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VAD SIG INOM BOFORSKONCERNEN
TILLDRAGIT
B-pilen inleder sin 18:e hrghngmed en krcinikaciver
vad som tilldragit sig inom Boforskoncernenunder det
sist fcirflutna Lret 1962. Pi sammasdtt har tidningen borjat det fdrsta numret, alltsedanden startade.Den fcirsta
krcinikani m l/1947 beskrevhdndelsernaunder Bofors
jubileumsir 1946 och kretsadeendast omkring Boforsverken och Nobelkrut. Senarehar ju lisekretsenvidgats
och krbnikan forscikernu att avspeglavad som hiint vid
koncernensalla fciretag,och dlrutciver dven berdtta om
en del hdndelserav mera allmdnt intresse.
Ett ir rinner snabbtundan. Trots detta dr det svirt, att
med kort perspektiv ge en riverblick civer allt som intrdf.fat.En hlndelse, som man nu bedcimersisom "stor",
kan visa sig ha ringa betydelsei det storaskeendet,medan
en nu skenbartbagatellartadhistoria kan vara avgcirande
fcir utvecklingen.
En industrikoncerndr liksom en ievandeorganism.Den
kan vdl kanske ndrmast liknas vid ett stort trid, med
djupa rritier i bygd och tradition och med en stor krona,
ddr nigon gren kansketorkar och miste tagasbort, medan
andra grenar vzixeroch utvecklasoch skjuter nya friska
skott.
Krcinikan,som nu fciljer,dr ingalundafullstlndig, iven
om redaktionskommitt6erna,avdelningschefernam. fl.
uppgiftsllmnare varit till utomordentligtgod hj[lp.
Aret 1962 har kdnnetecknats
av en vikandekonjunktur
fdr vissa delar av virt lands exportindustrier,trri- och
massaindustrierna,
malmbrytning och stilindustri. Aven
delar av verkstadsindustrienhar fitt kdnning av en
minskandeorderinging och en ovisshetinfdr framtiden.
Den politiska oron ute i vdrlden minskadeingalunda
1962, dvenom en viss avspinning,eller mildring i tonen
mellan cistoch vdst, intrdffade efter presidentKennedy's
ovdntat kraftiga ingripande i Cuba'krisen.Andra allvar-

HAVER

liga politiska oroshdrdarhar varit grdnsomridet mellan
Indien och Kina - ddr direkta krigshandlingar dven
dgderum - Kongo, Alger, Indonesienoch Nya Guinea,
fcir att inte ndmna om alla revolutioneroch vildsamma
regeringskriseri Sydamerikaoch Afrika.
Kampen om vlrldsrymden fortsatteoch sivdl USA som
Sovjet vann vackra framg8.ngaroch nya vlrdefulla rcin,
bl. a. om m&nensoch de nd.rmaste
planeternasutseende.
Bida ld.ndernasinde upp nya astronauterrespektive
kosmonauter,och herrar Glenn, Carpenter,Popovitj och
Nikolajev iyckadesdven itervdnda och landa helbriigda.
De tvi sistnlmndakosmonauternan)ira nog mcittesute i
virldsrymden,trots att Popovitj sdndesupp ett dygn tidigare. Mot dessabedrifter ter sig raketuppskjutningarna
vid Kronogird i Lappland tdmiigen blygsamma.
I Europap&gickintensivafcirhandlingarom associering
eller direkt anslutning av vissa liinder tillhcirande"De
Sju", Efta, till "De Sex" eller EEC. I Sverigegick diskussionernai en alltmerapositiv riktning mot den associering, som svenskaindustriledarnaanser vara ett livsvillkor fcjr virt lands vdlstind och fortsattautveckling.Frirhandlingsklimatetmellan England och EEC blev mot
slutet av iret allt kdrvare, sedan general de Gaulle i
Frankrike bestdmtmotsatt sig Englandsassociering,och
i januari fcirklaradesfdrhandlingarnai Briisselstrandade.
1962 hrsvlder har varit besynnerligt,med en kall vir,
fortsatt av en ovanligt kall och regndagsriksommar,en
kylig fdrh<ist,en mdrkligt mild oktober och en slllsynt
kall fcirvinter.
Sysselsdttningsldget
vid de olika koncernfrjretagen,
viktigare investeringsobjekt,
verksamheten
inom forsknings-,
utvecklings-och konstruktionsavdelningar
framgir av de
rnslutandesammanfattni
ngarna.

Januari
Viidret aiixlade mellan kalla nord.aindar rned. hogtrycU och uarrua tiistuindar med lLgtryck, Kallt omhring 2-3,

15 och 28-30.

BarmarA den 17-19

och tiimligen litet snrj, NLgot uarntare men nederb i)rd sf at t i gar e iin n ormal t.

1. Vid irets inging var antalet anstillda vid koncernfciretagen:
Timavldnade

Bofors
Nobelkrut
Nohab
Tidaholmsverken
14/1. Interidr t'rin Seruoskolan nzed SsAfrdnings-och undert,isningstnaterial i naturlig skala eller i modell. Bofotsfoto.

UVA
S7eda .

Mlnadsavl,

5.29r

2.3rr

L.L42
r.549
476
265
426

492
653
10t
rL7
173

Summa 9.149

t.857

Summa

7.602
L.634
2.202
581
49,?

599
13.000

Invinarantaletivt.ra stddervar fciljande:
Karlskoga
36.148 (+
,42)
Tidaholm
6.666 (+
27)
Stockholm
806.900 (- 1.122)
Sddertilje
3t.346 (+ 2.17t)
Trollhdttan
697)
32.748 (+
,. Karlskogalig pi 18:e plats i "ranglistan" och hotadesallvarligt av Sridertdlje,som kraftigt drog ifrin Trollhdttan.
"De FdrenadeFcjrbunden"uppgick i "Fabriks", icke
utan saknad frir "de gamla" inom Bjorkborns Fackfd,rening.
Bofors cippnadefilialkontor i Diisseldorf och Haag.
Dec. 61. Direktdr HeJmer Nordqrist adachades aa personalorganisationerna, niir han slatade elter 40 ilrs tjiinst. Hiir duerldntnar
herrar Tore Holm ocb G. lVahlslrdrn arbetsledarnat bresent.
Boforsfoto Tillman.

