?id- alltid passadetill den inre obearbetade
2 0 0k r .
rande huvud, med vilke-t mankan (afta diametern.Med den fixtur, som fcirestyrsrciretinvdndigtav en uppbygeln
och styra denna.Verktygethar sJagits.
RgS. 72/62. F)xtur fdr slipning au
band till befare, inllmnat av 23161 visat sig fungera bra och ingi otycks- slitsadbrickasvetsadtill en bom som
spennesmellan dubbarna vid svarvfall hat inftdffat sedan dei tasits i
Fritz Schrtider,MSK 90.
ningen.
Di dubben i pinoldockan
b
r
u
k
.
B
e
l
c
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n
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n
g
1
1
0
kr.
Banden skall gradas med slipskiva
trycks mot skivan, expanderardenna
efter borrning av hi.l och kJippning.
Reg.7.7
/62. Lyf tanordning dr :top- och riktar upp rciret kring centrum.
De dr upplagdai paket och svira att pare till sdiinLar, inldmnat f
av 6270 Eftersom skivan sitter intridd i rciret
hilla i ldge under slipningen. I den Sten Sundstrritn,BAM, 7383 Ake Fa_
kan man nu plana ena Inden och dven
fdreslagna fixturen kan bindpaketen gerberg, BAM och 25209 per-Arne
svarva svetsfasen.Planingen av den
llggas fast och styrasunder slipningen. Sanfricl.r.ron,
BAM.
andra lndan sker i en anian maskin,
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a
former. Det har varit svert att hilla
vissa typer i rZitt liige vid lddningen
och l<idarenhar ddrfcir ofta mist anlta hjelp. Den frireslagnaanordningen
bestir av ett bord med en vridbar arm,
med en klamma,med vilken rrirenkan

ffi

/)

4i

samtidigt med den invindiga svarvningen. Belcining enl. 2, /o-tegeln
100 kr.
Reg. 8L/62. LLsanordningfdr styrrkenor aid saxenK 120 ) MVK ZZ, itrldmnat av 18537 Ola Frish, MVK 90.
Vid klippning av hetor med olika
dimensionerm&steman variera oppningen mellan styrskenorna.Den tidigare lisanordningen medgav ej sdker
lisning. Fcirslagsstdllaren
har nu tandat armentill lisanordningen,varefter
denna dr absolut sdker. Belcinine
1 0 0k r .

spannasfast under arbetet.Pi bordet
iii tegelplattor upplagda, som dels tj?inar som undedag for lcidningen, dels
fixerar nipplarnatill rciren.Bordet har
ocksi hillare fcir brdnnare och lddmaterial.Beloning 200 kr.

Kf.

Reg. 87/62. Montering au riiAneaerh pd kallsig nr 887 i MSK 20, inldmnat av 7816 Helge Leanderrron,
MSK 20.
Vid kapning av imnen i kallsigen
fick sigarenrdkna de kapadedmnena,
antecknadessaoch fcira protokoll. Det
var dFLlatt att rd.knafel bch det hlnde
att kontrollrd.kningarm8.stegciras.Enligt fcirslagethar ett rdkneverk inmonterats,som piverkas av en arm fastsatt
pi sigens stativ. Ovriga sigar i MSK
dr utrustad med rikneverk. Belcining,
diplom och reklamsak.
Reg. 90/62. Lyftanortlning f dr programuiilfar$Zng, inld'mn t av 19592
Agnar Nilson, MVK 90 och 373
Harry Ek$rdm, MVK 23.

Fdr att lyfta upp stingen till valReg. 85/52. Verhtyg fdr bocAning
sarna,vilket miste gorasvid varje valsau lastArokartill blihterstiillningar, inbyte har anvdntsen stropp,som estadldmnat av 9076 K,-G. Anclersson,
kommit en vlldig brytning p& den
BAM.VP,
llnga stingen. Den nu fcireslagnaanLastkrokarnai sandbldsterndr ut- ordningen bestir av ett delat rcir, som
satta fcir stark fcirslitnins och miste g&r utanpi stingen och ddr ett g&ngddrfcjr ofta bytas.Tillver-kningenhar j?irnhiller ihop de bida halvorna.Vid
lyft blir det nu ett j?imt drag p& hela
stingen. Beldning, reklamsak och
diplom.

Reg. 82/62. Andring au strdmaatagare, inld.mnat av 6302 Hilding
Nordstrdm, X 20,
Yaggan, som uppblr kontaktkolen,
var lagrad i strcimavtagarenmed en
axel,utformad med en avsatsi vardera
dndan. Pt grund av axelns form var
det ett omfattandeoch besvdrligtdemonteringsarbete,
som mlste gcirasionan kolen kunde bytas.Fcirslagsstdllaren har ersatt axeln med en genomgi- varit ganska besvdrlig p3. grund av
ende bult utan ansatser.Pi bulten har sndvatoleransgrdnser.Tidigare tillveren rcirhylsatrdtts. Man kan nu endast kadesbldsterstillningari huvudsakhos
lossa och draga ur bulten, varefter andra verkstdder, men med den nu
v^ggan 1r fri och kolen l6tt kan bytas. fcireslagnafixturen kan de tillverkas
ute p6.Kilsta. Krokarna fir ocksi rdtta
Beloning 100 kr.
mitt och tillverkningen gir snabbare.
Reg. 84/62. Borcl med. apparatur
Belcinine150kr.
fdr lddning au nipplar pd rdr fdr
hydraultystem., inldmnat ^y 20906
Reg. 86/62. Grindstopp,
Bdrje Lunclmarh, VK 50.
av 9076 K,-G, Andersson,BAM.VP,
Rdren till hydraulsystemet,p6.vilka
Vid montering av nya motorer pi
nipplarna skall kjdas fast, har olika grindarna vid Kilstaporten mlrkte
dimensioner och dr bockade i olika man vid provkcirningen,att motorerna
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vid stdngning och dppning kom i si
stark svingning, att grdnsldgenai motorerna dndradesig. Den nu fdreslagna konstruktionen,som inmonterats,
fiLngar upp svdngningarna, varf<ir
grdnsldgenahills i riitt liige. Stoppet
har varit inmonteraten ldngre tid och
visat sig fungera slkert. Beldning

Reg. 9I/62. SkAp ilil rcrAtyg fdr
ritsning,inldmnatav t30604fte Karl:s o n ,V V 2 L .
De stcirreverktygen,sorn anvdnds
fcir ritsning av hejardynot, f6rvaras i
en skjutbar lida under ritsbordet,som
sitter s& ligt att den hindrar ritsaren
att sitta intill bordetunder arbetet.Enligt fcirslagsstdllaren
skall lidan ersdttas med en frist8.endeb?inkmed lidor
eller hyllor, ddr verktygen kan fcirvaras.Beldning 50 kr.
Reg. 92/62. Andring au utli)sningtanordning p3 sand.blisternSB 250 i
MSK 82, inldmnat av 1300 Karl-Erik
Linder, MSK 90.
Utlcisningsanordningen
i den nuvarande konstruktionen i den mellersta
sandbldstern
i MSK 80 ir konstruerad
s& att fastspzinningsbultenliser den
rcirliga delen si att wiren kan brista.
F6,rslagsstillarerhar indrat konstruktionen si att den fungerar sdkert. Belcining )0 kr.

Reg. 93/62. Lyftanordning fdr bydraulstiingerna till 20 MH, rnldmnat
av 1300 Karl-Erik Lincler, MSK 90.
Den fcireslagnalyftanordningenhar
visat sig fungera slkert. Beldning
1 0 0k r .
Reg. 94/62. VerAtyg fdr putsning
au kammareni 90 mm elclrdr, itld:mnat
av 1745K.Todenlelclt,VK 26.
Verktyget Ir avsettatt anvlndas vid
putsning efter anskjutningenav eldrciren. Det hlnges utanpi eldroret och
stdder slipspindeln och hiller den i
centrum p& rdret under putsningen. lagning av vissavevaxlar.Axlarna har
Enligt 25 /o-regelo blev belciningen
tidigarerullats och vlnts f6r hand un300 kr.
*
der svetsningen.I den fdreslagnarullg&r arbetet enkelt och sdkert.
brinken
Reg. 105/6r. Verktyg fdr skaggBekinins
100 kr.
ning och riAtning au aeoaxlar, inldmnat av 21852 Rune lY/all, MSK 35.
Vid sk?iggningoch riktning av vevaxlar i Richter-skiiggpressi MSK 34
m&ste Imnena lyf.tas fcjr hand fr8.n
skiiggverktyget till riktverktygei. Enhar uppstaillningligt forslagsstdllaren
en lndrats s&, att de anvdnda pelarstillen slopats.Dynan i skdggverktyget
har hcijts sE mycket som utrymmet i
pressen medgivit och dynan till riktverktyget har sdnkts si mycket som
miijligt. Det dr di miijligt att placera
en pHt under skdggdynan, pi vilket
dmnet glider ned till riktverktyget.
Lyftningen av lmnet mellan sk2iggnings- och riktningsoperationernahar
bortfallit och pressenkan betjinas av
en man.
Utredningen av detta fcirslag har
tagit l&ng tid. Det har nu visat sig att
den foreslagna anordningen har inf6rts och fungerar tillfredsst?illande
och ackordet har dven kunnat sdnkas.
Enligt fdretagna berdkningar kan f6rslagetmedfdra en stor besparing.Fcir
dagen kunde den slutliga summan ej
faststdllas,men kommitt6n beslot att
sisom fdrskott nu utbetala2.000 kr.

Reg. L86/6I. RullbdnA,inldmnatav
21183 Oloa Mhrghrd,MSK 90.
Rullbiinken skall anvdndasfcir svets-

aicl el-ntotorer, inldmnat av 2166
lohan lohanson, VK 28,
Elmotorn till en Skoda snabbsvarv
i VK 28 var utsatt fdr oljedropp frtn
maskinen. Olfan friljde med motoraxeln in i motorn och skadadedenna.
Fdrslagsstillarenhar tillverkat en labyriottetning som monterats in mellan
maskinenoch motorn. Denna tdtning
fyller sin uppgift vdl och hindrar oljan
frin att komma in i motorn. Belcining
200 kr.
E, L,

Fdrslagskommitt6nvid Bofors hdll
sitt siltte sammantrlde for iret den
23 okt. under 6veringenjtir Nils A,
W abI bergt ordfdrandeskap.
upptog 26 forFriredragningslistan
slag, av vilka 4 tidigare bordlagts och
22 var nyafcir dagen.Av de bordlagda
fcirslagenkvarstir fortfarandeett frin
r96L.
Hdr nedan fdlier korta beskrivningar dver de belcinadefcirslagen.

Reg. 96/62. Andrad upphiingning
au gaff larna ph truckar auHiirnd fabrihat, inldmnat av 7335 Otkar Skansen,
RT 6,
Gafflatna var svetsadepi v?indskiReg. 1.89/6I. Anord.ninguid klipppi sidant sdtt att konstruktionen
van
ning au limneni MSK 20, inldmnatav
ej
frtill
utan brast. Enligt fdrslagsstiil4470 Olof Rytty, MSK 20 och 7268
laren har vdndskivan vridits eti halvt
Hugo EriLsson,MSK 20.
varv och lagret svetsatsfast till ijvre
Vid klippning av korta dmnen har ?indan gaffeln. Klacken,
p&
som hiller
det, pi grund av avst&ndetmellan an- gaffeln intill skivan, svetsasfast i
liigget och klippstnlet, blivit ijver en knlet. En
truck dr dndradpi detta sdtt
bit fdr mycket, som kunde ldmna flera
och det har visat sig att gafflarna nu
anvdndbara dmnen. Fcirslagsstlllarna
til den belastning de utsetts fdr utan
har anbringat en ledare av vinkeljdrn
att brista. Bekining 200 kr.
under moth&llei och utvinner pi detta
sdtt, beroendepi st&ngliingden,ett till
tre dmnen mera per sting. Belcining
enligt 25 /o-reglen 600 kr.
Reg. 39/62. Labyrinttiitning fdr olja

R"g. 97/62. Underldggtpall till
truckar, inllmnat aY 4335 G6$a
Hjiilm, MSK 90,
Vid byte av hjul eller justering av
bromsarmiste man tidigare palla upp
med plankor och di virke ej fanns tillhands, kunde det dr<iia innan arbetet
kunde utfciras. Den frireslagnapallen
ir utfdrd av plit och har trianguldrt
&arsnitt. Dt pallen anvindes, fdlls
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truckens lyftmast bakit och pallen
ldgges under mastensframkant. Di
mastendlrefter iterfores i lodr2itl?ige,
Iyfts truckens&ait hjulet kan tagasav.
En fordel lr ocksi att man inte behdver anvdndatravers vid lyften. Belcining )0 kr.

Reg. 104/62. Borttdgningau en le'
ning skulle rensningenav gdngorna
kunna g6rasmycketsnabbareoch med darbom uid gdtuerket, itltimnat av
mindre anstrdngning. Fdr arbetet 21461 N. Fredriksson,MVK 92.
skulle en hamrandemutterdragareanTill valspaketeni giitverket anvdnvdndas.Beldnine71 kr.
des tidigare hdngande ledarbommar,
fastsattamed skruvari varderadndan.
Dessa skruvar h6ll aldrig utan brast
ofta, med driftstopp som fdljd. Forhar tagit bort de hdngslagsstdllaren
ande iedarbommarnaoch de st&ende
bommarnafir nu styragcitetoch hetan.
Utredningen visade, att sivdl konMorgirdshammar struktcjren som arbetsledningen bestimt varit
emot borttagandeav ledarbommarna
och sagt att detta var omdjligt. Forslagethar nu varit infcirt i ca 1 ir och
fungeratbra utan driftstopp. Beltining
250kr.
Reg. I01/62. Anordning aicl fdismasAin'for -fixeringau arbettstycken,
inlimnat av 22620 Knut Haglund,
MRK 23,
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Reg. 99/62. Verhtyg ldr uiindning
aa pressdynoruid ritsning, inldmnatav
7701Folke Sundell,VV 21.
Di pressdynornaskulle vdndasunder ritsningen miste de tidigare lyftas
ned pi golvet med traversen.Det nya
verktyget bestir av ett rcir eller en
sting vinkelbdjd i ena dnden och passande till det ena av dynans lyfthil.
Det har en tapp, som er flyttbar pi
stingen och kan passasin i dynans
andra lyfthil. Stingen verkar som en
hlvsting och dynorna kan nu latt och
enkelt vdndas pa ritsbordet utan travers.Belcining100 kr.
Reg. 100/62. Omkoppling au elledningarna till utsugningsfllikten for
slipmashinernai MSK 90, inldmnat av
3060 Nils Nilsson, MSK 98.
Utsugningsfliiktentill slipmaskinerendastmed en str6mna mancivrerades
brytare,och den kunde ddrfcirgi hela
skiftet, lven om ingen var sysselsatt
vid slipmaskinerna.Enligt fdrslaget
har elkopplingarnanu gjorts om, si
att fldkten kan startasoch stdngasfrin
varje slipmaskin och fl?ikten gir nu
endastd& nigon arbetarvid en maskin.
Bsloning100kr.
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Reg. LOr/62. HLllare fdr giing:nitt
i mutterdragare,inldmnat av 3060 Nils .
N)lston, MSK 98.
Vid rensningav gdngornapi grovre
bultar anvdndesett gdngsnitt inspdnt
i en gZingkloppa.N?ir gdngornadr skadade blir arbetet mycket p&frestande.
Enligt fcirslagetskall arbetet utfdras
med en mutterdragare och en till
dennapassandehylsa,vari gdngsnittet
kan passasin. Genom en sldan anord-
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Anordningenbestir av en klots med
urtag, som passar 6ver frdsbordets
Reg. Io2/62. Anordning fdr mon- kant, eller frin kanten till ett T-spir
tering aa kopplingar och demontering i bordet. Pi klotsen dr en arm fdstad,
aa glidhylsor oid suaruning au ualsar, i vilken en skruv dr anbringad ftir fastAnslagenIr
inldmnat av 21461 N. Freclriksson, dragningav arbetsstycket.
i allminhet planbitar nedsattai T-sp&MVK 92,
ren enligt kiint mcinster. Tidigare
Vid nu nlmnda arbeteanvdndesen
miste man anvdnda skruv och spenntransportabeloljebehillare med luftjdrn. Anordningen framtvingades,d&
har gjort iordtryck. Fiirslagsstdllaren
man kcirde breda arbetsstycken(dyning en oljebehillare med sjdlvtryck
nor) som tdcktealla T-spiren i bordet.
stationerad invid monteringsstdllet,
Beloning 75 kr.
varigenomoljeinjektornfylls med olja
med sjdlvtryck.Man slapp allts&transReg. lo7 /62. ProabelattningsappaBeldning rat
porten mellan arbetsstdllena.
fdr 40 mm grandt, inldmnat av
/) Kf.
3349 Folke Stiiring,KA 910 och 6180
Erik Hedberg,KA 9L0.
Apparatenskall anvdndasfdr provning av p&l6dda hiittor till 40 mm
Projektilenplacerasmed
pansargranat.
den p&kidda hdttan i en fixtur, som
hiller den i sidant l6ge att den fria
delen av projektilen hlnger fritt i

Reg. LO3/62.Anordning fdr montering au glidhylrcr uid suaraningau
ualsar,inld'mnatav 21461 N. FredriAtsonMVK 92.
Tidigare har de koniska hylsorna
passatspi valsarnamed en hydraulisk
pump, vilket tog ling tid. Fcirslagsstdllarenhar tillverkat ett verktyg med
vilket han kan sl8.p& hylsornapi valsarna.Belcining50 kr.

luften. Medelst,enlyftcylindertillfdres
en kraft, vinkelr2ii mbt projektilens
bakre del, och si avpassad,att den
<inskadebelastningen i kgm uppster
i lcidst?illetmellan hdtta och projektil.
Apparatendr ldtt omstlllbar fcir olika
belastningar.Arbetet utf<irdestidigare
med hdvstf,.ng.Belcining enligt 25 /oregeln250 kr.

tillriicklig mancivrerbarhet
pi spaken.
Fcirslagsstdllarna
har fcirliingt liinkfrirbindningen vid spaken ca )0 mm,
varigenomett gott spel mellan gaffel
och lager erhillits utan ldngre slag av
spaken.Belcining100 kr.
Reg. LI3/62. Skydd:plLt till tiixellhda p3 grensletruck, inldmnat av
20383 Gdsta Abman, VR 90 och
25224 Euert Fransson,RTK 93.

Reg. LLO/62. Andrad placering au
hydraulpumpenp2 UNIMOG dragbil,
D5. konor och bromsbandfcir hissinl[mnat av 2917 Oskar Pettertton,
RT 6 och 7335 OtAar Skansen,RT 6. och firning vid regnig vdderlek haft
Htt att slira, har fcirslagsstdllarna
plaPi dragbilen ir ett spel monterat
cerat en plit over vlxellidan f6,r att
och en hydraulpump som drivs av en
skydda denna mot regn och snci.Lasaxel ffi.n bilmotorn. Hydraulpumpen
ten har dven benigenhetatt sli tillbaka
anvdndestill sliipvagnarnastippanord- mot
golvet eller marken, d6. bromsning. Di axeln och speletgir relativt
bandet, som liser lasten, varit vitt.
sakta, blev pumpens hastighet f6r l1,g Alla
dessaoldgenhetereliminerasnu
och det tog ling tid att tippa en vagn. med
skyddspliten.Belcjning50 kr.
Fcir att rika pumpensvarvtal miste bilmotorn rusas,med risk att densamma
Reg. IL4/62. Andring au sAydfuskadades.F<irslagsstillana har flyttat plhtarna iiaer motorerna och hilrepen
in pumpen under flaket pi bilen och uid uickbordentill gdtuerket, inld.mnat
kopplat ett kilrep frin motoraxeln. av 12858Berth Sellddn,MVK 21.
LZimplig hastighet pi. pumpen har
Skyddsplitarna civer motorerna har
istadkommits genom att montera en
tidigare
varit fastsatta med bultar,
storre kilrepsskiva pi motoraxeln och
vilka
m&st
skruvaseller skdrasbort vid
en mindre pi pumpaxeln. Pumpen
motorbyte.Enligt fdrslaget har gingldmnar nu full effekt med ligt varv pi
jdrn fastsvetsats,
ddr bultarnanu sitter,
motorn. Beldning 100 kr.
och plltarna kan nu Htt vikas upp vid
Reg. IL7/62. Andring au lyftmasten byteav motorerna.
Beloning7) kr.
ph 5-tonYaletruc6eni MVK, inllmnat
Reg. Ir)/62. Anorclning fdr kdrav 2917 OskarPetterston,RT 6.
ning au slagg frin medium- ocb gbtLyftmastentill trucken,som anvinugnen i MVI(, inLimnat aa 19607
des till inliiggning av gcit i ugnen vid
L. R. Lunclgren,MVK 21.
gci'tvalsverket,
har delvis varit fdr klent
Utkcirningenav slaggfrtn mediumdimensioneradfcir detta arbete.Enlist
fcirslagsstdllaren
har den inre lyftmai- och gcitugnenhar skett fdr hand med
ten tagits bort och den yttre gjorts kdrra som dragitsciveren planka.Risk
har fcirelegat att k[rran skulle vicka
bredare och kraftigare. Rullarna pi
med olycksfallsom fdljd. F6rslagsst[lgaffelvagnen kiper nu direkt i te
bredabalkarnapE den yttre lyftmasten. laren har konstruerat en hcii- och
Hdrigenom har man kunnat gdra rul- sdnkbar bock, pi vilken tvi plankor
larna strirre och fitt plats med kraf- kan l[ggas. Belcining,diplom och retigare kullager. Den truck, som dr klamsak.
Indrad har provats en menad och den
Reg. lL6/52. Pdsuetsningau mfukt
kommer s?ikerligenatt hilla bittre dn
material p3 spetvrna PA bfftanger,
tidigare.Belcining200 kr.
inldmnat av 23668 Henry Landin.
Reg.IL2/62. Andring at reglagep3 M V K 2 1 ,
grensletruck, Hyster nr 240, inldmnat
Di tdngernablir slitna pi spetsarna,
av 20383 GdsraAhman, VR 9Z och
brukar de lagas med svets.Man an25224 Euert Fransson,RTK 93.
vdnde hirda elektroderoch spetsarna
Fcir manijvrering av lastenshcij- och biev dlrigenom glatta och slint frin
sdnkning finns inne i fcirarhytten en dmnet som skulle lyftas. Enligt f6rspak, som medelst llnkfcirbindelser slagsstdllarenanvinds nu elektroder av
stir i kontakt med vlxell8dan. Denna mjukt jiirn eller mjukt stil till svetsvdxellida har ivarden lndan ett tryck- ningen. Det har visat sig, aft tenger
lager som tjdnstgcirvid inkoppling av med mjuka spetsarhiller fast lmnena
konan. Linksystemet har ej g&tt att mycket sdkrare.Aven helt nya st6nger,
justera med erfordedigt spel mellan pi vilka man lagt mjukt material i
inkopplingsgaffeln och lagret. Utrym- spetsarna,1r sdkrareatt arbeta med.
met i fd'rarhytten har icke medgivit Belcining150 kr.
E. L.

NOBELKRUT
Vid fcirslasskommitt6nssammantrdde den 31. 10. 1962, under dveringenjrirN ih Carbonniersordforandeskap, behandlades10 nyinkomna och
7 tidigare bordlagdaf6rslag.Av dessa
bordlades10 fdr ytterligareutredning,
1 kunde inte fcirordastill beldnineoch
6 fdreslogstill f<iljandebel<iningi'r:
5624i RuneEriksson,NVD: Slikerhetsanordningp3 pentylnuttch i S 8.
(Reg.nr 303.)
Forslagetinneblr en komplettering
av den befintliga sikerhetssplrren.
Efter dennakompletteringkan ipdrren
inte sdttasur funktion, vilket ddremot
var mdjligt tidigare. Belcining: 50 kr.
56243 RuneEriLtson,NVD: Rdrlig
trpphiingningsanorclningf or slang uid.
rettsyratappning till traLtoraagn uid
J 8. (Reg. u 304.)
Eriksson har fcireslagiten upphengningsanordningfdr slangenvid restsyratappning till traktorvagn. Anordningen bidrar till att spillet av syra
nedbringas och samtidigl medfrjr fcirslagetbdttre arbetarskydd.Fdrslagetdr
infcirt och fungerar till full bel8tenh e t .B e l d n i n g : 7 1 k r .
50790 EriA HedenLaist, NB 9l t
Anorclning fdr uppfordring au uiittkeprou ur tankar och cislerner,(Reg. nr
305.)
Anordningenfastsvetsas
i enadnden
pi ett rdr och tjdnstgcirddr som ventil.
Vid provtagning nedfciresrciret med
ventilen nedit i vdtskanoch man kan
sedan mancivreraventilens kolv medelsten dragsting,somger upp geoom
rciret.Anordningenanvdndesoch fungerar utmdrkt, bland annat medfcir den
mindre spill pi och omkring tankarna.
Belcining:75 kr.
50866 SuenKarltson,NB 91: Anordning for ilukning au honor. (Reg.
m 306.)
Anordningen bestir av en hlvarm,
fdrsedd med en rcirlig lagrad plunge.
En fcir konan avsedd sektor placeras
pi ett lZimpligt rdr och i lod under
plungen. Plungen nedtryckesmed hivarmen och konan stukas.Anordningen, som d"t anvd,ndbarfor konor ddr
utbredningenhar sektorform,har tillverkatsoch anvdntsmed gott resultat.
Belcining:75 kr.
55099 Martin Lindkuist, NB 9O:
Anordning f 6r bochningau plau- eller
rundjdrnil.etalier. (Reg. m 307.)
Anordningen utgcires av en stabil
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Somjag minns det. .. Fortr.frin :iC. 72
deles sdrskilt fcirniimligt slag, ndmligen vhra jdrngruvor, skogar och vattenfall, och vi har genom lyckliga
omstdndighetersluppit dras in i tvi
vdrldskrig.
Men for oss och alla andra utveckL2> Rf .
lofllng:
lade ldnder giiller det ju, att den beinte komprisade levnadsstandarden
NB 9o: mit av sig sjiilv och inte heller frin
soln Uon Gustausson,
Broms ph sniickalixel.(Reg. nr 310.) jultomten eller nigra politiker av vare
Ett svetsbord,p3.vilket detaljersom sig den ena eller andra kulciren,som
skall svetsaskan fastsdttas,dt fast plt dlskar att ta p& sig tomteskdgget,nlr
en axel, som 1r lagrad p& tv8.stillen. det passar.Det dr de samladekrafterna
I ena dnden av axeln dr en sndckvzixel av alla tankensoch handensarbetare,
monterad fdr vridning av axeln. Ndr som efter modor och anstrdngningar
belastningenpi svetsbordet
blev storre fort oss dit vi kommit. Det dr vetendn sndckvdxelnssillvhimmande mo- skaosmln. tekniker och administratdment stannadesveisbordetinte kvar i rer-ochfcir civrigtalla produktivt verksitt ldge. Med inmontering av den sammakrafter - i fcirstahand inom
fcireslagna
bromsenpi snickvdxelnhar ndringslivet- som medverkattill den
denna oldgenhetbortfallit. Beltining: fantastiskamateriellautveckling, som
vi varit med om.
100 kr.
Sbo

ram, vari en hydraulisk domkraft placeras.Pi domkraftskruven och ramens
civerliggarefiistes l?implig stimpel och
dyna fdr resp. arbete.Bockningenerhilles sedan genom uppumpning av
domkraften.Anordningen har tillverkats och anvdntsmed gott resultat.Be-

S&hadejag t?inktavslutamed nigra
soekulationerom vi mdnniskor blivit
si mycket lyckligare under dessafdrhillanden, men dels 1r det ett alltfdr
sublimt omride att ge sig in pi i detta
sammanhang,dels har det hela redan
blivit alltfdr langt.
*
Avliiningsdagar f iir minadsavliinad personal 1963
25 januali, 2) februari, 25 marc,
21 apil, 24 maj, 20 juni, 25 juli,
23 augusti,25 september,25 oktober,
25 novemberoch 20 december.
Bofors i december1962.
Personalkontoret
*
En ganrmalgod:
-Jagdr nyhdr,vart skamanvdnda
sej for att fi p8iikt ?

Nedanstiendeforslagsstlllarefrin Bofors har erhillit bolagetskristallvas{cir
minst 5 godkandaftirslag:

Hj. Forsberg
B9

Nils Hansson
MSK 90

Daild Nordlander
MVK 21

Linus Hdgberg
VK 10

Simon Rehn
MVK 90

Ntkolar

Krttsln

MSK 90

Ragnar Sundell
MVK 90

UTDELNING AV MEDALJER OCH HEDERS-

GAVOR 1962
BOFORS:
Boforsverken,Kilstauerken,NobelkrutochLarsb
o
I. Kungl. Patriotiska Siillskapets silvermedalj
1:a stotleken fiir 50 tjiinsteir

av

Berggren, Erik H jalmar, Kranfcirare
Eri k t son, Karl V aldentar,Mototprovarc
Gr ek, Au gutt lY il h elm, Handformare
liirn, Karl Arthur, Ordningsvakt
Karlsson, EriA I ohan, Frjrr&dsarbetare
Lekberg,Gijsta Amandur, Lddare
Ljungberg, Sten Fredrik, Monteringsarbetare
Lunduall, N ils I oban, Forridsarbetare
Ldf trdrn, Gustau Edr.,in,Modellsnickare
Sabl|n, Harry Eugen, Reparatcir
Sanduall.Otkar Albin. F<irridsarbetare
Thilring, Paul Alf Syluius,Brukstjdnsteman
Z and er, Gu$ aa Emi l, Y erktygsfrlsare
Oil erI und, Gustau Gerhartl, Verkmdstare
II. Bofors hedersnil och guldklocka

fiir 25 tjiiosteir

Hult, Karl lohan,El. reparatdr
Karlston-BjdrLlund.,Karl Oskar Albin, El. montrjr
Nilsson.Bror Gdsta.El. montor
Persson,Erik Rudolf , Forman
Persson,Per Aclolf, F6rman
Petlersson, H ugo N apoI eon, El. montdr
Stolpe,Karl Albin, El. montcir
Siirnholm, StenFolke Ragnaald,El. montcir
lV ickstrdm, Iaar Emanuel, Maskinist
5. Stllfiirsiiljningen (FA, FS)
Au gut t t t on, N il s H oI ger, Brukstjinsteman
Carlsson,Karl T age,Brukstjlnsteman
Eri k sson, Gunhi ld Sylaia, Bntkstjlnsteman
Kjellin, Hans Karl Anders, Brukstjdnsteman
N edtnius, Gufiau Ceorg, Civilingenjdr
Nyldn, Karl GustauMagnut, Brukstjinsteman
St)d erlund, B ertiI Ernanuel, lngenjlr
6. Inkiipsavdelningen (IK)
K anui k, Karl I ngaar, Brukstjlnsteman

1. Antiggningskontoret (BA)
Peltersson,Adolf Helmer, Montcir
Norberg, SuenEuert, Forman
2. By ggnadsavdelningen (B)
Axeltson, Bror Arlhur Vallentin, Forman
B eck er, B eI ty Mari anne, Brukstjdnstemao
Blom, Olle Eluing, Trdarbetare
Ell$ri)m, Erik Holger, Milare
Holmqui$, Anders Friden, Verkmdstare
lohantson, Per Fridolf , Milare
Karlsson, Axel Albert, Forman
Karlston, Euert Siguard,M&lare
Carlsson, Gustau Gunnar, Brukstjlnsteman
Karlston, Nils Paul, Forman
Leij d er, Carl H u bert, Brukstjdnsteman
N ilsrcn, V iktor Ot Aar. Mwarc
Petterston,Gunnar Birger, Reparatdr
Qui cA, G eorg, Brukstjdnsteman
Selander,Gu$aa Tage, MLlarc
3. Ekonomiavdelningen (E)
Anclersson,Karl Einar, Brukstjlnsteman
BooA,Bertil Gunnar,Brukstjdnsteman
Borg, Bengt Marlin, Brukstjdnsteman
Hallgren, Nih lohan Tortten, Brukstjdnsteman
f ohnsson,Gunhild Maria losefina, Brukstjlnsteman
i
f ontson, Karl Eloa, Skogsarbetare
Carlsson,Carl Olof , Brukstjdnsteman
Larsson, Cart Edaard, Brukstjinsteman
Oltson, Oloa GdranMartin, Brukstjinsteman
Sund$rdm, Erik H olger, Brukstjdnsteman
lY/ind abl, H arald, Brukstjlnsteman
4. Elektriska avdelningen (X)
Eriksson,AnclersGunnar, Ftirman
Erikston,Folke Vilhelm, El. montdr