13/ 1. Fardig:tiillningsatdelningen
MAK. Grunden fiirdig,
tering da stdlAonstruAtionenpligir. Boforsfoto Tillman.
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2. Direktdr Odelberg slutadevid NOHAB fcir att tilltrdda tidnstensom vice verkst. dir. vid AB Bofors. Han
eftertrdddespe NOHAB av direktcir Nils Kylberg, tidigarepi KM Bofors.
4. SvenskaKemistsamfundetsBerzeiius-dagarpi Tekniska Museet i Stockholm hade som vanligt samlat ndra
150 gymnasister-stipendiater
frin hela landet. IJretanskumplasternas
kemi och egenskaperbelystesi fdredrag
av dveringenjorLudvig Sterkyoch civilingenjcirChrister
Hikanson, vilkens skickliga experimentoch vdlfcirberedda
demonstrationer
vdckteauditorietsstorauppskattning.
IFK Bofors fick en fin nyirsgS.va
av bolaget: ett tiptop modernt omklddningsrummed bastu invid rinken.
Den nya bastunkan lven tjdna stadenscistradelar.Direktcir Helmer Nordqvist invigningstaladevid en liten hcigtidlighet, ddr representanter
frjr idrottsfolket och staden
nlrvoro.
8. Premidrfrir produktionsvalsningav ny profil avsedd
fdr snciplogarutfd,rdesi MediumverketMVK 22.
9. Studiefcjrbundetndringsliv och samhllle anordnade
en debatt i Trollhdttan om ndringslivetsfciretagsformer.
Arbetsgivaresidan
m<itteupp med Verkstadsfrireningens
direkt<irMats Larssoni spetsen.LO-basenArne Geijer
var huvuddebattcirfrir arbetstagarsidan.
Fdr ovrigt var
toppskikten vid Trollhiittefciretagen vil representerade,
liksom representanter
f6r organisationerna.

r-f

9. Fcirhandlingarnamellan SIF - Salf och bolagetom
de fria lcirdagarnablev klara och resulteradei 20 dylika
f rln 14 april till 29 september.
Mindagen den 30 april och
dagenefter Kristi Himmelsflrdsdagblir ocksi fria.
10. Som ett led i folkh2ilsokontrollenliit NOHAB
"skdrmbilda" hela sin personal.
11. Som en kalldusch frir Karlskoga kom meddelandet,
att statsridet Edenman i irets riksstat strukit hcigretekniska gymnasiebyggeti Karlskoga. Enligt samstdmmiga
tidigare beslutskulle gymnasietha startatden I jult L962.

2 7 / 1 10,5 cn 'ftilthaubitser 'fiirdiga l6r leterans. Boforsfoto Tillman.

12. Postensoch Systemets
forna lokaler i Karlskogahcill
pi att byggasom till Folktandvirden. Det blir allts8.en
annantir pi tand i dettahusI
14. Bofors-skrinnarenJonny Nilsson satte inofficiellt
vdrldsrekordmed 8.01.0 pi 5.000 m fdr juniorer vid
tdvlingar i Italien. Vintersdsongenut gjorde Jonny forndmliga prestationeri VM, EM och JM.
Servoskolanvid Bofors kunde fira 1O-irsjubileum.
Institutionenkan se tillbaka pi en verksamhet,som givit
grundutbildning it ca 700 elever, militiir personal och
tekniker, i moderna maskinriktadepjlsers uppbyggnad,
funktion och anvdndning. Eleverna har varit ffin 2o
nationer.
15. Det 70 cm tjocka betongvalvetmellan civreoch undre
lagerlokalernagdts i Stockholmskontorets
nya lagerbyggnad. Strdng kyla ridde. Byggnadsarbetet
pigick ddrefter
i rask takt och i novembervar husetfZirdigt.
20. Fcirsvarsplanen
OB 62, som denna dag framladesav
general T. Rapp, innebar betydandefcirstdrkningarav
arm6-, flyg- och marinmateriel. Frirhoppningsvisocksi
bestdllningar
till Bofors.

3/1. Norstt statsrrid..rbesdk.
Fr. t. dir. Hurlen, Kongsberg, dir.
Odelberg och al Klint, fru Holler, statsriidet Holler, dir. Caspersson,'fru Edberg, fru Caspersson,l6rsuarsntinister Harlem, lru
Harlen., arnba.rsadiirEdberg, lra af Klint, t'ra Sohlnan, disponent
S o h J n a n .B o f o r s f o t o T i l l m a r r .

23. Under m6.nadenhade uppforandet av Stiftelsen
Bruksgirdars radhus i Tidaholm nett se lingt, att b&da
huskropparnavar under tak och vdrmenpislnppt.
S<idertzilje
med omnejd mcirkladesgenom explosion
i sekunddrstationen
vid Havsbadet.Frin kl. 2j.00 derr23
till eftermiddagenden 25 var \Wedaverkenstrcimlcist
och
arbetetstod till stcirstadelen stilia. Se B-pilen nr 2/1962.
24. Riksdagsmdnnen
Ake Larsson,Karlskoga,och Gciran
Pettersson,Degerfors,inldmnadeen motion till riksdagen
om skyndsamtinrdttandeav det hcigretekniskallroverket
i Karlskoga.Motionen stciddes
av ldnetsriksdagsmdn,
men
avslogstyvdrr senare.
- somvanligthdll vi pi att sdga- en25. Hindermessa
ligt gammal frirniimlig tradition. Landetsjdrn- och stilmdn samladestill fcirhandlingar.
Direktcir Axel Iveroth i Industrifrirbundettaladeom
"Industriproblem under 1960-talet" och-direktcir Bengt
Nordell om "Kol- och stilunionensmarknadsregler".Pi
Bergshanteringens
Vdnners98:e irsmcitetaladeprofessor
Erik Lundberg om "Jdrnet i konjunkturerna". Direktcjr
Per Odelberginvaldesi "vdnnernas"styrelse.
Civilfcirsvarsproblemen
har blivit allt aktuellareinfcir
den politiska oron i vdrlden. Karlskoga-BoforsCivitfrjrsvarsfcirening
ordnadeddrfciren kurs om personligtskydd,
olycksfallsvird,utrymning m. fl. imnen.

3

15/1. Det 70 crn tjocha bjAlklagret mellan stillagrets i)are och
und.re adningar.i StocAholnzrkontaretsnybTgge aid Arstadal gots
i ttriing kyla. Foto G. Als6n.

tillverkadvid TidaholmsJan.En ny olycksfallsbarometer,
verken,av Bonoplexuppsattesinnanfdr fabriksportenvid
Nobelkrut.