7. Kontrollavdelringen (KA)
Al I enbrandt, AxeI Bdrj e, Ingenj<ir
Bergstrbm,Ake Valter, Fcirman
Edgren, EriA Valdemar, Avsynare
Eri ht nn, Martin Eugen, Kontrollarbetare
Fall kaist, A gne H olmfrid, Avsynare
Flood, Gunnar Harry, Avsynare
Fr i)deI l, Carl -OI of , Ingenjor
' Hedenqaist,Marianne Emelia, Brukstjinsteman
Kar I tson, Per H arry, Mdtdonsjusterare
Kiirain, Rolf Hugo Gerhard, Avsynare
Lundberg, Hugo Gu$af , Avsynare
Oscarsson,Erik Holger, Avsynare
Petterston,Karl Gannar, Kontrollant
Sellbrand, Ad olf FredriA, Avsynare
SAoglund,SaenHarald, Avsynare
lV alI entinson, Gustat Aluar, Brukstjdnsteman
Veslerlund, Lennart Adolf , Diversearbetare
8. Konstruktionskontoren (KC, KK)
Bl omAaist, Bror V il h elrt, Ingenjor
Branli ngt son, A x eI Geor g Eng eI bert, Verktygskonstrukttir
Brunstedt,Frank lY illiam Fredrik, Ingenjdr
Erbage,EriA Uno, Ingenj<ir
Erickson, Carl lulius, Brukstjinsteman
Eriksson,Erih Adolf ,Ingenjdr
Grdberg, Eri c T orgny, Ritare
H aglund, Alf Oscar,Brukstjdnsteman
H jelting, Elsy Ingegerd, Brukstjlnsteman
H iigg, B engt OI ou, Ritare
I antson,Elin Anna-Lita, Brukstjinsteman
I ohansson, N'ils-OI ou, Ingenjcir
Karlsson, Karl G dsta,Ingenjcir
Larsson, I oh n I uliu, Brukstjlnsteman
Li ndmark, Ann a-Lisa, Brukstjinsteman
M ybr rnan, K nut Gustaa Bi.rt i l, B rukstjdnsteman
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f ohantson,Bror Gunnar, Brinellprovare
lobansson,Karl August, Fcirman
Kar I sson, Gunnar A k e, Magnaf.luxprovare
Lind.ber
g, Bengt Arne, Brukstjdnsteman
Linder, Karl EriA, Reparatdr
Lostrand, Oskar Ferdinand, Synarc
StLhl, Gutaa Helge, Synare
lf,/endeIsk og, Emil H erbert,Hdrdare

N ilsson, I ohn Elh, Ingenjdr
N orlin g, Anni e V iola, Brukstidnsteman
Oltson, Karl Elof Georg,Ingenj6r
Schj t)lin, N il s Rune, Brukstjdnsteman
Streijff ert, Suen Bir ger, Ingenj iir
0ltrman, Fritz Hjalmar, Ingenjdr
9. Krigsmaterielavdelningen (KM)
And ersson, Ernst H arald, Skjutfiltsarbetare
Bergius, Karl Gunnar, Ingenjiir
Hellsten, Ernst Filip, Skjutflltsarbetare
f ansson,Bengt Uno, Brukstjinsteman
Malaise, Carl Gdsta,Ingenjcir
Lart son, N i I s Eri c, Brukstjdnsteman
L6of , Karl Gu:taf Hilmer,Ingenjdr
f ansson,Euert Augutt, Svetsare
T riinhammar,Emil H enry, Ingenj6r

Valsverken
(MV,MVK)
Ernst
Arlur,
Andersson,
Virmare
H 6dk, GustaaG eorg, Diversearbetare
I sraelt son, I ohan Einar, Gnistprovare
f ohanston,Oloo Holger, Synare
Karlsson, Emil V aldemar,Pendelslipare
Karlsson,StenRobert, Mek. reparatcir
Larsson, G i)sla, Ingenjor
Lund$rdm, Axel Folke, Fiirvalsare
Ldfstrancl,Arne GuslaaLefton, Vdrmare
Nilsson, Lars Gunnar, Synare
Pellersson,
Emil Helge, Smdrjare
Sj i)berg, K arI H j almar, Diversearbetare

10. Metallurgiska avdelningar
St&lverken (ME,MEK)
Andersson,Lennart,Brukstjdnsteman
Gustaatt on, ErnsI Euert, Instruktdr
H all berg, Eri c Pontus, Kokillrensare
f ohansson,lohan Albert, Divirsearbetare
Persson.Erik Arthur, Smdltare
Suahn, f oh n Leo, St&lverksarbetare
(MG)
Stilgjuteri
Fortmark, Maurirz Iildor, Forman
Fdllman, lohan Henry, Svarvare
f ansson,Karl Harry, Modellsnickare
f antson,Carl Ake, Brukstjinsteman
Morin, Karl Henry, Finsnickare
Axel Emil, Fdrr&dsman
Samaelsson,
lY ahI gr en, Gust au H eI mer T eod or, Brukstjinsteman
nC (MH)
Vdrmeb ehan dlingsavdelni
Andersson, T hur e V il h elm, Skif.tf.orman
Karlsson, Helge Emanuel, F6rman
Karl t t on, Karl-Iaar Mel k er, Brinellprovare
Lindahl, StenEmil Mauritz, Fdrman
laboratorium
Metallurgiskt
Finddn, Nils Olof ,Ingenjcir

(ML)

Preci sio nssmed j a (MRK)
lobansson,Karl Albin, Pressate
f ohansson,Oskar Algot, Stddare
Pramt ten, G dsta lV il h elm, Bl'istme
lV allstri)m, I ohan Anders, Verktygsfilare
Akerberg, N ils Oskar F erclinand,Brukstjlnsteman
(MP,MS)
Press- och hammarsmedjor
EriAsson,Gurta! Georg, Reglerare
Ldagren, Fram Harald., Synare
N i I sson, Suen V i I h ehn, Avsynare
Palmbammar,Bernhard Charl es, Reglerare
Pettersson, N i I s Araid, Truckfdrare
Verner, GastaaHjalmar, Reglerare
Zachriat en, AAe Pareli, Smideshjiilpare
(MSK)
Hejarsmedjor
Andersson, Karl Gunnar, Forridsarbetare
EriAsson,Daaid Emanuel, Skiiggslipare
Gat lat t son, Si guard V erner, Fcirman
I sraeI r on, Sten Rune, Hiirdningshjilpare
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11. Planeringsavdelningen'(P)
And ersson,And ers Hu go, Brukstjdnsteman
Anteholt, Dagmar Maria, Brukstjinsteman
Ax eIsson, N i I s Ragnar Emanuel, Forr&dsarbetare
Biick str 6m, H ugo Eilertz, Brukstjdnsteman
CederroI b, N il s Gannar, Brukstjdnsteman
Dilberg, Guttau Tage, Forrldsman
Ekl6f , Axel H olger, Brukstjlnsteman
H erI uf s6n, Anna EI i sabet b, Bntkstjdnsteman
H olmberg, Britt-Marianne, Brukstjdnsteman
H olm berg, In grid V iola, Brukstjinsteman
f anston, Karl Adolf Hjalmar, Fdrridsarbetare
I ohansson, Bir ger In gaar, Ingenjcir
Karlsson, Axel Albert, Fdrridsman
Carlston,Stig GustauBernhard,Brukstjdnsteman
Larsson,Adam Ludui g, Brukstjdnsteman
Larsson,Karl-Eri k, Brukstjinsteman
Lidengren, Carl Bertil, Brukstjinsteman
Lind stri)m, Ernst H enry, Brukstjlnsteman
Lj ungberg, T ore G i)sta, Brukstjinsteman
Md I I er, Kar I Gut taa Rune, Bntkstj dnsteman
Eric Olol, Brukstjdnsteman
Simonsson,
Stenntan,StenOlof , Frirman
SAr enf eI t, Sii r en lY/ald etnar, B ntkstj'd,nsteman
Tborson, Olof Verner Alfred, Brukstjdnsteman
Aberg, Stig Lars Gustaa,Brukstjinsteman
12. Allmiintekniska avdelningar (RQ, RT, RV, SS)
And.ersson, El sa I ngeborg, Stdderska
Andersson,T heodorKarl Georg,Truckfdrare
Claetson,Karl EriA, Brandman
EriAsson,Leroy Marshall, Forman
f ansson,lonat Natanael,Trud<fdme
lohansson,GustaoHerman, Banvakt
CarI t son, Al bert Si gf rid, T nnsportarbetare
Karltton, Bror lulius, Transportarbetare
Kar I sson, Karl Eri k F oI k e, T nnsportarbetare
OI of sson, OI of Gustaa, Ordningsvakt
Siidf, Knut Sigfrid., Stddare
13. Vetkstadsavdelningar(V)
Berg, B engl N atanael, Ingenjdr
Lindslrdm, Gdsta Gunnar Villehard, Kontorsbitrede

I

Ammunitionsverkstdd
er (VA)
Broms.Knut Erik. Frdsare
Grunclstrdm,Harry Alf ons, Fcirman
Gustaasson, Gust au F oI k e, Rev.-svawate
Heclberg, Erik Haluar, Granatsvarvare
Hiittstrdrt, Karl Axel Gunnar, Centerlesslipare
, Gcirdelpressarelansson,Gtnnar Emanuel
lansson,GuslaaGabriel,Fcirman
f ones,Eric, Fcirman
Larsson, Ax eI I ngemar,Rev.-svarvare
Larsson, Gustaf Valfrid, Svarvare
Lind str iirn, H eI mer Sdren, Kallsl.gare
Lundrnarh, H elmer G dte, Y erktygsslipare
Mattsson,Karl Iaan, Svarvare
N i I sson, B ernd.t Oskar, Automatsvarvare
Nilsson, Karl Helge, Borrare
N y berg, H enning Bir ger, Maskinstdllare
Olsson-KocA,Erik Haruy,Verktygsjusterare
Ohlsson,SuenAdolf , Verktygsslipare
Pi lzetneck, EJI en Kri st ina, T empoarbetare
Sand, I oseph Alfred., Automatsvarvare
Sl)ernberg,Simon Harry, Flerstilssvarvare
W i kl und. Karl H elmer. Automatsvarvare
Fdltverkstad
(VF)
Andersson,Allan GustauLennart,Splinesfrlsare
GyI lstri)m, Arne Lucluig, Arborrare
Israelsson,Karl Gunnar, Frlsare
lobnson, Erik lVilhelm, Svarvare
Kar Isson, H eIg e Emana el, Packarc
Karlsson.Karl Thore. Riktare
Kaarnstrdm,SaenV al;t'ricl
, Slipare
Lartson,SaenV ilhelm, Fdrridsarbetare
Olsson,AnclersBirger, Fciridsarbetare
Saensson,Bror Eduard, Filarc
T bomasdn,Alf Mauritz, Brukstjdnsteman
Kanonverkstdder
(VK)
An d ersson, A I Ian, Arborrate
Andersson,Axel Emil Viktor, Slipare
Anclersson,
Erih OsharAlred, Hyvlare
Anclerston,GunnarEmanuel,Krankopplare
Andersson,Karl Bertil, Borrare
Eriksson,GustaaAnlon, Svarvare
Eri Asson, G ii: ta V i I lianr, Slipare
Falk, Per Hilding, Rdrarbetare
Frerlriktson, Carl Guslaa, Montrir
Frish, SuenIngaar, Kuggslipare
GunnarsJon,SuenErland, Filare
Gustausson, Oskar Martin, Krankcirare
GyLlstrint.,AxeI Rune,Arborrare
H eI si ng, OI of F er cli nand, Monterinssarbetare
I ansson, H ug o Al exander, F osfaterare
I o/cansson,Klat F erdinand, Svaware
Carlgren,Per Olou, Rcirarbetare
Karlnon, Bror Runar,Filare
Carlsson,Sixten Arnold, Hyvlare
Ke nmo, KarI -Gustaf V i I beI m, Supportsvarvare
Larsson, B ertiI V aldemar, Milarc
Lekberg,Erik Aruid, Frlsare
Linclgren,lohan Albin, Filare
Lindhuist, Andert Ragnar,Borrare
Magnztston,Nils Viktor Gabriel, Fcird.dsarbetare
N ilsson, I ohn Bir ger, Monteringsarbetare
Ottosson,Rudolf Emilius, Slipare
Petter.r.ron,
Karl T hure H,jalm.ar,Fllare

Sandberg, Karl H ago, Verktygsslipare
St enI and, Magnus Eacrt, Kippate
Suensson,
Karl August, Sadelmakare
lY iist ber g, Er nst G rjsta EI i s, Monteilngsarbetare
Vidf ond, lohn Albin, Milare
Z etlerstrbm,Ake Per Axel, Fonldsman
Aberg, Arne Ragnar,Monteringsarbetare
A k ersI eclt, Lars Eri k OI ou, lJ trttstningsarbetare
Ohrman.Erik V)tly, Filare
Plitverkstad
(VP)
Axeltson,Karl Gdsta,Plitslagare
Bergluncl,Olou Frid.olf, Plitslagare
lansson,Bengt LarsErik,El. svelsare
I ohant son,Eri k, Bertil, Plitslagare
I(arlsson,K nut. Al got. El. svetiare
Reparations avdelning
(VR)
Atting, lohan IValleniln, Mek. reparatcir
Erihsson,Karl Erik Ebbe,Mek. reparatcir
Saensson,
GustauVallrid, Hydr. reparatcir
Si)d erberg, Gu.rtau Ei nar, T ruckrepiratiir
Verktygs avdelning
(VV)
Anclersson,
Arne Ragnar,Verktygsslipare
Axelsson,Erik Bertil, Verktygsslipare
Eclkui st, And ers G eorg, Verktygssvarvare
Ekman,Saen Gt)st a, M8.ttjusterare
H ult gr en, Au gast luar, Y erktygsslipare
Carlsson,Erik T hure, Mitt justerare
K arl sson. F rans A r ne. Verktygsfilare
Lartson,GunnarMartin, Verktygsfilare
Larsson, OI ou Bir ger, Verktygsslipare
Olsson, T ure V il h elm, Smed
Petersson, Axe I V alfrid, Verktygshyvlare
Tdrnblom, Axel Rudolf, Verktygsfrdsare
Verkstadslaboratorium
Karl.rson,Ake luar, Frirman

(VX)

14. Ovriga avdelningar och funktioniirer (OA, Op, Of)
And er.rson, Eri A lV i k t or, Brukstjdnsteman
Heli strbm, Si gne OI iuia,sortererska
Hilmersson,SaenHillard, Brukstjdnsteman
15. Nobelkrut
Arbetsstudieavdeln
ing (NA)
Blixt, Eil k Oskar, F orman
I ohansson,I ohan Emanuel,Arbetsberedare
Allmdn teknisk avdelning
(NB)
Andertson,T bure Guslau,Transportarbetare
Berggren,Andert Lud uig, Grovarbetare
Bergluncl,Per H elnter,Transportarbetare
Ekrnan,Helge Ernfricl, Snickare
Erik sson, Br or Aclam, Grovarbetare
Eri k sson, Eri A Bir ger, Grovarbetare
Eri k sson, Er i k Einar, Eldare
Eri hsson, I{nut Oscar, Grovarbetare
Fu nk e, Bror I uan, Transportarbetare
H jelting, RolandValdemar,Rrtare
lansson,Karl Iaan Ingemar,Byggnadssnickare
I ohansson, T ore H erman, Byggnadssnickare
I onsson, I ohn Ernanuel,Grovarbetare
CarI sson, Ot AarH arry, Vdrmeskdtare
I(arls.ron,SuenErik, Reparatcir
Lek berg, H i t tard.V attenj i n Gu.rt au, Eldare
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Niltson, OscarEduin, Reparatcir
Niltson, SuenGunnar,Maskinist
Nilsson, T hure Helmer, Tnnspoftarbetare
Ot carst on. Nllr. Grovarbetare
Shoglund, FransH erberl,Byggnadssnickare
Suensson,
StenSiguard,Reparatdr
Therus,Albert Iaan, Grovarbetare
lYennberg,Erntt Axel Bernharcl,Reparatdr
Bef raktning
(NFB)
W il6n, I ohan Manlred, Brakstjdnsteman
D ri f ts lab o rat orium (NLD)
Boox, Helmer Idoll, Finmekaniker
Pl an er ings av d el n ing (NP)
Lind quist, Gustau Ar ne, Planeme
N ordmarh, Erik N aranaef Frirridsarbetare
Persson,Knut Erik Haruy, Fotrhdsarbetare
Ammunitions
av d elnin g (NVA)
Bjdrnberg, GuslauErling, Ammunitionsarbetare
Eriksson,OscatVilhehn, F. d. bitrldande fcirman
Hult, SuenRagnaa:ld,Ammunitionsarbetare
f ansson, F oI Ae Enzanuel, Rrtare
I ohansson, OI I e I ohan T ag e, Ammunitionsarbetare
Karlsson, Alaar Eduin, Ammunitionsarbetare
K arI sson, SalI y V i I b eI mi na, Ammunitionsarbetare
Larsson,Axel H erbert,Ammunitionsarbetare
Lundstrdrn, Goltfrid Knut Axel, Ammunitionsarbetare
D yn amit av delning (NVD)
Gran, Eri k V i I h elm, Krutbruksarbetare
Organisk-kemisk
avdelni n g (NVF)
And ersson. H erbert. Fdrman
An d er sson, K arI I ohan Emanuel, Apparatskritare
Eri k sson, Kar I Euert, Apparatskdtare
Gren, Pontut, Fdrman
Gu$ausson,Filip Ern:t, Apparatskdtare
I ohantson,Axel Iaan, Apparatskdtare
lohansson,Folhe Sixten, Fcirman
Lart t on, H arald K arl, Apparatskcjtare
N ordmark, Suen Ar on, Fcirridsarbetare
Oltson, Dauid T h eodor, Forman
Petterston,Hilding, Apparatskcitare
Sanclberg, Eri k H i ld in g, Apparatskcitare
Vilhelmsson,Lennart losef Herman, F6rman
Krutav delningarna
(NVK)
B ostr t)m, H eI ge V erner,Krutarbetare
f ansson,Karl Gunnar, Krutarbetare
Karlsson, OscarMartin, Krutarbetare
Kindahl, Karl Olof , Krutpressare
Suensson,lohan Anders Gustaa,Krutskirare
Ni t ro cellul os aavdeln ing (NVN)
A brahamt son, Eri k Euerl, Reparatdr
Andersson,Erik Gustau,Tryckkokare .)
Eri k t t on, Araid V i I h elae,Krutbruksarbetare
Eri k t son, F ri tz Emanue/, Ull<isare
Heli, H jalmar Vitalis, Krutbruksarbetare
I obant son, N il s Euert, Lackullsarbetare
Nilsson, Oscarlonas Harald, Tryckkokare
Rein h old sson, N i I s Reinh oId, Reparator
Trotylavdelning
(NVT)
Gu.rtaus.ron, K arI Martin, Apparatskcitare

31.

Elektrisk
avdelning (NX)
Malmberg,Alilk Emanuel,Elmontor
Sandberg,Bengt Gdsta Toruald, Elmontcir
Forskningslaboratoriu
m (NZL)
I ernberg, Carl Ernanuel,Vaktmdstare
Krisell, Robert Guttau, Ingenj6r
Ovrig a av delningar (NOY)
Greek, Ali ceV i I h elmina,Baderska
16. Avlidna under iret
K arI st on, K arI Oskar, Hiirdningshjiilpare
Olsson,Bir ger Leonard, T rd.atbetare
Thunberg,Elis Emanuel,Borrare

NOHAB:
I. Kungl. Pattiotiska Sdllskapets silvernedalj av I : a
storleken, diplom, guldur och hedersnil
fiir 50 tjiinstetr
And ert son, Y ngae, Lokfrirare
I ohansson, K nut, Kontofist
CarI sson, Fi Ii p, Y etkmdstarc
N il sson, l oh n. f d. Planeringsman
II. Diplom, guldur och hedersnfll fiir 25 tjdnsteir
1. Ekonomiavdelningen
An clerst on, Gustau, F<irridsarbetare
B od dn, T orsten, Kontorist
GuI I brand, El I en, Kontotist
Gufiapsson,K,-1.. Personalman
fansson,Oue,Kontoist
Olsson, lY itaan,Kontorist
2. Fiirs?iljningsavdelningen
D erans,I ngeborg, Korrespondent
3. Konstruktionskontoret
Daag, Tore, Kontorist
Glaad, Erik, Inspektcir
OI t son, A r ne, Kontorist
4. Kontrollavdelningen
Franzdn,Hugo, Avsynarc
I iimtli ng, I ohn, Ingenj6r
Larsson,T bure, Avsynare
Lorenlzon, V i I helm, Avsynare
Malttson,Alban, Avsynare
OI ofr on-Strdm, K arl, Avsynare
Pettersson, Sten, F ormarr
Suanstr i)rn, T age, Avsynare
5. Produktionstekniskaavdelningen
B engtsson, I ngemar, Planeringsman
B engtt t on, Suen, Planetingsman
Hall, Suen, Planeringsman
lohansson.Gastaf, Planeringsman
N i l.r.ron, Bert i l, Arbetsstudieman

6. Verkstadsavdelningen
Verktygs- och automatverkstad
And ersson, C unnar, Svarvare
And ert son, INli k in g, Svarvare
Bergqaist, Euerl, F tlarc
Botlri)m, Eskil, F dsare
Holm, Gdsta,Slipare
f eremiasson,Birger, Svarvate
Kar I t son, Eri k, Slipare
Larsson,Attor, Fllarc
Lind, Axel,Filare
Magnusson,Bror, Frdrsare
Olsson,Henry, Filarc
Stark, Ake, Arborrare
Suenst on, Euetl, F td:sare
Dieselverkstad
And ert son, Gunnar,Fcirman
BI omsteruall, Sllg, Svarvare
BI il clt er, K nut, Y erkmdstare
Erikston, Sixlen, Montcjr
H erntans
son, Saen,F otman
CarI $ en, EuaI d,,Resemontor
Nilsson, Folke, Forman
Schil d, Al bert, Lagergjutare
El.-verkstad
Borg, AlriA, Elektriker
H atsman, Ar n e, Elekttiker
f onsson,Karl-Gu:tal, Fijrman
Gjuteriet
Karlsson, T age, E ormare
Suantesson, Suen-EriA, Gjuterihantlangare
Maskinverkstad
Ahlqui$, Tage, Frdsare
Antonsson, Si gurd, Instdllare
ApelsAog, Bertil, F rdsarc
AsA, Guslau, Fcjrman
Daag, Gdsta, Slipare
Gustauss
on, Euert, Borrate
Gustaaston, Bertil, Svawarc
H ermansson,
Holger, Frdsare
f ohansson,Olof , Slipare
K arI sson, H eIge, Kugghyvlare
Karlsson, I ohn, Arbotme
Kjell, Kart, Arborrare
Larsson,T bure, Frdsare
Li I j eblacl, H enr!, Instruktcir
Martinsson, T age, Bottate
MSrlensson,T age, Svawarc
Nilsson,Ake,Fdrman
Norin, Eluir, Sliparc
Olston, Sten, Stickare
Peltersson, G 6te, Botrarc
Renb olrn, F oI k e, Arborcare
Sahlin, H erman,Frlsare
Si 6berg, Sixlen, Frisare
Stdrk, Erik, Borrare
Monteringsavdelning
B erg qai st, Saen, F llare
Eriksson,Slzg,Montdr
Helm, Arne,FiTare
I ohansson, Srzg,Resemontiir

I ohansson, Karl -H olger, F rlare
Karlston, Gillis, Filarc
Carlsson,Stellan, Fcirman
Pellersson,Gunnar, Filare
Strdm, Rolf , Fllare
lV enngr en, Arne, F llare
Plitslageri
Au gustsson, T orsten, Pl&tslagare
Backelin, T age, Svetsarc
Boberg,Frarc, Svetsare
Eri csson,Bror, Ingenjdr
Eri Ast on, .l{l/r, Plitslagare
Granst r bm, K nut, Plhtslagare
I ohansson, Ar ne, Pliltslagare
I ohansson, G 6st a, PlLtslagare
L j ung, T or e, Plltslagarc
Petterst on, Lennart, Fdrman
Su ndi n, F oI k e, T raversfcirare
Suens
son, Gunnar,Svetsare
Reparationsavdelningen
Lj unggr en, K arl, Reparator

TIDAHOLMSVERKEN
Diplom,

guldur och hedersnil fiir 25 tjiinsteir

Adamtson,Bror Guslaa,Ritsare
Ander:son,Erik GustauAd,olf,Filare
And.ersson, Georg W i I h elm, T jdnsteman
An clersson, Ragnar GtuJlaa, Reparatcir
Augusttson,Bengt Yngae,Montrir
Bji)rk, SuenGastauErik,Fllarc
BoLje,GdstaAdrian Teodor, Ftlarc
Edgren,Karl Herbert, Fcirman
Fredriksson,PontusRudolf , Filarc
Guilaasson,Bitrje Axel Fritiol, Svetsare
H Anson, St i g lY i I helm, Kontrollingenjcir
Hhkansson,Stenlohan Magnus,Avsynare
f ohansson,Carl Eaald Yngue,Tjdnsteman
lohansson,Lage Wilhelm, Frlsare
Karl sson.I ohn Erih, Verktygsarbetare
Carlsson,Karl Inguar,Tjdnsteman
Claeston,Gunnar Valter, Svetsare
LinclgrenArthur RobertFredrik, Montcir
Li ndgren, l ohn Eri h. Fcirman
Lust, Per Gotthard Erland, Filarc
Ldugren,Ernst Georg Axel, Yerktygsarbetare
Mo lin, EualclI ohan, Redovisningsman
Olauston,Karl TorstenInguar,Tjdnsteman
Persson,GustaaTeotlor, Avsynare
Petlersson,
GdstaElof Teodor,Arborrare
Ryddn,lohn Iidor, Fdrman
SahIstr6m, G ii:t a Eaald Leop old, F rlare
Sj 6stedt, Lennart Eri k, F dsare
St 3hl, H enry Euert, Y erktyssarbetare

UVA
Diplom,

guldur och hedetsnil fiir 25 tjdnsteir

Borgstrdm,SaenAxel Emanuel,Serviceman
FI od6n, T ord.I ord.rV il b elm, Frdsare

stora CTC-pannor.Utanfrjr pannrummet har luftkompressorerna
sin plats.
Vi vandrarnu en trappaupp och befinner ossstraxi ndstastoralagerlokal,
avseddfor lagring av stingstil. Lagret
dr ca 900 m2 och lr delat i tve lenssgiende skepp, som betjlnas uu rru.ii,-,
Stockholmskontorets
nya lagerbygg- gods,och d6.framfbr allt fiir sltthdrd- traverspi 3.000 kg. Den ena av dessa
nad och utrikade hdrdverkstaddr nu ningsdetaljer.
kan kriras ut civer girdsplanet eller
praktiskt taget klar. Nir detta skrives
Vi vandrarnu vdsterut i undre pla- kallfcjrrS.det,
somvi helstbetecknardet
pigir inflyttningen fdr fullt i lager- net och kommer in i en Iagerlokafpi
utrymme som ligger under bar himlokalerna, och denna berdknasvara ca 600 m2. I denna lokal lasras s. k. mel. Kallfcirridet dr ca 700 m2. Geklar vid irsskiftet. Vissa smdrrekom- slitgods,dvs. krossplattor,
gr-dvtdnder, nom att den enatraverseflkan kdrasut
pletteringsarbetenav byggnaden ut- grivskopor,skopbrcist
m. m. Till lager- utanfcir byggnadenunderllttas hantefores dock fortfarande.
lokalen finns en separat inkorsport, ringen av godset.Bild 3 visar en del
Lit oss nu gcira ett besciki vlr nya vilken dr den hdgra av rullportarnapi
av lagerlokalenoch hlr kanskepassar
byggnad,som 1r beldgeni det omride, b i l d 1 .
att dnnu en ging nZimna,att inflyttsom utan dverdrift kan betecknassom
I byggnadenshitre hcirn och under ningen just p&gir. I sammaplan finns
Stockholmsstilcentrum. Vi har ndm- gatuniv8.nligger vdrmecentralen,
som pumpforrid fdr \feda ldnspumpar,
ligen som ndrmastegranne vid Fdr- Ir en imponerandeanldggningmed 2 verktygsfdrr&d och lagerkontor. Pe
mansvdgenFagerstasStockholmslager,
och en liten bit ldngrened pf,.nlmnda
gata iterfinner vi Overum och Tornborg & Lundberg.
Ni har tidigarevarit med ossi hdrdverkstaden,somblev byggdpi en tomt,
vilken grdnsadetill ett stort parkomride. Pi dettaskulle en vdgslingakommandefr8"nScidertdlje
anldggas.Stadsplanen var faststdlldav Kungl. Maj :t,
men vid foretagna trafikrdkningar pi
Scidertiiljeviigen
visade det sig, att en
vdgslinga ned civer Arstadalsomridet
skulle ge svirbemdstradetrafikanhopningar. Det kungliga beslutetrevs ddrfcir upp, och vi blev erbjudnaett tomtomride, som grlnsade till vir h?irdverkstad. Nu sattes ett planeringsarbete i ging och efter myckettlnkande
och minga diskussionerutkristalliseradesplanen p& att bygga lagret i tvi
plan, varigenomterringensbeskaffen- Bild 1
het utnyttjadespi bdsta sdtt. Genom
terrdngenslutning kunde infarter erhillas dels frin Frirmansvlgen,dels
frin ett hcigreplan pi baksidanav lagerbyggnaden.Reslutatet av diskussionerna utmynnade si sminingom i
den byggnad,vars extericirNi ser pi
bild 1, och nu ber vi Er gi in i den
vZinstrarullporten, och innanfcjrdenna
befinner vi oss i den utdkade hdrdverkstaden.Hlrigenom fick hdrdverkstadenett tillskott pL ca 360 m2, som
i stor utstrdckninganvdndstill godsmottagning och lagring av hdrdgods.
Dessutom finns goda utrymmen fcir
nya hdrdaggregat.I anslutningtill de
nya lokalerna fick arbetsledarnaett
stort rymligi kontor, som ger dem tillfiille att b?ittrefdlja arbetetinom verkstadslokalerna.Kontoret skymtar till
vdnsterpi bild 2. Den gamlagodsmottagningen, som lig i bortre delen av
gamla hlrdverkstaden,kan nu helt utnyttjas som svalningsgird fcir hiird-

Stockholmskontorets
nya lagerbyggnad
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Andrade planer fiir lekemedels- ligt de ursprungliga planerna, men Elever som den 27 oktober 1962
kunde nu omdjligt innehillas.
mottog diplom ftit fullgjord
laboratoriet i Giiteborg
De i B-pilen nr 4 presenterade
planerna pi uppfcirande av ett laboratorium for llkemedelsforskningi eller
vid Gciteborg har stott pi ovdntade
komplikationer. Nigra dagar innan
byggnadsarbetet
skulle pibrirjas uppt;icktes,att en ndrbeldgenradiostation
skulle komma att allvarligt stciralaboratorietshyperk[nsligainstrument.Pigiende fcirberedelsearbeten
miste avbrytasoch annan tomt scjkas.
Det lyckades att snabbt finna en
lZimpligoch disponibelsidan i Mdlndal, nigra kilometer fr6.n den tidigare
utseddaplatsen,men fcirdrrijningenav
p&bcirjandefick vittbyggnadsarbetets
giende konsekvenser.
Arbetsmarknadsstyrelsenhade ndmligen, som villkor
fcir tidigare givet tillstind att anvdnda
medel ur bolagets investeringsfond,
krdvt, att byggnadenskulle pibtirjas
fcire 1 oktober. Fondmedlensfrisldopande avsig, som bekant,att minsia
Den sien befaradvinterarbetsldshet.
lunda uppstdlldatidsfristenskullemed
ganskaknapp marginal ha klarats en-

andra sidan kontorstrappanhar kontorspersonalenett stort och trevligt
lunchrum.
I en entresolvining(den dvre fcjnsterradenpi bild 1) finns kontorsrum
fcir fakturering, bokf6ring samt kemioch plastfdrs2iljning.
De nya lokalerna kommer att fylla
ldnge kdnt
ett fdr Stockholmskontoret
behov. Nu har vi en hdrdverkstadpi
sammanlagt
ca 1.000m2 och ett lager
pL ca 2.OOOm2. Mdnskligt att dcima
har vi i vl.ra nya lokaler mcijligheter
att utvidga vir rcirelseoch ddrigenom
vir servicetill kundkretscn.
Arstadalsomridet, diir byggnaden