I
2

" E,

31/1. Idel belfrtna ansikten efter slutprorc, nzed laddnzasdinen
aid Agesta Araf miirmeterk. Fr. u. i)aeringenji;r Edbnll, NOHAB,
d.ocent Carl MileiAousky, ASEA, citilingenjdr
O. Hedstrdm,
Agesta och ciailingenjdr G. Lindberg, Atottzenergi. Nohabfoto
G. Johansson.

30. Ett nytt snabbsttlsgotZZX3Z cm provvalsadesfijr
fdrsta gingen i Gijtverket MVK 21. Valsningen visade
att gotet var nigot fcir kort, vilkeq ftiranledde en rikning
av llngden.
Sluiprovet av innerdelarna till laddmaskinen fcir
Agestareaktorngenomfdrdesi NOHAB:s verkstider f<ire
leveransen.Proven, som lyckadesvdl, inspekteradesav ett
stort antal experterfrin bestlllarsidan.
31. Nobelkrut bestiktes av yrkesinspektrir Ahlfors och
fcjrste distriktsingenjcir Ekander. Vid en skyddsombudstriiff p& kvdllen hdll sistndmndeett intressantfdredrag om
yrkesinspektionensverksamhet.
Den s. k. obefintlighetsbokenhos Kadskoga pastorsexpedition fick under L96l LI nya namn. De definitiva
folkrdkningssiffrornavar nu klara. Stadenhade 36.098
invinare vid irsskiftet, L8.577min och 17.521kvinnor.
27/2, Messaaere-bjr.let - det stdrsta tl/rbinldpbiill som nLgonsin
transporteratr p3 saensk iiirnadg aid Sl i Trollbdttan. Nohabfoto
G. Johansson.

ffi

;:.**w

: u!

Gd;;-T

Fiitsta boforsare ander 1962
De frjrsta nya boforsarnaunder L962 blev mdtningsbitrddetAke EdvardSvensson,
B 9, och ingenjdr Per Berntsson,RT.
Den ftjrsta vigseln i Karlskoga, dir en av kontrahenterna var boforsanstilldskeddeden 13 januari, d& brukstjdnstemanPer Elgh och Barbro Ek blev ikta makar.
Det fdrsta nyfridda barnet i Karlskoga blev inte nigot
"boforsbarn" i ir. Frirsta "boforsgossebarnet"
blev den
5/1 sonentill skjutflltsarbetarenG6sta Nykvist m. fru.
Fcirsta flickan blev dottern till brukstjiinsteman Olof
Simonssonm. fru.
Till de av gammalt mer remarkabla hindelserna har
riknats inflyttningarna pi Striimsbro ungkarlsbostad.Till
ledning for intresseradedamer kan nimnas att f<irst inflyttad under 1962var ingenjrirMirten Olofsson,KKZ L.
I Hultebo blev den fdrste nye hyresgistenbrukstjdnsteman
Lars Carlsson, KKB, och i Gasellen civilingenjiir Ake
Sonnebring, VX. Fcirst pi Dalhem var svarvaren Hans
Tjust, VA. I damernasegethotell pi. Kungsvlgen 74 flyttade ritbitriidet Inga-Lill Karlstedt, KKN, fcirst in men
flyttade ut redan i maj, di hon ingick iktenskap och nu
har tillnamnet Kaappola.
Vem som var den fijrste att sdttapengar i rullning under 1962 har vi tyvirr inte kunnat konstatera.Diremot
har vi lyckats inhimta att den fcirstenya ltinspararenblev
verktygshlrdarenLeif Berntsson,MH 24.

Februari
Orolig mLnad, med starka uiideruiixlingar mellan
rekorddiupa lLgtrycA, rtornwr och hdgtryck. RiAligare nederbdrd och nLgot mildare iin normah.
1. Utlandsfcirs?iljningenavlilTedaverkensdrdnkbaral[nspumpar har fr. o. m. L februari civerfdrtspe AB Motorverktyg Power Tools. Detta bolag iir ett heldgt dotterbolagtill \Wedaverken.
SeB-pilen m 2/L952.
Vid inl?iggning av fuktigt skrot i en st&lugni Bofors
intrlffade en kraftig puff. Tryckvigen villade en del
materiellaskadorbl. a. skadadestaket,men ingen minniskafannsi farozonen.

'::
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Medicinska Forskningsridet tilldelade fil. lic. G.
Claeson, Nobelkrut, ett anslag fijr bestlmning av den
absolutakonfigurationenhos (*) - biotin.

H
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8. En stcirredelegationskolmdn frin Karlskoga uppvaktade statsridetEdenmanom det tekniskagymnasiet.
9. ArbetsledarnasBoforsavdelning,nr 153, delade ut
frirbundetshederstecken
till 11 veteraneri sambandmed
irsmritet.
Nigra dagarsenarehcill avd. 281 Bjdrkborn sitt sammantrdde,di en veteranfick sammatecken.

12. Miserabelt vdder, bottenligt lufttryck och ett enormt
sn6slaskvid fcirste hovmarskalken\(etters m. fl. besdk i
Tidaholm.
Pi grund av minskad orderinging drogs skiftgingen
i Finverketned frin z-skift till dagtid.
13. Sndsvlngeni full ging efter de sistadygnenskraftiga
sntifall.
14. Arbetslcisheteni Karlskoga har aldrig varit si lig
som nu, konstateradesfrin Arbetsfcirmedlingen.Endast
eft fatal arbetareioom byggnadsfacketgick utan sysselsdttning.
Lisprofiler, som tidigare enbart valsatsi gamla verket
MV, valsadesfcir frirsta gingen i Mediumverket MVK 22.
15. SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundets
avd. 112 i
Trollhittan firade 60-irsjubileum.
L6-I7. Final pt den varma stormveckan.Under ett exceptionellt snabbt lufttryckfall av 66 millibar pe 30 timmar fijrekom besvlrande orkanbyar i Tidaholm.
18. Metalls avd. 76 Bofors hrill irsmcite,di Arne Kadkvist valdes till ny ordfdrande efter Arne Ohlson. Beliiggningen vid metallurgiska avdelningarna ingav viss
oro. Medlemsantaletvar ).26O,en iikning pi 75.
Vid Bjrirkborns Fackfdrenings irsm<itekonstaterades
bl. a. att arbetstillgingenI96L varit god, att medlemsantalet var I.146 (82O mdn, 326 kvinnor), att studieverksamhetenvarit livlig m. m. Vitalis Hagberg omvaldestill
ordf<irande.
22. R<idaKorskretseni Karlskogafyllde 60 ir. Tidningarnaerinradeom kretsensf6rndmlieainsatsermot ndd och
olyckor i vddden.
23. SIF:s Boforsavdelningbeskitp& irsmdtet att byggaut
klubbsystemet.BNK-klubben har ca 340 medlemmaroch
Bofors-klubbenfir ca 1.700 medlemmar.Ake Lrinnqvist
valdes till ordf<irandeefter Ove NTahlqvist.
Chalmers i Griteborg fick enligt testamenteav fnmlidne civilingenjdr David Blomgren, Bofors, ca 1)0.000
kronor.

31/3. En :i:ta bild au bassiingen i Bofors anriha gamla badhus nu lokal f dr ReAlams modelltterAstad. Boforsfoto Tillman.

Mars
Kallaste ainterntSnadeni 3r, domineradaa hdgtryck
meclarktisL luftuoch nordlig oind, Soliga dagar och
klar himmel gab hraftiga adxlingar mellan tlagsocb nattemperatur.
1. KarlskogaIr nu "biltltast" i Orebro lin, med en bil
pL 4,5 invlnare. Sverigedr ledande nation i Europa med
en bil p& 5,7 personer.
I Karlskoga hdlls en arbetsmarknadskurs,arcangend
av L[nsarbetsnlmnden, fcir tjdnsiemln m. fl. vid arbetslcishetskassorna
och arbetsf<irmedlingarna
i Kadskoga och
Degerfors.
DisponentSverreSohlmantaladeom handelspolitiska
problem, frdmst infdr den europeiska marknaden, p3.
Rotaryklubbensmrite i Karlskoga, med deltagande dven
frin klubbarnai Degerfors,Orebro,Kristinehamn,Karlstadoch Filipstad.

26. }{ela minaden prZigladesav avtalsfcirhandlingar.Nu
inleddes4:e omgingen och parternahoppadeskunna vara
klara i mars.

2. Fcirstaspadtagettogs till NOHAB:s nya mileriverkstad, som i fcjrstahand skall anvdndastill sprutmilning
av loken och andra pr,odukter,som fordrar liknande behandling.

Vid Karlskoga-Bofors Civilfcirsvarsfrireningsirsmijte
talade civilfcirsvarsinspekt6rAdbring, Linsstyrelsen,Orebro, om utrymningen av Karlskoga m. fl. aktuella civilfdrsvarsproblem.

3/3. Mdrhesdag inonr NOHAB turbintilluerAning
ett ltort turbinbjul. Nohabfoto G. Johansson.

27. Det stiirsta lciphjul, som nigonsin transpor,teratsp&
svensk jd'rnvd'g,levereradesfrln NOHAB till Messaure
kraftstation. Det har en diameter pit ca 5 m och utvecklar
ca 195.000hk.
28. Den fcirsta svarvarekursenfcir iret avslutadesvid
NOHAB.
TG&IF juniorlag tog fcir fcirsta gingen distriktsmlsterskapeti handboll med 12-8 mot TroilhettansIF.
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3. NOHAB dr friregingare pe turbinomridetl For att
underletta transporteni Brasilien deladesl<iphjulet ,till
Furnas kraftstation - det var fcirstagingen en turbintillverkarekunde frirfara pi detta satt med ebtldphjul av
dennastorleksordningen(diameter:ca 5 m).
bescikteoch
5-7. Karlskoga-BoforsHusmodersfcirening
studerademed stort intresseLlkemedelsmanufaktureringen, Nobelkrut.
gick in i sitt slut5. De centralaavtalsfrjrhandlingarna
skedeoch 3 fcirbundvar redanklara.
9. NOHAB levererade,i samarbetemed ASEA, ett
elektriskt"universallok" till SJ,vilket dr avsettsom d(agkraft i snlll-, person-och godstig. (Litt.-beteckningRb 2.)
5/3, Arbetsledalreteraner. Fr, u. berrar Gastat, Hiigg, Bernharcl
osterlund, Gerhard Helsing, Gottt'rid. Grek, ViAtor Karlsson,
Natanael Nilsson, Oshar Falk, Oskar BlonAtirt och Axel Nilsson.
Boforsfoto Tillman.

10. Fcirhandlingarnamellan Verkstadsfcjreningenoch
Metall- och Giutarefcirbunden
avslutades.
KarlskogaArbetarsingfcirening2O-irsjubilerade
med
frirnlnlig konsert i Folkets Hus festsaloch sup6pt Hyttisen. Ordfciranden,Bertil Kullskog, fick ta emot en ling
rad av buketteroch presenter,itfriljda av spirituella och
uppmuntrandetal.
Ekeby-omridetsbebyggelseskjuter i h<ijden och i
Riksbyggensoch HSB:s fastigheterkunde inflyttningarna
bcirja.Snartkdnner man inte igen det gamla "tegelbruksgdrdet".
11. "Bofors-Sven"Anderssonblev efter tdvlingari Norge
vdrldensbiisteold-boypi skidor.
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11-18. 25 eleveroch 2Ldrarcfrin Industriskolangjorde
en fjiillfiird till Lofsdalen i Hlrjedalen. Fdret v^r blz,
men vddretkyligt.
13. 50 ir sedanden norskepolarforskarenRoald Amundsen sdndesitt bercjmdatelegram"Diesel motor excellent"
efter att ha utfcirt sin bragd till Sydpolen. Telegrammet
avs&g"POLAR"-dieselmotorn.SeB-pilen m 2/63.
"Gibb" passerade
Den isbrytandebogserb&ten
Trolljungfruresa
hltte kanal pi sin
fren Amil till Ornskciidsvik. "Gibb" drivs av en turboladdadPOLAR MN16Smotorpi 1650hk.

20/3. Redaktdr lerstedt, Saeriges Rad.io, pfr. IYedat,erken fdr int eruj aer. rWedafoto \Testerlund.
19/3. Ciillingenjdr lY. Dan Bergtnan hyllas pfr 91-fn'sdagenaa
dir. Suen G, Lind.. V'edafoto W'esterlund.

1. Produktionsrekordi FinverketMVK 23, fdr valsning
av klent stingstil. Pi ett skift utvalsades55 ton stingstil
It mm runt.