Genom yttersta forcering lyckades yrkesutbildning
det att nedbringa tiden f6r ny tomtanskaffning, grundunderscikningar, M ek a n i s t er (irsgrupp 1959):
Arne Andersson,Denny Andersson,
kontrollmdtningav radiostationens
ev.
Lars
Berggren, Bcirje Collin, Roger
inverkan, erforderlig omarbetningav
Ericson,
Gunnar Eriksson, Lennart
ritningar etc. si, att byggnadsarbetena
Eriksson, Sven-Erik Eriksson, Brirje
pi den nya platsen skulle kunna piborjasmed endastL minads fcirsening Filipsson, Ove Gustavsson,T. Hamoch bolaget ansciktehos Arbetsmark- marbdck,Arnold Hellman, Hans Huom fdrllngning till den gosson, Ingemar Jdnsson, Per-Erik
nadsstyrelsen
Karlsson,Kenneth Lekberg,Ake Ltjf1 nov. av ovanndmndatidsfrist.
Anders OlsT yvdrr har Arbetsmarknadsstyrelsenblad, G6ran Magnusson,
Rolf Ohlsson, Ingvar Persson,
son,
avslagit denna ans6kan. SysselsdttL.-A. Pettersson,
Leif Rundqvist,Svenningsldgeti Gciteborgmed omnejdhar
Erik Sjcistrrim,Lars Sundstrdm,Kenpi
radikalt fordndratsoch brist rider
neth \7aleryd, Roger \Tistling och
Ett framhillande iv
byggnadsarbetare.
Kiell Viktorsson.
de force majeure-artade,ytterst slregna omstindigheter,som helt utan M e t a I lu r g e r (irsgrupp 1959) :
bolagets villande fororsakat ftjrseRogerAndersson,
GciranAndersson,
ningen, har ej kunnat rubba Arbets- Kenneth Asteryd, Conny Bergqvist,
marknadsstyrelsens
stS.ndpunkt.
Conny Bergstrcim,Bengt Fredriksson,
Den uppkomna situationen,som [r
Jan-Ake Josefsson, Roland Junell,
ytterst ovdlkommen ur bolagets syn- Kjell Minsson, Gunnar Tallberg och
punkt, dvervdgsf. n. av fdretagsledJan-O.Viktorsson.
ningen och det dr fcir dagenom6jligt
att sd'ga nlr laboratoriebygget kan K e m . f a b r i k s l i n j e
(irsgrupp L9)9):
komma iging.
Kjell Bjdrklund, Lennart Gustavsson och Ulf Larsson.
'dr
innu inte fdrdigplanerat.
Iigger,
Instrumentmekaniker
Stora gatuarbetenpigir i anslutning
(irsgrupp 1959):
till tunnelbananoch Sodertiiljev?igen.
Nils-Ake Gustavsson.
Arstadalsomridetkommet att fL en
egennedfartsvdg,som skall ltipa paral- E I e k t r i k e r ( i r s g r u p p1 9 5 9 ):
lellt med nuvarandeSddertdljevigen.
Gunde Andersson.
Frir transporterfrin Arstadalsomridet
in mot Stockholm kommer en trafikKem. laboratorielinie
tunnel att f?irdigst?illas
under Sdder- (irsgrupp 196r):
tdljevdgen. Om man till trafikndtet
Marianne Aronsson, Margarcta Caloch lenhag,Stig Ekman, Henry Granlund,
Iigger den pigiende Essingeleden
den planeradeFatbursledensi fram- Birgit Gustafsson, Siw Hogstrcim,
gir klart, att vlra nya lokaler inom en G. B. Karlsson,Gisela von der Lancej alltfcir avldgsenframtid kommer att ken och Marita Olsson.
ligga mycket centralti StockholmsinM e k a n i s t e r ( i r s g r u p p1 9 5 8 ):
dustriellaomriden.
Jan Kiillstrcimoch Lars Eriksson.
M e t a I l u r g e r ( i r s g r u p p1 9 ) 8 ):
Stig Frisk.
Instrumentmekaniker
( i r s g r u p p1 9 5 8 ) :
Hikan Lundqvist.
*
Vuxna elever som erhiill yrkesdiplom den27 oktober 1962
Allan Ahlberg X 20, Arne Andersson MG 15, Karl-Gustav Andersson
VP, Jens Madsen och Alf Persson
BAM, Ake Ruck VR 90, Stig Rydell
VA 20, Fredrik SellbrandKL 807/
Y B0 och SverreWikstrom PC 3.

34

e^$=
TOHAB
AB Atomenergi har tecknat kontrakt med NOHAB om leveransav en
fcirsciksreaktor,
en s. k. snabbreaktor.
Den skall vara klar ndstahcistoch innebdr ett mycket intressantfdrsta steg
mot en ny typ ay reaktorer,som anses
tekniskt mycket lovande och kanske
inte alltfcir avligseni praktisk drift.
Reaktorn har fitt beteckningen
FR-O vilket anger, att det rrir sig om
en snabb O-effekt experimentreaktor
(Fast Reactor). En snibb reaktor har
till skillnad fr8.n en termisk (t. ex.
den i Agesta) ingen moderator,som
bromsarneutronernashastishet.Dessa
vidarefcirdirfcir kediereakh-onen
utan
att ha fcjrlorat nigot av den energi
varmedde bildas.
FR-O reaktorn skall anvdndasfdr
att f3. efiarenheterinom reaktorfysiken

av de mestskilda slag.Man skall t. ex.
med dess hjllp teoretiskt kunna berdknarunder vilka f6rhillanden en si.dan reaktor blir "kritisk", dvs. kan
uppriitthilla kedjereaktionen.Vidare
skall man kunna utfcira soektrummdt-aktuella
ningar.datamdtningar
map3.
terial, strAlskyddsmdtningar
och bestrilningsexperiment.
E:t annatmycket
viktigt studieomride gdller reaktorns
formiga att producera mer klyvbart
material dn vad som fcirbrukas.F<;ljaktligeniir forhillandet mellan antalet
nybildadeklyvbara kirnor och antalet
fcirbrukadeklyvbara kdrnor stcirreIn
1 vid en reaktor av det hdr slaget.
Den nya reaktorn skall installeras
vid AB Atomenergisforskningsstation
i Studsvik.

Klart fdr sjdsiittning aa nla "Prinsessan
Margaretba". Foto HT-Bild, Gijteborg.

Dansk- svensk festivitas

ffi

N

SjcisZittningen
av Frederikshavnlinjens nya flrja i slutet av oktober blev
ett ansliendeskidespeli sol och frisk
vind, med massori' prominent folk
frin rimse sidor av Kattesatt som
publik.
PrinsessanMargarethavar gudmoder och ddpte det nya faftyget till just
"PrinsessanMargaretha".
Liksom fcir sina andra fartyg valde
Frederikshavnlinjenlven denna g&ng
POLAR-motorersom drivmaskineri.I
nya "PrinsessanMargaretha" installeras tvi POLAR dieselmotorer,typ T,
som tillsammansutvecklar 4 800 hk.

*
Fiirsta fiskebiten
Montaget i Agesta kraftadrmeuerk niirmnr sig sin lullbord,tn. l/isserligen drdjer det
iinnu nfrgra nzfrnader, innan Jaddmashinen iir 'fullt t'cirdig ocb kan proaAdras i bela sin
ornfattning. NOHAB.|otografen tog emellertid. en bild pd nontage, i ntitten ao oktober
ocb resullatet syns biir otan. Foto G. Johansson.

Denna sAiss aa FR-O rcaktorn aisar, har
reaktorns tad balaor kan shjutas ilrdn aarandra. Detta med.ger godt experimentmojligheter, ntir det giller exempelais s. h. krit i k aJi t et sbest rirnni n gar, da s. best iinzni ngar au
under rilka farhdllanden en Aedjereaktion
Aan uppstti och uppriitthdlla:.

Till G<iteborgs
fiskhamnkom i bcirjan av novemberden fcirstai en serie
ph fyra fiskebitar av en ny typ. Det
var dessutomden fcirsta biten med
den nya helsvenskaPOLAR dieselmotorn, typ F, som tidigare beskrivitsi
B-pilen. Fartyget?irbyggt vid ett tyskt
varv fcir BrcidernaAhlstrcim i FiskebZick.Det ar en steltrelaremed fciliande huvuddata:ldngd 3t m, bredd 6.6
m, djup 3,4 m. Jdmfort med de konventionella fiskebitstypernakan man
konstatera, att det nya faftyget dr
lingre. Samtidigt har man varit frirsiktig med att <ikabredden.
Den snabbautvecklingenpi fiskeri-

fronten krdver stcirreb5.taroch kraftigare motorer. Fcir att man skall kunna utnyttja det dyrbara lastutrymmet
for nyttig last fir motorerna- trots
de dkadekraven- inte ta stcirreolats
6n fcirut.Motorernamiste ocksi kunna klara sig med minsta mcijligapassning och underhillsarbete ombord.
Dessafaktorer har NOHAB tasit fasta pi, ndr det giilldeatt konstruera
den
nya motorn. Motorn i den nya fiskebiten dr p3,67) hk vid 750 vaw/min.

Den POLAR-F-drivna fiskebS.ten
GG 204 "TOR-ON" av Fiskebdck
brot markant av mot de andra fiskebitarna i Gciteborgs
fiskhamn,ndr hon
tidigt pi morgonen den 2 november
stdvadein mot sin till?iggsplats.Fartyget hade haft ett dygns fdrd frin
Stralsund och skepparenOlof Ahlstrcim var mycket
-Med nciid med motorns
uppfcirande.
frin Stralsundvar
ocksi ingenj<ir B. Lrifqvist ffiLn
NOHAB :s inspektionsavdelning.

DireAtdr
Kylberg
hiilsar pd ministern
l. Korsa ild. hanaliirden ornbord pA "pOLIlEzl{". Nohabfoto G. Johansson.

Ministerbesiik
Den )-IO/L1 gdstades
friretagetav
en ungerskdelegationmed kommunikationsministern,I. Kossa, i spetsen.
Han 8tf<iljdesav sin svenskekollega,
statsridetSkoglund.
Direktcir Kylberg llmnade f<irst en
redogdrelseciver fiiretaget och dess
verksamhet.Sedan foljde en rundvandring i verkstdderna,ddr givetvis
loktillverkningentilldrog sig det storsta intresset. Under eftermiddasen
limnades en <iversiktciverNOHAb:s
loktillverkning och dlrefter visadesfdretagetsnya lokfilm. Man hann ocksi
med ett besdk i Hojums kraftstation
samt vid slussarnailmte en kanaltur
tul

vanersDofg.
Ftiljande
dag

dgnades

helt

it

en

provtur med ett av T43-loken, innan
det var dagsfcir gisternaatt avresatill
Goteborg'
*

Utlendska j ournalister
pi besiik
Vid minadsskiftet september-oktober gdstades
NOHAB-av en grupp
utllndska journalister,som reste runt
i vdstra Sverigei Utrikesdepartementets och Fcirsvarsstabens
regi. Det var
en kvalificeradsamlingpreisfolk, som
visadesrunt i verkstdderoch laboratorier. De representerade
tidningar och
nyhetsorgan frin Vdsteuropa och
Amerika. Befllhavaren fcir tredie militdromridet,generalR. Akerman,deltog ocks8"
i besciket.

Ingenjdr Sixten Hagquist i uisn)ngstageu
ild de utltindska journalisternas besdk aid
NOHAB. Nohabfoto G. Johansson.
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som lcid pi 50 dollar. Pengarnafortsatte att regna civermig och jag brirEtt tankfartygpL 2.200ton d. w. av
jade fylla fickorna. Jag skyndademig
*
en fcir Sverigeny typ gjorde i slutet
hem, alarmeradefamiljen och gemenav oktoberorov- och leveranstututansamt fyllde vi alla behillare, som
fcir Vinga.-Det var M/T "Tudor", Den dag det regnade pengar
kunde uppdrivas.
som byggts vid LodoseVarf for OTPlotsligt kom jag att tinka p3"att jag
rederiernai Skdrhamn.
Jag kommer aldrig att gldmma den fcir ldngesedanbordeha gett mig iv2ig
"Tudor" har betydligt dkad kapa- dag di det regnadepengar.Det var vir
till mitt arbete.Arbete? Inte mera fcir
citet j?imfrirtmed fartyg i sammastor- i luften och livet var fullt av forhopp- mig, tackI Jag behdvde inte arbeta
leksklassgenom att trunken har place- ningar. Plotsligt fcirmdrkadeshimlen ldngre- jag var ju rik! Jag fdrscikte
rats i hojd med poopddcket.Fartyget av en olycksbidandegron sky. Jag rinsa min chef fcir at meddelahonom
har en ovanligt rymlig inredning fcir hadendtt och jdmt uppfattat den,fcirr- att jag inte skulle komma till jobbet
en tanker av det hdr slaget.I den nau- iin det bcirjaderegna.Det var emeller- varkenidag eller nigon annan dag.Jag
tiska utrustningenmlrks bl. a. signal- tid inte nigot vitt regn - det som fick inget svar, si jag kcirde genom
regnadei en strid strcim var pengar. penningregnethem till hans bostad.
systemfcir Suez-fart.
"Tudors" drivmaskineri bestir av Nya, hiirliga grcinasedlar- och alla Han var hemma,men brydde sig tyden turboladdad POLAR dieselmotor, i storavalcirer.Jag fick tag i en sedel, lingen inte om vad jag ville sdga,ty
med att samla
han var strdngtsyssclsatt
ihop sedlar.Han tdnktefor sin del inte
heller itergi till arbetet.
Hela dagenriknade jag och min familj sedlaroch ordnadedem i prydliga
10.000-dollarbuntar.
Di det blev natt,
rlknade vi fortfarandevira sedlaroch
det drojde ldnge,innan vi var fdrdiga.
Vi ?igdemiljontals med dollar. Vad
gjorde det att vi hadegitt miste om en
god nattsscimn.Pi morgonentdnktevi
rafsa ihop de iterstiende sedlarna,
plocka ner dem i bilen och ge ossivdg
pi en ling, angendmresa.Vi var ju
ekonomisktoberoende.Di vi emellertid kom till bensinstationen
nlsta morgon fcir att tanka,var den stdngd.Agaren hadeocksi tillrdckligt med pengar.
S&han behrivdeinte sdliabensinmera.
Vad var att gcira?Tdgenkcirdeinte
MlT "Tud.or" pfi sin ldrsta resa lrin Lid.d:e Varf till henrnahamnen Shiirhamn.
heller.
Alla mdnniskorhade gett upp
Nohabfoto G. Johansson.
sina arbeten. De behovde inte mer
pengar.Vart vi iin gick var butikerna
stdngda.Ingen s6.ldenigot. Innan daDetla Ar mashinruxtnret i MIT "Tad.or", diir ai ser den h.raftiga ocb pilitliga POLAR-|I
gen hadegitt till dndavar landet lamnotorn, som utuecLlar 1 575 hh. Nohabfoto G. Johansson.
slaget.Fcir att klara oss undan svdltdoden btirjade vi grlva efter rotfrukter. Vi kom underfundmed att ett land
endastkan vara rikt, ndr dessproduktion ir i ging. Vi sig pi vira penninghcigar, som var komplett vdrdelcisa,
eftersomvi inte kunde kcipanigot for
Pengarna.
Vi blev oi det klara med att det inte
var nigon gladje med merapengarom
inte produktionen av varor, som man
kan kcipafcir pengar,cikadesi motsvarande grad. Samtidigt som vi gjorde
upp en eld pi sedlartiil ett vdrde av
si ddr en 100.000dollar frir att fi lite
verme- nlgra kol fanns inte att kcipa
- kom vi till den overtygelsen
att man
endast kan hoja sin levnadsstandard
med stigandeproduktion och handelsomsdttning.
Sen vaknadejag. Men di hade den
hdr drrimmenredan<ippnatcigonenpi
mig.
(ktippt)

Ny typ av tankfa*yg

typ N, som utvecklar | 575 hk vid
320 varv/min.