9/3. Tfi rnoderna loktyper samtidigt pfr Trollhiitans jdrnttigssttrtion, bfid:r tillaerAade pA NOHAB ) samarbete med ASEA. T. a.
Ra-loket och till hbger Rb 2-lort.et,som lerererades denna dag.
Nohabfoto G. Johansson.
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14. Riksdagens
utrikesdebattkncitsig till tvi storafrigor;
dels Sverigesfcirhillande tiil Europamarknaden
och dels
nedrustningskonferenseni Genive. Handelsminister
Langevar optimistiskom ett associationsavtal
med De Sex.
Gamla "Folkan" vid Grrinfeldtsgatanbcirjaderivas.
HSB skall hdr och pi angrdnsandetomter bygga tre 7v5.nings-och tre 3-viningshus med sammanlagtca 150
ldgenheter.
Det nya skumningsrummeti NCE-26 var klart att
tagas i bruk. Serviceavdelningen
fick hlrigenom stcire
mdjligheteratt framstdllauretanskumplast,
Lockfoam.
15. De viktigaste siffrorna ur AB Bofors bokslut 1961
publicerades:leveransvlrde406 mkr, koncernenshela
fakturering 520 mkr, nettovinst11,9mkr.
I5-L6. Teknisk-kommersiell st&lfcirsiiljningskonferens
med deltagandefrin distriktskontorenoch skandinaviska
agenter.

27/3. OB:s besiih i Bofort. Friimre raden; Aommenddr Aruas,
generalmaior Almgren, general Rapp, disponent Sohlman och
generalnajor Mahn. BaAre raden: kommenddrAapten perrilius,
direAtiir Lidmalm, direAtdr al Klint, AanslidireAti)r Murray,
direhtdr Odelberg, |uerste Enaall, kapten Sanzuelton. Boforsfoto
Tillman.

18. Gjutarefcirbundets
Boforsavdelninghdll 8rsmcite.
\ilTedaverkens
19.
grundare, civiling. \7. Dan Bergman,
uppvaktadesp3, sin SO-irsdagav direktcir Sven Lind och
nhgraav ttotjd.narna,som varit i \7. Dan Bergmanstjdnst
sedan1930 eller tidigare.
20. RedaktcirSven Jerstedtfrin SverigesRadio gistade
$Tedaverken i och frir inspelning av intervjuer med en
del fdretagsndmndsledamdter
vid Fdretagsnlmndens
sammantrdde.Denna inspelningutsindesi radio den 23 marc
kl. 13.00.
2o-2L Kungl. Militiirhdgskolansallmlnna kurser bescikteBofors, studeradeverk, verkstlder och fabriker och
sig pi aktuellafilmer m. m.
21. Planeringenfcir det tekniskagymnasieti Karlskoga
fortsatte,trots att statsmakterna
skjutit det hela p5.framtiden, framhijll byggnadskommitt6ns
ordfdrande,redaktrir
Elof Ericson.Bofors har lven utlovat hjiilp och stod med
ld:rare.
22. Nya riksvlgen genomKarlskogakommer att bli mycket dyr och krdva forvdrv av ett stort antal fastigheter,om
dettabeslcitbl. a. StadsfullmZiktige
dennadag.
30/3. Dr Gdsta Johansson t'Sr Arbetarskyddet: bederstecAen aa
disponent Sohltnan. Ing. Granholn syns ntellan dem. Boforsfoto
Tillman.

N LD ;s nya sAumningsntaskix. KCY -f oto

30/3. Nynzedaljerad.e bof orsare. Sittande fr. u. berrar T. Holn,
Cdsta Johansson, N. Wahlberg, S, Caspersson, K. KarlAuist,
R. Hagqrist och E. Eriksson. Stfrende herrar A. Landberg, E. Forsberg, G. FmAe, M. Lundmark, H, Berglund, G. Karlsson och
H. Cranqtist. Boforsfoto Tillman.

Bland de fijrsta utvandrarnatill Amerika pe 1860talet befann sig flera Karlskogabor,vilka deltog i kolonisationenav statenMinnesota.
25. "GamIa Brukspojkarsklubb" mcittespi Hembygdsgi.rdenoch berdttadeBoforsminnen.

29/3. Sueriges yrAesinspektdrer hdll 2rsrndte i Vlirtnland och besiihte iiuen Bofors, ddr man studerade anliiggningarna och Aonfer erad e. G r ap p I ot ot ai sar' giist er na f iirnl e b of or st iir d ar. Bof orsf oto
Tillman.

26. En konferensi Stockholm,ordnad i samarbetemed
Bland
Metall och Gjutarna,avhandladesilikosproblemen.
fdreldsarnamirktes professorA. Ahlmark och ingenjcir
H. Ohman frin StatensInstitut for Folkh?ilsan.
Nobelkruts CentralaSkyddskommitt6sammantrddde,
deladeut 13.0t0 kr i L96L irs skyddstdvlingoch lZittv&
herrar frin Folksaminformera om 4 M-kampanjen.
27. 1verbef.dtlhavaren,
general Rapp, tillsammans med
och militiirfrirvaltningrepresentanterfrir Fcirsvarsstaben
om den pigiende utarna besijkteBofors och orienterades
vecklingenfcjr svenskaftirsvaretsrikning.
29. L3 verkmlstarefrin KdpenhamnsVerkstedsfunktioi Bofors.
nerforening gjorde studiebestik
En grupp pi tre man, ingenjor Lonnfors,verkmdstare
Sundqvist och herr Abrahamson,avrestetill Elmadag i
Turkiet fdr att kciraiging en trotylfabrik, som BNK levererat. Redan tidigare hade ingenjcir Holm, NB, samt
herrar Helge Karlsson,NB 90, och A. Malmberg, NX,
varit i Elmadagf6r att slutftiramontaget.
ei skali behd,vaika "vdrdshusf<irbi"
Fdr att bescikare
har en skylt sattsupp vid nedfartenfrin Europaviigentill
\Tedaverken.Liten, men dockskylt.
mellan SAF och LO
Den centralaciverenskommelsen
giillande ca 700.000 anstdlldavar klar och innebarbl. a.
justerade(h<ijda)l6ner och grupplivfcirsiikringarm. m.
30. En mdrkesdaginom NOHAB:s loktillverkning. Det
- det sjundei en serieNOHAB21Oo:e loket leveretades
lok p3,1,425hk till SJ. (Litt. T43.)
GM dieselelektriska
15 boforsare beldnadesmed Arbetarskyddetsfcirtjdnstmedaljervid Centrala Skyddskommittdnsirssammantrdde.SedvenB-pilen m 3/P62.
31. Disponent Sverre Sohlman h<jll ett fciredrag om
Sverige och europamarknadenpfl Karlskoga-Degerfors
Sparbanksirsstlmma.

14/ 3. Ny

skurnningsrumn?eti NEC-26. KCY-foto.

29/3. WedaterAen: t'iigskylt pi Europatiigen (obs. taget i juli!).
Wedafoto lWesterlund.

Kommitt6radefcir "Sport 62" ordnadeett informations- och upptaktsmdteinftir den riksomfattandetdvlingen.
Krigshistoriska avdelning publiceFcjrsvarsstabens
rade under minaden en bok om "Boforskanoneni andra
vdrldskriget",alltsi den berdmda4o:an - "The Bofors
gun". FcirfattarenDr. A. \7id6n, Krigsarkivet,byggersin
skildring p& intervjuer samt pi rapporter fr&n de olika
krigsskndeplatserna.
Mars. Fil. dr Agne Geijer beskrevtextilkonserveringmed
Modocoll i tidskriften SvenskaMus6er,och nimnde dlrvid Bonomold NA:s fdrtrZiffligaegenskaper
som mogelskydd.
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ApriI
Sydliga och udstliga aindar hkmtade in den fbr:enad.eaLren och det stuAngdmarpiidret pSuerkade
inte aprils, Molnigt och ostadigt de fdr$a dagarna,
senaresoligt och milt.
1. NOHAB fick ny personalchef.Lars-Olof Fryklund
eftertrdddeBertil Orelius.
Driften i fabriken frir tillverkning av mononitrotoluener stoppadesfrir ombyggnad av kristalliserings-och
destillationsdelarna.
Vid irsskiftet var anllggningen iter
i det ndrmasteklar.
Bofors Luftvirnsfrirenings ungdomsavdelning,ca )0
man stark, hcill dvningsskjutningarp3,Lv2:s skjutf2iltvid
Vlttern, sisom avslutning pi vinterns kursverksamhet.
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14/4. Den nya Polar-F-nzotornoiicdte rtor ilPpnArkranzhetpd
Inremationella f iskerimiissani Kdpenhamn.Foto Arnold Skylvik,
NOHAB.

4. Bofors Gymnastikforening hdll "gymnastikgala" i
LTiroverketsaula och olika trupper visadesina fiirdigheter.
Stort jubel vdckte"gubbtuppen".
Ett 40-tal teknologer (E 3 KTH) var i Bofors fdr
studium av mdt- och instrumentsektioneroch fysikaliska
laboratorietm. fl. avd.
6. Ar L)o2, di "elektriskaljuset" infcirdesi KarlskogaBofors, fanns det 75 yttedampor. Idag dr antalet 6ver
7.000. Detta pitalades,nlr Elverkets6O-irsjubileumi all
enkelhet celebrerades.
7-8. Bofors Ungdomsgirds finska teatergrupp deltog
med framgtng i tZivlingari Boris.
8. En ny 300 tons hydraulisk riktpress togs i bruk i
Fiirdigstiillningsavdelningen MVK 30. Pressenskall anvdndasf<ir riktning av grrivre rundstflng samt 4-kant- och
plattdimensioner.
9. Frederikshavnlinjensnya bilfdtja "PrinsessanMargaretha" ktilstrlcktes vid Aalborg Verft. Aven till denna
fZiria fick NOHAB fdrtroendet att tillverka motorerna.
10. Liikemedelsmanufaktureringen (NVM) kdrde den
fcirsta produktionssatsenav cylinderampuller i den nya
helautomatiska
utrustningen.
11. En jdrv visadesig inpi Karlskogaknutar, i Visnum
och Bjurtjiirn. I sammanhangeterinradepressenom att
den sistabjdrnen i socknenskdts 18t7 i Bjcirndalen.
12. Pensiondrrr,na
vid
frl.n de tre stora fackfcireningarna
Bofors och Nobelkrut bjiids pi kalas pi Folkets Hus,
med tal, kaffe och kabar6program.
13. En utbildningskurs fcir fcirare av artilleriflygplan avslutades.Kursen bdrjade den I9/3 och hade Kadskoga
tlygfnft som bas.

I3/4. Det Jdr:ta titangdtel. Boforsfoto Tillman.

i4. NOHAB deltog i den internationellafiskerimlssani
Kcipenhamn, som tilldrog sig stort intresse inom euroFciretagetvisadesin nya fiskebitspeiska sjcifartskretsar.
motor, typ POLAR-F, jiimte bildarrangemangpi POLARmotorerna i stort.

18/4. Ungernorderni bamn: si hiir shall de 20 1950 hhr
NOHAB-GM-loAen se at. Teckning Arnold Skylvik, NOHAB.

Femdagarsvecka
infcirdes vid Stilverken (ME och
MEK) enligt riverenskommelsemellan bolagsledningen
och fackfcireningen.

9

Cenrruld V erkstadsskolan, exleri1r. Foto Karlskoga Tidning'

on 12 n24nauslu,arrin teofe13/4. En indisk studied.elegation
ned'felsbkningi demonstrationstiska utbildningi Seruosholan,
Herrar Ranana,Das, Pillai ocb Antony i arbete'
utrustningen.
Boforsfoto.
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3/4. Vdrtech,en.En Canadagfu mellanlandar pi Brukstorget'
Boforsfoto Tillman.