tande avdelningarnaborde vara bd.ttre
informeradeom kraven, vilket skulle
underldttafcir kontrollpersonalen.
Ingenjcir Hal6n meddelade, att
Mekanfcirbundettdnkt utarbetanormer
fdr bestillningsavtal att tjd,natill hjalp
heter som sammanhdngermed olika
Kontrollkonferens
inom
vid sidan av ritningsunderlaget.Han
kvalitetsfordringarhos BTV:s stora
ndmnde dessutomatt llmpliga filmer
Boforskoncernen
5 -6 okt.l962
kundkrets. Olika best?illarehar olika
finns att tillgi till hjiilp vid arbetetf6r
ritningsunderlagmed d[rav fciljande
I Tidaholm hrills 5 och 6 okt. t96z
bdttre kvalitet. Overingenjcir Sterky
en kontrollkonferensmed sammanlagt svirigheter. Oklara toleransuppgifter trodde mera pi en kampanj fcir ordett 15-tal deltagare fr8.n koncernens frirekommer. Man fdrsciker i verk- ning och reda pi den egnaverkstaden
Flera dn pi
fdretag, med undantag av UVA, vars stadenhilla en standardkvalitet.
filmer.
representant
var fcirhindradatt deltaga. orsakerfinns som kan bidragatill kvaVidare bercirdes
belysningsfr8.gan
pi
Som ordfcirande vid konferensen litetsfcirsdmring.Fir man en strirre avsyningsavdelningar
och hr Hanson
fungeradekontrollchef S. Hanson och bestdllningav artiklar,pi vilka mycket orienteradeom en verkstdlldundersriksom sekreterarehr Georg Andersson. ringa kvalitetskravstdlls, kan det ta ning pi TVM, sivdl ur medicinsksom
SedanciveringenjorL. Sterkyhdlsat ling tid efter&t att lter fh grepp om teknisk synvinkel.
deltagarnavdlkomnaoch givit en kort- kvaliteten.
Bland ovriga frhgor, som behandlafattad orientering om BTV b<irjade
Mindre lcinsammaarbetenZir alltid des, mirktes frdmst olika former av
konf erensarbetet
omedelbart.
svira ur kvalitetssynpunkt.
Kontrollen ytbehandlingoch de resursersom finnas inom koncernenpi detta omride.
Hdrvid framhdlls bl. a. att koncernfciretagenbdr informera varandra om
olika metoder som kommer till anvdndning. Det ir viktigt att h8.llaen
lopande kontroll av verktyg, t. ex.
flrgsprutor, liksom att informera milarna ftir att de skall vara i iour med
de rdtta normernaoch kraven.
Utbildningsfrigan d.gnadesocksi
stort intresseoch behovav fortlcioande
kursverksamhetoch andra former av
utbildning fdreligger.
Ingenjcir Olov Nyholm holl f<jredrag om olika slag av plast och visade
film och stillbilder.
Frin en resa i Tyskland och besdk
hos Zeiss optiska industrier berdttade
ingenjcirHenryEriksson.
Konferensdeltagatnaf<iretog bescik
p3. Vulcans Td.ndsticksfabrik vilket
mycket uppskattades,di man diir pi
Frdn aiinster: lngenji)rerna Ebrle, Claesson, Jtinztling, Georg Andersson, lsraelsson, OstTidaholms dldsta industri fick fdlia
blad, Hanson, Forslund, Henry Eriksson, Hal6n, Thormax, daeringenjdrernalYahlberg och
tillverkningen fr&n aspstocktill f[rSterhy.
diga askaroch stickor.
En kortvarig vistelsepi FflngvirdsVid genomg&ngen
av fdregiende8.rs bidrager viil till att arbetet kan fi
anstalteningick ocks8.i programmet.
konferensprotokollkunde man konsta- oncidigthcigkvalitet.
Verkstadsingenjcir
Nilsson var ciceron
tera,att inga stcirredndringargenomP3.sammaging pipekades,att kun- och man fick se avdelningarfor meforts di det giillde betalning av avsy- der kan illgga leverantcirsverkstdder tallbearbetning,srimnad, tdltverkstad,
nings- och kontrollarbete. Pi nigot
synnerligen hirda fordringar. Upp- snickerioch milning. Allt up to date.
fciretaghade man infcirt ackordi cikad gjorda kalkyler kan kullkastasgenom En nyuppfcird dnnu ej i ansprik tagen
omfattning. Som helhet kunde konsta- att kunder ansersig kunna dndra sina paviljong f6revisadesocksi.
teras, att problem fortfarande frirelig krav hlrvidlag. Sidan "smygskdrpEn sakligt givande konferens och en
ning" tenderar att bli allt vanligare trevlig samvarovar det allminna om-pi de flestahill.
Man diskuteradevidare fr8.ganom och istadkommerproblemsom dr bide ddmet vid avslutningen.
E. M.
betalningsavdrag
fcir felbearbetade
de- obehagligaoch sv^irl<ista.
Kostnaderna
taljer samt itgdrder for att hcijakvali- blir ocks6.omdjliga att berdkna.
tetsmedvetandet.
Hdr framkom en hel
Frin alla hill vitsordadesdessasviIngenting ?iromdjligt - i varje fall
del synpunkter pi olika metoder att righeter,och flera instlmmandenh6rinte fdr den som inte behriverg6ra det.
stimulerakvalitetsklnslan.Propaganda des, d& dveringenj<irSterky ansig, att
Oklind tdnLare
biir sdttasin med liimpliga mellanrum. kvalitetsfordringarna borde bestdmmas
yat
Kvalitetsfrigaft
givetvis ett hu- och definieras samtidigt med dvriga
Det finns i alla fall en sak, som kosvudtema pi konferensenoch hr Han- uppgrirelser.Man borde gardera sig tar mer iin utbildning, och det dr okunson pipetade inledningsvisde svirig- mot "smygskd.rpningen".
De bearbe- nighet. Fdrfattaren Grabam Greene
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Det dr inte lArt att pA efi loto't'Angd det Aarahteristiska i d.et nya hyperm.oderna komplexet
fitu "GrundsAolan" i Tidaholrn Foto Th. Bergstrbm.

-

paviljongsystem,huvudsakligeni ett
plan, med en byggnad omfattande
Centralskolan
aula, matsal, ldrarrum och kontor,
Stadensutan gensigelseelegantaste klassrum,Imnesrum,slcijdsalarm. m.
och stdrsta nybygge dr "Htigstadie- samt en byggnadinnehillandesimhall
skolan", eller Centralskolan,som den och gymnastiksal.S?irskiltsistndmnda
vanligtvis kallas. Skolan har f. n. ca byggnadir popullr i staden,som hittills saknatm6jlighetertill simtrdning.
500 elever, dels de sista klassernai
gamla Samrealskolan
och dels de nya Bassdngen
dr dock endast16 m.
hdgstadieklasserna.
Antalet klassavdelInredning och mdblering dr ocksi i
nrngardr 2L.
hdgsta klass, modernt, sakligt och
Skolkomplexet ?ir byggt i modernt praktiskt. Alla golv har heltdckande
mattor och de gamlapulpeternahar ersattsmed bekvima bord och stolar.
Byggnadskostnaderna
en frhga
som kan intresseraalla skattebetalare
- hiller sig omkring 4 milj. kr. Viil
anvdndapengar.

Hiigstadieskolan

Bildraden:Nfrgrabilder frdn Grund:Aole-

Aomplexet: Aulan, sanzlingrsalen - Lardrriltn En tanlig liirosal ned rnoderna
bord och biinkar Sholan har ochsd etl
-flertal liirosalar
ldr manlig ocb httinnlig
:l6jd., hd.r en sl)jdsal'16r pojkar. Foto
Th. Bergstr6m.

Skaraborgsbanken
t'make uptt

Tidaholmspensiondrer
vill

tacka

fdr en trevlig veckapi Stordni somras
och har bett att fi vidstiende foto
publicerat.Det gdr vi givetvis gdrna.
Tidaholmsvetetanernatrivdes lika bra
p3.dennaljuvsom Boforsveteranerna
Pi fotot ser vi fruarna
liga semesterci.
Jakobssonoch Lindstrdm,herr Gustav
Malmberg, fru Lindgren, herr John
Jakobssonsamt sittandefruarna Jansson och Malmberg.
Foto Tohn Takobsson.

fflr

Under hristen har ett stort Dlank
kontoi vid
skymt Skaraborgsbankens
Torget - dock endast "banksidan",
medan"bokhandelssidan"legat cippen
som vanligt. Och kunderna har fltt
sdkasig in till ett provisorisktkontor.
Den starkt okade r6relsen - till
vilket inte minst Tidaholmsverkens
checkavlcinade
tjdnstemin bidragit har framtvingat en stdrre ombyggnad
bch moderniseringav bankensmottagningslokal. Expeditionsdisken skall
frirllngas, ett nytt valv fcir privata
kassafackskall byggasoch bankdirektoren skall fi ett nytt och trevligare
mottagningsrum.Just nu pig&r bygget
fcir fullt, men ndr det hela dr klart,
skall vi be att fi presenteradet nya
kontoret i all desstrevnad och glans.

Stiftelsen

Bruksgirdars

nya fastigheter
Pi lagom promenadhS.ll
frin Tidaholmsverken- s6.att herrar hyresglster fir en skdnpromenadtill jobbethar stiftelsenBruksgirdar uppfiirt tvi
hypermoderna radhusldngor om 4
resp. ) ldgenheter,i fcirsta hand avseddafdr chefstilnstemdn.Arkitekten
heter Gustaf Lettstrcim,som bl. a. itat
ett antal tilnstemannavillor i Bofors.
Varje liigenhet,radhusdel,omfattar
enligt vanligt satt att dkna 5 rum och
kcik, vartill kommer kdllare och fcirvaringsutrymmen. Som framgh av
fotot har husen "civerkragade" riverviningar. Radhusendr vackert inplanerade i stadsplanoch terrdng.
Vi gjorde ett bescikhos en av de
nyinflyttade, familjen Bernt Jalnefur,
d?ir bide make och maka tidigare varit
anstdllda vid Bofors. Yi trdffade 4barnsmamman,
fru Daga Jalnefur (tvi
boforsarendmligen och 2 vlstgcitar),
som bara kunde berdtta om trivsel och
f6rdelar.
- Fcir en flerbarnsfamilj rir ldgenhetenidealisk.I bottenviningenligger
vardagsrum,tambur (hall) och kdk

En au radhusldngorna i "BruAsgdrdens" anldggning i Tidaholn.

samlade.Krjket har tip-top utrustning
och fr8.n fcinstret har man vacker utsikt <ivergrdsmattoroch park, ddr man
kan sldppa ut barnen. - I kiillarviningen finns ett stort hobbyrum, som
man sdkert kan anvdndapi bra sitt,
och si finns ddr bra tvdttstuga- inte
minst viktigt nlr man har minga barn.

Foto Th. Bergstrdm

I civerviningen finns 4 sovrum, badrum, toilettrum och kliidKammate.
F. ci. iir att tilldgga, att de bida husen har en gemensampanncentraloch
en underiordisk korridorf<irbindelse
mellan ldgenheterna.
Ldgenhetsytan
dr
ca r l) Kvm.

KONSTKLUBBENSFORSTAANSUo:|E
Man tycker inte det ir si ldnge sedan hrr Molins och K?illbergsupprop
till bildandeav BTV konstklubbcirkulerade. men den klubb. som kom till
stind, har nu kommit si lingt att den
kan hilla sitt frirsta irsmrite.
Det var tisdagen den 20 nov. och
fcjrutom vaoliga mcitesfdrhandlingar
visades Konstfrdmiandets stillfilm

"Konstnlrer", diir bildkonst blandades med ljudkonst i form av lyrik och
muslK.
Vid kaffet utlottadessedande under 8.ret ink<ipta konstverken och sex
medlemmarkunde extra nciidavandra
hem med bl. a. stengods,
bronsskulptur
och tavlor i olika tekniker.
Pristagarnasom fick vllja sina priser i tur och ordning blev:
1) Hans Forslund,Alabodarna
2) Karl-Erik ITillner, Pi v?ig
3) Gustaf Nilsson, Segel
4) K. G. Roman,Hllsingborgs hamn
5) Emry Osterberg,Vas
6) Griran Hagberg,Slumrendegutt

medlemmar,och styrelsensermed ndje
nya anmllningar strrimma in. Hdr kan
ju ocks&varje medlem hjZilpatill att
vdtrua nya, si man kan vinna dnnu
mera &rsavgifter (inkomster) och
variation i inkiipen. Klubben iir till
fcir samtliga BTV-anstiillda och plats
finns alltsi frir ytterligare 500 medlemmar.Avgiften dr 5 kronor i kvartalet, vilket ingalunda dr avskrdckande.
aan Gogb

IngenjcirGustafNilssonhadedenna
kvdll en enveten tur i det han dven
blev vald till styrelsen tillsammans
med Harry Johansson
och Yngve Kdllbgrg. Suppleantblev Uno Nilsson.
Konstklubbenhar fdr nlrvarande) 1
Bilden au de inAdpta ocb utlottade Aonstaerken: "Pd uiig", bronssAulptur aa Eric Elfuin, Vas i stengods aa Yngte Bli.rt,
" Segel", litograli ar ftoger Lersy, "Hiilstngborgs funn",
olja au Jean lN/ilton,
"Alabodar", olfa au Kai Nielsen, "Slumrende gutt", gouache aa Leif ZucAernzan,
Foto Yngve Kdllberg, BTV.

-

Ndmen, ir det
Jemen?
Jomen.
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STOCKHOLMS TEKNISKA MASSA
ening och Foreningen SvenskaVerktygsmaskintillverkare,fyllde i hcigsta
grad uppgiften att p& svenskmark presenteradet nya inom verktygsmaskinomridet.
M:issan, som uteslutandevinde sig
till tekniker - verkstads- och verktygsfolk - och inkdpare, hdlls rippen
29 sept.-5 okt. och besoktesunder
denna tid av bortit 60.000 personer.
Till skillnad frin den "ordinarie" S:t
Eriksmdssan,som vdnder sig mot en
stor och bred publik, var detta en
"mlssa fcir mIn".
Den digra utstdllningskatalogen,till
vilken ordfriranden i Fdreningen
SvenskaVerktygsmaskintillverkare,direktcir Lennart Odqvist, UVA, skrivit
fdretalet,upptog 260 utstillare, foretrddande ,82 utldndska och 29,
svenskafdretag.
Givetvis deltog UVA i mdssanoch
visade 4 maskiner, nimligen
U-55, hilslipmaskin i standardutfdrande, med automatisk slipcykel.
U-55 C1, helautomatisk htlslip*
maskin, fcir smi detaljer ex. lagerringar och bussningar, med
StockholmsTekniskaMissa, ordnad
automatiskladdning.
pi Storiingsbotteni Stockholm i S:t
I denna maskin anvdndesTURBOEriksmlssanslokaler. i samarbetemed
Sveriges Verktygsmaskinafflrers Frir- HEAD, UVA :s tryckluftsdrivna slip-

Under en ltng ftiljd av ir har det
svenskaverkstadsfolket- inte minst
verktygs- och verktygsmaskintillverkatna - varit hdnvisadetill internationella verktygsmaskinutstlllningar eller
-mdssorutomlands,frir att fi en samlad civerblick6ver vad tillverkarna kan
erbjuda, eller fdr att sjdlva visa sitt
kunnande.
Det dr givetvis av alTrastcirstabetydelse att b?istam<ijligakontakter skapas mellan anvlndareoch leverantcirer
viktigastehj?ilpiv verkstadsindustrins
Ty den
medel - verktygsmaskinerna.
svenskaverkstadsindustrinsutveckling
1r i hdgstagrad beroendeav tillgingen
den
pi forstklassigaverktygsmaskiner;
miste ha nigot att satta i haridernape
den yrkesskickliga och kvalitetsmedvetna arbetarkiren.
Hdr kan bl. a. ocksi ndmnas, att
verkstadsindustrinsvararf& ca I/4 av
Utden svenskanationalproduktionen.
vecklingen har ghtt hastigt - blott fcir
15 ir sedan var andelen c^ L/, av
sammaproduktion.

Prins Bertil rtuderar UVA:s monter tillsantmans trzeddirektdr Odqaist. U-55 Cl kdrc
"i prodaktion" au'fru Siausaari.

spindelmed stegkistvarierbartvarvtal
inom omridet 58.000-100.000 per
minut.
UMP- 300, planl[ppningsmaskin
spec. anordnad fcir liippning av
rondeller,med 3oo mm skiva.
Av ovanstiende maskiner visades
Up)5 Cl pi missan i Briisselhristen
L96L i prototyp. Sedandesshar maskinen utvecklats,si att dessproduktionsformiga fcirdubblats. Maskinen
visadesnu i full drift med en effektiv
produktion av 600 detaljerper timme.
BearbetningengZillde hilslipning av
inom 5,/1000mm.
Mdssan invigdes hdgtidligen av
Prins Bertil, som vid rundvandringen
med stort intresse bl. a. studerade
UVA:s monter.
*
Schackrapport
Schad<intresset
vid Ulvsunda Verkstdder har under senasteir varit pt
uppitgiende, och resultatet ddnv hat
kommit med flera framgingar fdr
klubben.
Efter omlZiggning av Korpserien i
Stockholm frin vflr- till hostsisongen
har klubben haft korpmatcher i hcist
ocksi.
Pi gtund av en vakans i h<igstadivisionen flyttades klubben upp dit
oavsettatt den placeradesig pi andra
-plats i vErensdivision 2 serie.
Motstindet diir blev betydligt h&rdare, men klubbens spelareskiirpte sig
och kimpade storartatom varje polng,
s3.att klubben vid seriens slut belade
en fcir oss hedrandesjZitteplats.
De civriga fcireningarnai division L
hat alla betydligt mer folk att vdlja av
?invir klubb.
UVA startade 6ven med ett andra
lag i division 3 och de skcittesig iind&
blttre. De slutadepi tredje plats.
Lagen har bestitt av fdljande spelare:
Dio. I:
Bord I Freij, Iwan
2 Luukkonen, Jakko
Sdderstrdm,Bengt
4 Jarl, Ernst
Bord 1
2
I
4

Dio. III:
Bojnds,Yngve
Andersson,Bdrge
Boman, Eero
Korkala, K.