16. Landstingets Centrala Verkstadsskolapi Ekebyomrtdet invigdes hiigtidligen av landshtivdingen Valter
Aman, i ndrvaro av landstingetsledamciteroch inbjudna
fr&n Bofors, Degerfors och Kadskoga. KT och KK hade
ett par dagat innan utftidiga bildreferat fr&n skolan'
18. NOHAB fick en order pi 20 st' NOHAB'GM dieselelektriska lok till de ungerska statsbanorna.Det var ett
betydelsefullt steg in i en ny marknadsgrupp,vilket anses
27/4. En ltbildningtkursfdr ritbitriidenbar fuckligenaasliltdts
och hiir srs de ungi danzerna ii)mte ldrate och kutsledare'Bofots'
foto Tillman.

vara av stort virde fdr den framtida loktillverkningen vid
f6,retaget.Ordern v[d<te stort intressei s&vil svensksom
utlZindskpress,och svenskTV tog upp nyhetengenom att
k<iraett avsnitt av NOHAB:s lokfilm, som da hoil p& att
fIrdigst2illas.
BTV slutlevererade ordern p& barkningsmaskiner
Cambio 66.
Avtalet mellan SAF och SIF-Salf, omfattade ca
blev klart
120.000 tjinstemln och 45.000 arbetsledare,
efter ca 4 minaders ftirhandlingar.
Ett lodjur sigs i Karlskoga, n'ira Silverhyttan.
19. Frirhandlingarna mellan Ungerska Statsjirnvigarna
och NOHAB om leveransav 20 NOHAB-GMIok till ett
vlrde av 28 mili. kr slutftirdes.De f6rsta loken skall levetrrasimaj t963.
2I. Ett iskvdder - det ftirsta f6r tret - svaradefiir den
virsta salutenunder en anrars lugn piskhelg.
24. 6-kantstirnS,som tidigare enbart valsats i gamla verket, valsadesnu fiir ftirsta gtngen med omf<irarei Finverket MVK 23.
AB Bofors och koncetnensbokslut publicerades.Se
hirom i B-pilen m 2/L962.
Denna dag mottogs ansdkningarnafrln Bofors pen'
sionlrer om en semesterveckap& Storiin. Som vanligt
blev det "fulltecknat".
25. Vid aptering av en 7,5 cm raket i TU 8 vid Nobelkrut antlndes krutladdningen' Person-och materialskador
blev obetydliga.
Tredje omg&ngen av Poliovaccineringen slutf6rdes
dennaveckaoch 6.000 fick sin sistaspruta.
26. Karlskogasexpansionmed nya bostadsomridenmed'
fdr att valkretsindelningenmiste lndras. Norra valkretsen
med bl. a. Bofors och Bjcirkbornhar ca 16.300 inv. och
skall viilia 23 stadsfullmdktige (24 tidigare), S6dra valkretsen.har ca 19.000 inv. och v'd.ljer27 stadsfullm?iktige
(26 tidigare).
Full rusch i alla hamnar fiir att f& ut segel-och motorbitar till den 1 maj. Det soliga och varma v&rvidret
gynnadefritidsarbetet.
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28/4. Tiiinstemannad1ren hdlsar a7ren med sdng frdn Huuudhontorerr tMbba. Boforsfoto Tillman.

Disponent Soblman ocb landsh|ading Anzan tid
ttadsskolans inai gxing. Foto Karlskoga Tidning.

Centrala Verh-

30. Valborgsafton och L maj-f.irandetgick enligt gamla
goda traditioner, iven om temperaturen var i isigaste
laget.
Rtdjur var en ovanlig exportvarafrin Nobelkrut till
Finland-Aland. Se hirom i B-pilen nr 3/1.962.
April. Det forsta giitet av titanmetall i Bofors historia
smdltesi vakuumljusbtgsugnenMEK 50 under noggrann
dvervakning av bl. a. expertis frin kunden ICI i England.
Omsmiltningen gick bra och det i fiirvZig uppgjorda
kunde till alla delarfiiljas.
smdltschemat
Virtecknen intr?iffade efter denna ungefiidiga tabell. Den L bofinken och tussilagon,den 5 staren, den 9
trarran, den 20 sldesirlan, den 23 storspoven och den
30 riidhaken.

springbrunnen med kringliggande planteringar och den
koloreradevattenkonstenvisadesig bli ett uppskattatestetiskt inslag i Tidaholms centraladel.

M"j
Solfattigt och kyligt uiider, friimst i ViirrnlandDalarna, med .rtort tentperattlrilnderfiott och
mfrngafro$niitter i hela landet. Kallaste mairnfrnaden p3 30 3r.
1. Mdckeln "rensade" och blev helt isfri. Tippningen
om rdtt dag samlade3.200 deltagareoch l:a pris togs
av fru Greta Egnell, Karlskoga.
Kampen om de mlnskliga rlttigheterna var mottot
fcir irets l:a maj demonstration.
Civilingenj6r HenNOHAB fick ny f<irs2iljningschef.
rik de Verdier eftertrddde civilingenjrir Per-Emil Eller.
Kl. 8 pi morgonen invigdes den nya fontdnen pi
von Essensplats i Tidaholm. Den smakfullt utfdrda

71.

15/5, VAlfbden tAumnadei Tinsiiloen.BoforsfotoFalk.

1s/5. Tyk Aomnission.Fr. u, berrar Abman KATF, Arnell
AKOB, majorHildebrand,NorbergKATF, Thorildson,i;aeryteldjtnant Mes6e TyKOB, Plybr, herr SeyboldTIKOB, Bergstrdnt,
najor IYoitzel Tyshland,Eriksson AKOB ocb lailesten. Boforsfoto Tillman.
iilrXfTfitri:
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4/5. Gexeral Roschier, Finland,
pd sAi atl nh et. KMPS-foto.

jinte

:i)llsAap sanrt bolorsare

22/5. Golt,lAggningen pdgdr i PlfrtaerAstadens tillbyggnad, taAel
och di ggarna'fdrdi ga. Boforsfoto Falk.

2-4. GeneralldjtnantRoschiermed stab studeradeBofors senastetillverkningar av krigsmateriel.
frimst
3. "Plasterna som konstruktionsmaterial"hiirdplaster och termoplaster - var emnet fijr en information, som en ingenjcir frtn Sktnska Attiksfabriken
llmnade pi Bofors Samlingshus.
4. Efter en vildsam spurt blev BTV:s monterp& Svenska
Mlssan i Gciteborgklar L2.)8 - precistill invigningen.
Ungdomar med intressefcir kemi inbjcidsatt utbilda
sig tili laboratoriebitrldenpi Bofors Industriskola.
11-13/5.
NobelArut stdllde ut ldAemedel pd AnestesilliAarnas
drsmdte i Falan. Foto Aktualitets Bild, Falun.