Pi grund av studier kunde Korkala
inte deltaga i laget, utan klubben fick
pi hans plais sltta in en av reserverna,
Ake Norrman, GdstaPetterssonm. fl.
Forts.niistasid,

WEDA
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Fdr att bl. a. tillgodoseAB Bofors
med stingmaterial beslcjts L946 att
strdngpressning skulle tagas upp pi

nyuppfdrda byggnaden. Foto 1 visar
en interidr fr6.n presshallen,ddr man
ser till vdnsterpressenunder uppmonhrnDra
mmal
tering. Till hdger skymtar fundamenUndet 1947 monteradesstringpres- tet fdr den roterande vdrmeugnenfcir
sen, en 1200 tons Loewy, upp i den gdt.
P3. foto 2 och 3 har den fdrsta
Fig. 1. Strringpresshallen 1947
stingen pressatsoch beskidas av ingenj<ir\Tilhelmsson,ingenj6r S. Cadsson samt fdrman Ostlund (foto 3).
Golvet i presshallenvar som synesinte
fiirdigstiillt dfl. G6ten vdrmdes till att
b6rja med i en muffelugn, sornsynspi
foto 4. Pi samma foto har Loewvs
chefsmontcir Danziger avslutat monteringsarbetetpi. pressenoch firar det
f?irdiga arbetet med kaffe.
fu L948 stod strdngpressenflrdig
och foto 5 visar presshallenmed press,
ugn och iivrig utrustning, som erfordras.
Den fcirstaprofilen, som pressades,
var Sp 1, ett kugghjulsdmne till Facit
och matrisenritades i febtuar' L947.
Produktionen dkade och den tusende
profilen, en profil till rulltrappsbalustrad,pressades
i slutetav 1951-.
Fcjr att rationalisera stringpressen
inkdptes 1959 induktionsvdrmirefcjr
uppvd.rmning av gcit. Den roterande
vdrmeugnenersattesddrmedmed dessa
induktionsvirmare och samtidigt ordnades med rationellare hantertq av
gciten. Foto 6 visar en vy av in"duktionsvlrmarna.
Forts.frdn fiireg. sida
Slattabeller i Aorpserierna:

Diu.I

Lagp. Partip.

I Kommunal L
2 EnesteI
3 MlLlarna I
4 MLIana 2
5 Grovarb. I
6UVA1,
7 Vattenfall
8 Kartverket
Diu.III
1 Metallverken
2 Kreditbanken
3UVA2
4 Kommunal 3
) Separator
6 Centrum Radio
7 Signalbolaget 2

7
5,5
5
2,5
2
2
2
2

L2
L2
IL,5
10

Lagpoiing
6
4,5
3
)\
27

2,5
0

Vi har, efter en del fcirhandlingar,

lyckats fi kontakt med en av koncernens firmor, $Tedaverken,fcjr schackutbyte, och spelade en fdrsta match
onsdagen den 24 oktober. Matchen
speladesi S<idertiiljeoch resulteradei
en segerfrir UVA.
Laguppstiillning och resultat
lY/edauerken
Bord
PoIng
1 Andersson,K
0
." 2 Jansson,R
0
3 Jonsson,O
0
4 Jelvegird, E
0
) NTirnalt, H
o15
6 Johansson,
A
0,t
7 Tunholm, N
T
8 Tj2irnberg, A
0,5
9 Stanley,O
0
10 Dahlin, A
1

F i g. 2. P remi iir"pr essxin gen.

Fcjr att beredaprofillagret strirre1okaler tillbyggdesstrdngpressen
195960 (se B-pilen m 4 L96L) och i slutet
av L96Okunde profillagret flytta in i
den nya lokalen.I sambandmed detta
hade en ny vdrmebehandlingsugninstalleratsoch en sidlastare(se fig. 7)
inkopts. Profilen nr 2.000 pressades
i mitten p8, L962 och ddrmed har
strdngpressen
producerat 2.000 olika
profiler fdrutom en del rdr och rundsting under sin 15-iriga ,rrt ^to.
,rro

UVA
Bord
Poing
1 Freij, Ivan
I
2 Luukkonen, Jakko 1
3 Jad, Ernst
1
4 Boman,Eero
1
5 Korkala, K
0,5
6 Bojnds,Yngve
0,,
7 Pettersson,
Gdsta
0
8 Norrman, Ake
0,5
9 Andersson,Bcirge I
10 Fugedi,Janus
0
6,t
Efter matchenkom klubbarna civerensom att spelayttedigareitminstone
en match och den skall spelasi Stockholm.
Det skulle vara roligt om det gick
att ordna matcher mot flera klubbar
inom Boforskoncernen.

ry

Fig. 3. Den lbrsta sfingen granshas au hn
IY/ilhelmsson, Carlsson och Astland. 1947.

Fig. 6. Ind.uhtionrtdnnaren l6r gr;t till rtlAngpressen stod liirdig 79J9. Wedafoto.

Fig. 7. Sidlastaren i Striingprestaadelningen
i arbete. lJ7edafoto 1960.
Fig. 4. Prernidlkaffe uid Loewy-pressen nzed
Mr Danziger pfr. bilden.
Fig. 5. Strdngpresshallen t'bdig 1948 - den Aallades dd fuen Stdngpressen rande uiirnzeagn ocb annan utrustning. Foto A lJ7ahlberg.
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Meddelanden
.frdn

Undertecknad,som haft tillfiille att
ta del av brevkursenoch rivrist studiematerial,tror att kursenp& et-ttrevligt
satt skall kunna ge mhnga nyttiga ld,rdomar fcir det dagliga arbetet till alla
kategorier av anstdlldai fdretaget.
Anmiilningar till Aursernanrottagrr
au sAyddstfrint uid Bofors och Nobelkrut och bdr aara intiinda ft)re frrsskiftet. Skyddstj?inst
ldmnar ocksi g?irna ytterligareuppgifter om kurserna.
L-t

SKYDDSTJANSTEN
4 M.KAMPANJEN

effektivaresltt hushilla med hdlsaoch
krafter.
Fdr Bofors och Nobelkruts del komI fcirra numret av B-pilen gavs en
utfcidig presentationav 4 M-kampan- mer kursernaatt pib<irjasi mitlen au
janaari niista frr. De skall omfatta 10
iens id6. arbetsmetoderoch milsittning. Ddr fastslogsatt en av kampan- cirkelsammantrdden.Bildband och
jens frdmsta uppgifter var att vidga stillfilmer kompletterar den ovanndmnda brevkurien. I kursen kommer
kunskapen om bioteknologi. Frin ltt
hittills ha varit en verksamhetsom om- ocksi att inl?iggasett gemensamtsamfattats av ett f.etal exDerterinom fcire- mantrddepi Bofors Samlingshusmed
tagen d.r det nu meningen att kunska- filmvisning och fciredrag av nigon
per om bioteknologisktriktiga arbets- prominent expert pi det bioteknoloprinciper skall spridas,si att de kan giska omridet. Det sistasammantrddet
avses att fdrlZiggas till arbetstid och
bli varje arbetstagares
egendom.
Bioteknologin syftar i fcirsta hand skall omfatta en praktisk till2impning
till att motverka och f6rhindra onr)d.ig av de ldrdomarsom kursengivit. Med
hj'alp av en speciell s. k. "check"-lista
trdtthet ocb f i)rilitning i arbetet.Di
kurser som Karlskosa lokala 4 M-ut- fir studiegruppen granska en arbetsskott i samarbetern".d ,todi.organisa- plats ur bioteknologisk synpunkt. Retionerna ABF och TBV samt bolaget sultatet diskuterassedan av gruppen.
I likhet med tidigare cirkelstudier
nu inbjuder till borde dirfcir kunna
komma att intresserainte bara de grup- i arbetarskyddkommer grupperna att,
per av anstdllda,som pi olika sitt har si lingt det ?ir m<ijligt, sammanslttas
att utforma arbetsplatseroch arbets- avdelningsvis.En fdrdel med detta [r
uppliiggning, utan iven den enskilde att kursdeltagarna di redan klnner
arbetaren.Ingen kan vdl egentligenha varandn. Diskussioneroch synpunkter
stcirre intressefcir och nytta av "mdn- kan lZitt tiverfdras pi den egni arbetsplatsen och kursen blir pi si. vis lnnu
niskovdnliga"arbetsphtierin han.
Vi har tidigare varit tjverensom, att mera levande och meningsfylld fdr
fcir att fdrebygga ohllsa och olycftsfall deltagarna.Tillging pi l?impliga och
har vi behdvt kZinna till failiga dm- kunniga studieledareir en annan fcirnens egenskaperoch olika risker p& ar- utsdttning frir att arbeteti studiecirklar
betsplatsen.Behovet av kunskaper dr skall ge isyftat resultat. Bolaget har
lika naturligt, d3, det giiller principer diirfcir atagit sig att genom en speciell Aaen relatitt smi fdriindringar Aan ibland
fdr att forhindra trdtthet och f6rslit- kurs utbilda ett antal studieledarevid pi ett radikalt siitt fdrbdttra en arbetsplats.
Bofors och Nobelkrut.
Bilden aisar nottagning aa krut.
ningsbesvdr.Vi behdver:
httr
maskinernablttre kan anoas- Nyuppldggning aa arbetsplatser bdr alltid
Veta
innefatta en bioteLxologisk gransknitzg. Buntsas till mdnniskansfd,rutsettnin^gar. ning aa Arut.
Veta vllka stdllningar och rdrelser i
arbetetsom medfcir den minsta pifrestningen.
Veta hw milj<in - buller, ljus, luft,
kyla, vdrme, fdrg och mdnsklig kontakt - piverkar oss.
Veta vilken nytta gymnastik och annan
motion 96r som avkoppling och
motvikt till ensidiga rrirelser och
stillasittande.

Detta vetandeerbiuderossnu 4 Mkommittdn genom den brevkurs i bioteknologi, som man i samarbetemed
Brevskolan utarbetar fdr kampanjen.
Vi inbjuds att i cirkelns trivsamma
studieformldra ossde bioteknologiska
grunder och deras praktiska tilliimpning, som vi behcjverk?innatill fdr att
dverallt - i arbetslivet, i hemarbetet
och pi fritiden - pn eft nytt och

rr-

Kort

om arbetarskydd

Nobelkrut

vid

hela tre i decembers&att chansenfinns
att irsresultatetkan bli bdttre.
*

Tisdagen den 27 nov. hade skyddsPremiernai skyddstiivlingen
serockombudensin hristtrdff pi Bofors Samkomma
si
i
ir
ut
att
en
civer
bra
bit
lingshus."Gdstfdrellsare"var ombuds10.000
kronor.
man Knut Therus i Fabriksarbetarfcir*
bundet. Han talade om arbetarskydd
I sambandmed en kontroll av idenvid amerikanskadynamitfabriker.
titetskortenpassadeskyddstjinstpi att
*
dela ut ett par foldrar frtn NTF
Vid novemberminads utging hade "Fakta om mcjrkerkrirning"och "Varfrin irets btirjan intfiffat 26 olycks- ning ! Halka-m6rker".
fail. Det dr f.yra mindre dn motsva*
rande tid fcirra iret. Antalet anstdllda
har dock minskat och olycksfallsfrekSkyddstj?inst
har under htjsten och
vensenblir diirfcir i det ndrmasteofcir- vintern ordnat en serie skyddskonfedndrad.
renser med arbetsledarna.I grupper
*
om ca tio styckentrdffas man och disSju fZirdolycksfallhar intr[ffat. Det kuterar aktuella skyddsproblem och
Zir ett mera ?ini fjol. Di tillkom dock hur de liimpligen bcir kisas.
Lt,

Insiint

Den svenska hederligheten
Fdr nSgra 3r tedan hade ai hiir i
Bofors en nrhlare rcm utfdrde en del
arbetenp& eil au ahra kontor, Han aar
biir ganskaliinge ocb hade under tiden
fLtt lLna en skrubb i Akllaren,ddr han
'fi)ruarade
fiirgpytsar rn. rn, S2 upptiickte han Pliitrligt att det fdrsuann
saker uncler flera clagar,trots att dtirren aar llst. Han funderaclep3 saken
ocb Aom till slut p3 ett otuiAligt stiild&ydd.
P3 uiiggen textade han en lapp:
"DET AR EI FRAN BOFORS Nt
9TIAL".
Inget kom seclanbort heller,
L-t.

-UulrfrnLrsornshilfrL
singfrrLft:

OsAar Bruce
Bofors

Einar EilAsson
N obelkrut

Brztce,Oskar Emanuel,fddd 12 aug. 1898, fcirtidspension p& grund av sjukdom 1 febr. L962. Arbetadevid
Bofors frin aug. l9I2 tlll jan. I)I7 fdrst i Smedjanoch
senare i Kanonverkstaden samt i Valsverket frin nov.
I9l9 till jan. 1927.Ateranstilldesi Valsverketi maj tglO
och overflyttadei maj 1938 till Pliwerkstadensom hantlangare och plitslagare.Medaljdr vid jubileet L946 med
28 tj[nsteir, kunde han rdkna ca 44 tjdnstefu ndr han
miste avgi.
Eriksson,Karl Einar, f<jdd den 30 okt. 1897,pensionerad den 31 okt. 1962. Anstdlldesvid Nobelkrut den
3 okt. LgLi p3. ngl-krutavdelningen;sistahalviret fram
till den 27 okt. L9L7 arbetadehan vid Trotylfabriken.
Ateranstdlldesden 20 mars L924 pi nc-krutbruket.Efter
ca ett halvt ir <iverfcirdeshan &ter till Trotylfabriken, dlr
han under de sista &ren tj?instgjordesom skiftforman.
Kom till organisk-kemiska
avdelningeni april L94L, ddr
han utndmndestill fcirmanden f. ian. 1944. Befordrades

Custat Magnusson
Bofors

Oskar Saxin
Bolors

till verkmdstareden L okt. 1947, vilken befattning han
innehadedi han gick i pension.Han har varit 4L 3,t i
bolagetstjZinst.Erhdll vid jubileet L)46 medaljoch gratifikation fcir 21 tjdnsteir.
Magnusson,GustauEmanuel,fddd 25 nov. 1895, pensioneradL dec. 1962. Bciriadearbetavid Bofors redan i
sept. 1911, fdrst i Stilgjuteriet, frhn L9l7 i Hyttan och
fdljande tr i St&lverket,ddr han iren 1933-T940 var
smdltare.De senaste22 &ren har han varit tidskrivare.
Erhdll vid jubileet L)46 medalj och gratifikation frir 35
tjlnsteir och L961 storamedaljenfdr 50 tjlnsteir.
Saxin,Otkar Leonard,fddd 19 nov. 1895, pensionerad
I dec.1962.Arbetadevid Boforskortareperioder L9L5L9l6 innat han i juni L929 anstdlldesi Hyttan och Stilverket. Overflyttadei dec. L936 till Godscentralensom
truckfcirare och har sedan nov. L946 tillhort Transportavdelningeni sammasyssla.Rlknade 35 tjZinsteirnir han
slutade,blev I9J2 medaljor med z5 tjdnsteir.
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L7.
IB.
L8.
L9.
23.
25.
25.
29.
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1963

BOFORS
A^tilld
50-iriugar
Januari
'1...
Kuov, Otto Antero, Krokrdtare, MG 10
L959
4. Larsson,Karl Harry, Ugnsskcitare,
MH 20
I9i2
5. Randdn,Karl Erik, Brukstjinsteman, MVK 70 l9i8
7. lYikttrdm, Iaar Emanuef Maskinist,X 41
L937
7. lohanston, Erntt Rickhard, Motorlokfd,r., RT L943
17. Sidstrdnz,Karl Alfons, Kontrollant, KA 71
L9t3
L2. Quick, Eua Frideborg,Brukstjlnsteman,EDM 19i7
L3. Olsson,Karl Axel, Hyvlare,MG 30
L940
16. Vablgren,Holger Gunnar Bertil,Kanonborrare,VK 21
t928
16. Tbim, lohan Hjalmar,Reparator,X 330
L9116
17. Fagerby,Karl Ahe, Hj.-montiir, BAM
L9r6
L930
31,. Andersson,lobn luar, Avsynare,KA 82
Februari
2. Andertson, Yngae Valfrid Emanuel, Grcvarbetare,B
2. Mil6n, GustauAdolf , Transportarbetare,RT
4. Ldfstrand.,Guslau Lennart, Svarvare,VK 21
6. lernberg, Nils Torsten,Vdghryelfdrare,B
7. Aberg, Arne Ragnar,Filare, VK 50
LO. lohantson,Araid Holger, El.-svetsare,
VP
L5. Edstrdm, Eaert Harald, Truckfcirare, MEK
t9. Bergquist,Algol Valdemar,Filare, VK 25
20. Niltson, Andrd loban Maredut, Portvakt, RV
22. Eri€ston, RagnaaLl Sefner,Grovarbetare,B
28. Bergman,Karl ChriilianValentin,Ing., MV 1
Mars
4. Andersson,Nils Gustau,Frdsare,VK 23
6. lohansson,Britta Cbrifiina, Stiderska,SS
9. Bjdrnfoth, SaenSigurd, Grovarbetare,B
9. Dahlman, Nil: Viktor, Synare,MSK 86
9. Lindaall, Bror ltar, El.-mont6r,X 20
lI. Ahbeck,Alaar Reinholcl,Ingenjor,KKH 70
12. Nilston, Guttau Holger, Skjutf?iltsarb.,
KMPS
'14.
Karlsson, Tage Augutt Matlias, Reparatdr,
MSK 90
15. Andersson,Carl-Axel, Milarmdstare,B
15. Diiberg, GustauTage, L:a Fdrridsman,P 10
L8. Hellyrbrn, Bertil Henrl, Skiftfrirman, MH 22
22. Karlsson,MiirlaViLtoria, Fcirridsarb.,KA 91
23. Olston, Helge Gunnar, Packare,MSK
24. lohanuon, Herbert Gabriel,Ftirman,MH 21
24. Guttaasson,Karl lohan (lohn), Portvakt o.
brandvakt,RV
30. Hedenkaist,Hugo Herman,Avsynare,KA8O4
60-iringar
Januai
I. Karlsson,Uno Augutt Alexis, Fdrman,VP 1
I. StShlberg,Karl luar, Friri.dsarbetare,VP 10
2. Ekholm, Karl G6$a, Ingenjcir,KKS
6. Moberg, lohan Ragnar,Brukstjdnsteman,
FS L
IO. Guttaatton,AntonVaher, Transportarb.,RTK

1960
1c ) r o
1c))-7

L942
L917
L938
L934
r928
L944
1960
L936
r927
1952
L943
L943
1939
1952
L940
1 c)57

L938

StAhl, Gustau Helge, Synare,MSK B0
Kuarnstrdrn, Karl Euert, Mararhantlangare,B L932
Linder, Karl Allan Sigfrid, Hyvlare, YK 23 L 9 L 7
Skogluncl,SaraEluira, Prcsserska,OT
1.946
Berg, Karl OtAar,Pressare,
VP
1934
Andertton, Axel Paul, Bidnkarbetare,
VA 50 t g 2 0
Grundstri)m, Guttaa Gerbard, Plitslag., VP ZO T 9 L 7
1 c)1c)
Viinikainen, Otto, Sandbldsirare,
VF 21

Februari
I. Andertton, Karl Ragnar,Kallst.gare,
MS 25
I. Eriktson, Gustaa Georg, Reglerare,MP
5. Anderuon, MSrten Georg, Std.dare,
RT
5. lohansson,lohan Verner, Verktygsavsynare,
vK 10
B. Pettersson,
Ragnar,F<irridsarbetare,
MS 13
L). Linnemann-fantsen,
lohan Bertil, Kapten,
KMP
24. Larsson,Gu$au Aclolf, El.-reparatdr,X 330
27. Oloaston,Axel Gunnar, Trdarbetare,B

50-iringar
Janaari
12. Palm, GustaaArnold, Apparatskcitare,NVT
L933
L3. Andersson,Knut lohan Emil, Transportarb.,
NVK 21
L935
27. lantton, Karl Ingemar luan, Byggnadssnick.,
NB 40
L937
Februari
28. llTigholm,Guttaa Vilbelm, Apparatskcit.,NZE1940
Mars
6. Perston,Maj Gdta Ingegerd,Amm.-arbetare,
NVA 5
L940
7. lansson, Lilly Elinbet, Amm.-arb., NVA 3
L9r1'
8. Cederborg,Anderc Karl Henry, Brukstj.-man,
NEDT
193B

L933
1.935
L928
L92L
1960

Mars
17. EA, Nils Harald.lYil.liam, Fdrman.NVA 2
1,7. Nyuehus, Herman Martin, Frirridsarb., NP 12
L7. Spector,Karl Hialmar, ForrS.dsman,
NP 17
18. Larston,Axel Herbert, Amm.-arb.,NVA 4
27. Rolf , Hans Araid, Kontorsvakt, NEFP
29. Reinholdsson,Holger Martin,App.-skrit.,NVF

1ct44

1933

L933
L9i2
L934

NOBELKRUT

1,91,
1,928

L931+

1950
1"912

Mars
7. Nyl6n, Guttau laan, Yerkmdstare,MH 24
1918
7. A hIstrand, H i ldin g N atanael,Verktygshlrdare,
MH 24
L933
8. Andersson,lohn Eduin, 1 :a Fcirridsman,P IO 1946
8. Skoglund, SuenHarald, Avsynare,KA 82
L940
16. Granqui$, Helge Augustinut, Glldgare, MP L926
L9. Karltson, Erik Vilbelm, Rev.-svarvare,
VA 40 1918
2I. LundberS,Karl Hild,ing, Kranfrirare,MH 20 L924
24. Skotte,Olou Natanael,Repantor,VR 9t
I9L9

60-tringar
Januai
L6. Anderston,Artur Corneliu, App.-skcit.,NVF
24. Andertson,lohan Helmer, Ulldsare,NVN
27. Bergluncl,Erik lohan, Amm.-arb.,NVA 4
Februari
2. Nykuis, Karl Algot, Reparatrir,NB gO
18. lohanron, Karl Artur,Yaktfdrman, NOV
2t. Skotte,Nih Ernil Gunnar,Nitrerare, NVN

1A^7

1937
L937
1952

1938
1929
L9L9
L929
1,938
1926
L9IB
1934
L9'L
1937
'tq4?

L934

46

TIDAHOLMSVERKEN
50-tring
Januari
L). Linclgren,lohn EriA, Ftirman
60-3ting
Januari
L7. Blomdabl, Anton Erik Korneliur, Maskinarb.,
1918
plast.

60-iring
Januari
L. St)clerquist,
Bror, Vdrmebehandlare

19to

70-iring
Januari
28. Larsson.Geclor,Modellfilare

1945

UVA

\vEDAVERI(EN
50-fuingar

Januari
27-. Larsson,Ruben,Rensare
29. aan Fransem, lozef , Pressgjttare

L956
1962

Februari
5. Rytterilrdm, Ragnar, Fcirman
B. Olaurson, Rune, Arbetsstudieingenjcir

L9>9
t9r4

50-iring
Februari
L9. Vallin, Arne, Ingenj6r
Januari
13. Hjort, Iuar

Lg43

60-iring
1.962
Forts.pd niirtasida

_#lN MEMORIAffi<=<:

Gunnar Andersson
NOHAB

Yngte Bengtsson
NOHAB

Btor Hansson
NOHAB

EriA Saenston
NOHAB

Hantson,Bror Saante,fddd 4 juni t905, avliden9 sept.
1962. Anstdlldesvid NOHAB den 29 mars 19)1 i Giuteriet som teparatiiroch hade dennasysslahela sin anstdllningstid,ciner.
Soensson,
Erik Reinhold, f6dd L7 febr.1897, avliden
22 mai L962. Anstdlldesredani iuli rqrr som filare och
mont<iri Montageavdelningen
vii Nydqvist & Holm och
blev i okt. fcirarbetarei Maskinverkstaden,avd. VM. Erhdll vid NOHAB's l0O-irsjubileum 1947 medalj for 35
tjdnsteir och t96t storamedaljenfrir 50 tjinsteir.
Kn* Strdmberg
NOHAB

Karl lYall
NOHAB

Andersson,loban Gunnar, fddd 18 febr. 1903,avlid.:n
29 jr;'li L962. Arbetade maj L923-okt.. L924 som pliltslagarevid Nydqvist & Holm och tterkom i juli 1935 i
samma yrke pi Plitverkstaden,avd. VT. Erhdll 1961
hedersniloch klockafor 25 tj?insteir.
Bengtsson,Yngue Karl, fodd L7 maj 1900, avliden
1! juni L962. Arbetadevid Nydqvist & Holm febr. L922
-nov. L924 som frdsare i Maskinverkstadenoch &teranstdlldesi sammayrke i sept. t927. Blev i aug. L9)7 avsynarepi Kontrollavd. Erholl 19)2 medalj for 27 tj'dnsteir och hade s6.ledes37 tjrinsteilrnir han gick bort.

47

Stri)nxberg,Knut Aruid, fodd 16 aug. 1898, avliden
15 sept. L962. Arbetadevid Nydqvist & Holm juni l9L3
-maj 191,6som svarvare och tterkom i juli r9z9 som
supportsvarvarei Verktygsavdelningen (VA) och hade
detta yrke till sin bortging efter ca 35 tj?insteir.Medaljdr
L952 med2) tjdnsteir.
lYall, Karl Emanuel, fddd 8 okt. 1905, avliden 10 okt.
1962. Atbetade vid Nydqvist & Holm under perioderna
juni L92l-juli
t924, okt. t927-febt. L929, dec. L929
-mars 1930 och dec. 1930-mars L932 som filare och
montor p3.Montageavdelningen(VH). Ateranstllldes pi
sammaavd. i april 193). Rlknade ca 33 tj?inste&r
vid sin
bortging. Medaljiir 1955 med 26 tj'dnsrcer.

Vi gratulera. . .

Forts.frdnfdrcg. sida

NOHAB
50-iringar
Januai
L. Hermansson,Torsten,Filare, VD
L. lobantson, Iraing, Truckforare, VE
L7. KarJston, Roland, Plitslagare, VT
2I. EdhAll, Per Eric, Overingenjcir,AC
21,. Eriksson, Egon, Fcirridsarbetare,EIF
2L Skog, luar, Tnversforare, VM
24. Kjell, lobn, Ritsare,YM
29. Nilsson, Gdte, Flrcl.dsarbetare,EIF

19r3
1940
r935
1958
L95r
t960
L94t
1953

Februari
8. Kull6n, Gdsta, Ugnsarbetare,VT
L4. Karltton, Suen,Diversearbetare,
VB

L96r
L942

Mars
B. TSngstri)m, Gdrta, Verktygsjusterare,VA
15. Ytterber{, Henry, Planeringsman,
VPP
2L. lacobnon, Herberx,Svetsare,
VH
25. Kasemo,Rudoff, Reparatdr,VR

L94O
Lg29
Lg27
L944

60-itingar
Februari
18. Bergstrdm, Einar, Byggnadsingenjdr,VB
25. Strdrn, Karl, Svawarc,YA

1946
t927

Mars
2. Karlsson, Axel, R6nrbetare, VD
3. Gustafuon, Henry, Yrkesldrare,VL
L9. Antlersson,Carl, Ingenjrir, KKR
24. Anderston,Per, Rorarbetare,VD
24. Larsson,Karl, Formare,YG

nr ffagar - vt svarar
.alo.

Om man studerar dagspressens
annonssidor.kan man se vilken stor fcirOm man jamf& B-pilen med en del indring dessa genomg&tt under de
andrapersonaltidningarkan man kon- sistatio iren. Det g&r att kl?immaihop
stateraatt den stir sig gott. Den har bide bilder och text, utan att de f6rbl. a.
lorar pi det. Gir det inte att gcira ett
1. Fortldpande historieskrivning, fdrs6k? Det kanskeocksi dr ncidvininnefattande den tekniska ut- digt att mera strikt hilla de olika avdelningarnamera sammanhillna och
vecklingen vid fciretaget.
om
mdjligt pi sammaplats i tidning2. Personalia,innefattandefcidelseen. D5. kan man ldsa det som man d.r
dagar,pensiondreroch dddsfall.
intresseradav, och andn flr ldsa de
3. Intressanta artiklar i tekniska sidor som intresserardem.
och andrakulturella frigor.
Det aktuella! Hur skall det komma
4. Fiirstklassiga
fotografier.
med? Det ir endast6 nummer per ir.
Gir det att ldmnaut allt i tidningen?
5. Td'vlingar, korsord m. m.
Kan vi skriva om utvecklinqstenden6. Bilagor, med utfddiga referat
ser,bearbetningsmetoder,
nyhiter inom
frin fciretagsnlmndernas samarbetsstudietekniken, aktuellt frin
mantrdden.
data-behandlingen,metodfcirdndringar
7. Korrekta och sakliga uppgifter. etc. utan att vi samtidigt informerar
8. Uppgifter om personalorganisa- vira konkurrenter alltfdr mycket?
Om det nu stdlls krav pi att utcika
tionerna.
informationerna,
vem skall di skriva
9. Tekniskabeskrivningardver beartiklarna, gcira intervjuerna och relcinadefcirslag.
digera ut det hela? Kan ledamciterDe hlr upprdknade punkterna ir
na i redaktionskommitt6nmedverka?
inte allt som rymmesinom tidningens Kanske.
spalter.Det finns mera.Kan man anse
Men omr&det dr stort och mycket
att detta 1r nog fcir vir personaltid- av det dr ett arbetefdr speciellt'sakning ? Pi den frigan miste man nog kunniga. Kan de skriva si, att menige
s v a r a n e j . D e n k a n g d r a s b d t t r e . man begriper vad det [r de skriver
Kanske mera aktuell. Vad ?ir det som om? Kanske med en del hjiilp. Kan
saknas? Ar det nigot som kan fcir- redaktcirenskriva artiklarna? Det fir
svinna ur sDalterna?Yad dr det som bli i undantagsfall,han komrner inte
btir komma-till? Vad kan vi gcirafcir att hinna med. Hur skall detta nu lciatt stdrkaVi-andan inom fdretaset?
sas? Gir det att pressa avdelningsDe ovan uppriknade punkte-rna1r chefer, metodmdn, ekonomipersonal,
svira att undvara och det gir ej att programmerareetc. pi ytterligare arbepruta pi dem. De miste med i tid- te? Ja, det tror jag ar mojligt - om
ningen, men det ?ir sjZilvklart, att det arbetetbetalasbra.
Zir m<ijligt att typografiskt ge dem en
Tyvirr dr det ofta si, att det 1r
annan utformning och uppsteilning. minga som anserdet vara ett sekunddrt
Har vi en personaltidning?
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195t
1937
193t
1c)57

L947

arbeteatt ge informationer.Hdr dr det
fdr dem all anledning att tdnka om.
Genom dessa informationer liigger
man grunden till ett stcirreintressefcir
produktionenhos de anstdllda.De undersrikningar, som utfcirts i detta avseende,visar att det ocksi dr mycket
betydelsefulltatt hela familjen informeras.Kan det ske pi n8got bdttre sitt
dn i tidningen ? Gl6m aldrig bort, att
upplysningar och information ger
medansvar,och det dr vdl detta medansvar,som Vi-andanytterstsyftartill ?
Utifrin dessautgingspunkter finns
det ingen v?ig f<irbi. Mera aktuell information m&ste fram. Mer eller
mindre motvilligt. Bcir nu dessaaktuella informationer om nyheter inom
produktionenetc. med i den stora tidningen? Nej, de hdr nog hemmai biTagona tillsammans med referaten
frin friretagsnlmnden. Dlr brir ocks8.
de tekniska redogcirelsernafrin fcjrslagsverksamheten
placeras.
Hur skall vi intresserafamilien fcir
tidningen? Ar den inte nu ganskamaskulint betonad? Kanske den skulle bli
bittre i det avseendet
om det bereddes
plats f6r en kvinna i nigon av redaktionskommitt6erna? Eller varfrir inte
en bitridande kvinnlig redaktdr? Det
kanske behdvs fcirstdrkning betr?iffande redaktionsstaben,
fcir har inte
den nuvaranderedaktdrenredan nu en
alltfcir stor arbetsbcirda?
Till sist. Jag vill ha vFtrtidning Bpilen kvar, snygg och elegant,men jag
tror att den kan gdrasblttre, mera aktuell och snabbaredirekt kunna spegla
den skiftande produktionsutvecklingensolika faser.
Jag vill inte ba en pi enkelt tidningspapper tryckt tidning med en
massa felaktiga uppgifter, som inte
kan citeras dagen efter utgivningen,
di nyheteninte stettsig.
B-pilen har sin stil. Den dr kanske
konservativ,men man kan lita pi dess
uppgifter.
Gh
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Biittre produkter ocb ekonorniskaf drdelar
uid anudndningau siittktrnide
Niir det g?iller serier och speciellt detalier av hdgv2ildigt matefial, v,il.i
B o f o r s s d n k s m i d e , s o n - rk a r a k t e r i s e r a s a v g o d a h a l l f a s t l r e t s e g e n s k a p e rh, i i g
finish och minsta rnrijliga arbetsminstilllgg. Kostnaden fijr maskinbearbet.
ning blir avsevart llgre i idnrfiirelse med andra tillverkningsn.retocler.
B o f o r s l e v e r e r a r s Z i n k s m i d e- f r a r . n f i i r a l l t v e v a x l a r - t i l l h e l a d e n s v c n s k a
bilindustrin och till Volkswagen. Andra stora objekt 2ir delar till flygplan,
bandtraktorer, separatorer och till den allnriinna verkstadsindustrinspro-

dukter.
Slnksmideutfijres av sivil stil som ldttmetalli styckevikterfrin ca 0,3
till l.ooo kg.
Bofors hdgmoderna hejarsmedja, sonr ir Skandinaviens stdrsta, utiJkas
stendigt fijr att motsvara kraven pi iikad ploduktion och minskade leveranstider. Senaste tillskottet iir en 4.000 ton slnksmidespress fiir smiden
upp till 40 kg.
K o n t a k t a o s s r e d a n p A k o n s t r u k t i o n s s t a d i e t f r i r i l v e r e n s k o r n n t e l s eo m l l n r p l i g a s t e u t f i j r a n d e f d i s i r v i i l t i l l v e r k n i n - q s o n - rf u n k t i o n .
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