Z/5. Det historisAa tfrget, med "Priw August" i tdten, gdr daer
Sddertiilje kanal. W edafoto \Testerlund.
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6. Fredagen den 6 maj 6ppnades den omdiskuterade
bron rjver Maren i Sodertiilje. Den skall delvis avlasta
Klaffbron de linga bilkiierna pi E4.
7. "Rysskajen"har undan for undan fett allt stdrre betydelse som avlastningsplatsfdr NOHAB:s produkter.
Nu har turen kommit till Marinens bogserare,vars skrov
transporteradesfr6.n Asi-verken for att f3, rnotorn installerad.
"Hisioriska tiget" avgi& frin Stockholm till Goteborg, med uppehell vid alla stcirre mellanstationer.Tiget drogs av lokveteranen "Prins August". Se hirom i
B-pilennt 4/1962.
8. AB Bofors hdll bolagsstlmmai Gciteborg,dt bl. a.
beslotsatt utrika styrelsenfrin 8 till 9 ledamdter.Direktdr Erland \Taldenstrdm, Stockholm,och agronom Stig
Janson,Moholm, nyvaldes.Sistndmndeersdttandedirektdr H. Rydin, Sto&holm, som undanbettsig iterval. DirektcirPer Odelberg,Bofors, valdestill styrelsesuppleant
och direktdr Helmer Nordqvist till revisor.
p& Bofors Samlingshusmed9. Vid SIF:s m8.nadsmcite
deladesatt ca l/4 av personalenp3.E-avdelningenkommer att intervjuas under anonymitetsskyddom trivseln
pi arbetsplatsen.
Jirven blev dnnu djlrvare (se 11 april) och visade
sig pi E 18 vid Linnebdck.
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6/5. Bron fbr E 4 iiter Maren uid Sddertdlie. \Tedafoto \Testerlund.

Maj. En del au en talsleterans till "Surahanmar"
n i n gsu gnarna. Bofotsfoto Falk.

-t'rumfdr

anldp-

R. Neveling och sekreterare
9. Generalsekreterare
Samson, SvenskaScoutfdrbundet,informeradeom Stilskolans
uppl?iggningoch milsittning f6r Industriskolanslerare
och ett antal inbjudna.
Kemiska sektionen frtn Hdgre Tekniska Ldroverket
i Orebro studerade l?ikemedelstillverkninsenvid Nobelkrut.

#

10. Stockholmskontoretorganiseradei samarbetemed
IfVA en ny hdrdverkstadi Ulvsunda, inrymd i UVA:s
lokaler.
12. Konvalescentfdreningeni Karlskoga behciverrymligare verkstadslokaler.En stor del av verkstadensarbeten
utfcirs frir AB Bofors riikning.
UVA, RIFA och DIAMANTEN mcittesi Jdna for
traditionell skyttekamp. UVA vann p3, 823 p och fick
forsta inteckningen i ett nytt vandringspris.

14/5. Fdrsaarsninisterbesiik i Bofors. Filintre raden: disponent
Soblman, f \rcoartnzinister Saen Andersson, fruama Soblman, Andersson ocb Henning, amiral Henning och major Kjellberg. BaAre
raden: herar lonell, af Klint, Sanzuelson, Odelberg, Gerdin ocb
En gman. Boforsfoto Tillman,

13. I SvenskaDagbladetskorpskyttekom UVA p& 2:a
plats i grupp B p3,526 po2ingoch flyttades dZirmedupp
i grupp A. Allan Anderssonvann klass3 p3,95p.

Maj. Kallualsbdrdningsanldggningen. Fdrman Liljeroth
i)ar eri n g sanlii ggn i ngen. Bol orsfoto Falk.

;--l *

14. G6ken h6rdes i Hlsthagen, Bofors, och den 19 kom
tornsvalan.
FcirsvarsministerSven Andersson och Chefen fdr
Kommandoexpeditionen, konteramiral Henning, bida
med fruar, besdkteBofors f<jr att informeras om bolagets
produktion till det svenskafrirsvaret.
Arbetsledningen vid Nobelkrut ttd,ffjdes pi Samlingshuset, varvid dveringenjdr Carbonnier limnade en
utfdrlig information om det nya kollektivavtalet, redogjorde fdr bel?iggningssituationenoch om aktuella investeringsfrigor.Senarefdljde diskussionoch visning av
2 av Bofors krigsmaterielfilmer.
Prisutdelning pi Bofors Ungdomsg&rdi "Boforsmdsterskapeti Foto L962". Se prislistan i B-pilen nr
3/1962.
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10/5. FolketsHus jiimxat ned narken, BoforsfotoTillman.
25/5. JemAoxtorerr fiirnAnliga bel1ningsietong iaerldnnat till
(delais shynd) och aerkmii$are Axel
aerkniifiare Tore Holn
Bergefors, Fagertta. Foto Mikko Laur6n.

15. Norsen (slommen) gick till i Svartllven och lockade
mengafiskare.
Lr-L6. Konferens i Bofors med engelskafciredragshillare om agenturfdrseljning av varmhillfasta legeringar
fr&n Henry Viggin & Co. samt Httmetallsmidefr&n High
Duty Alloys Ltd.
1,5-17. Generalinspektiirenf<jr Artilleriet, generalmajoren H. Andersen, Danmark, studeradeLvSS, Viidd6, och
Bofors under ett officiellt bestik.
L6. Pe centrala Verkstadsskolani Karlskoga pegi& en
omskolningskursf6r kvinnliga mekaniker, med 1.L deltagare i ildern 20 ir och uppit.
17. Bofors siikte tillst8nd att fdrvirva stadslgan 3009 i
Karlskoga fcjr att underlltta utslZippetav kylvatten i Kilstabicken.

25/5. Dit?onent E. IYijkander ocb Sir Cbarles Goodeoe rtilderdr
den sdllsynta medali, sonz JernAontoret nortagit lrin lron & Steel
Institute, Foto Mikko Laur6n.

29/5. En onzfaxandekurs fdr ztbildning at produktionstekniAer
auslutadesaid NOHAB. Nohabfoto G. Tohansson.

V&rtriiffen med Nobelkruts skyddsombud h6lls pi
Bofors Samlingshus- disponent Rune Edberg, Arbesko,
talade om skyddsskoroch fick senarebesvaraen ling rad
frtgor. Den nya stillfilmen om bioteknologi "Anpassa
arbetettill mZinniskan"visades.
18. Vid ett sammantrZidept Linsslyrelsen i Karlstad,
mellan Kanalutredningen och representanterfdr Vinernstiderna och industrien, nlmndes att Bofors och Uddeholm gjort en utredning om rivarufcirstirjningen till ett
planerat stiirre jirnverk i Vinern-omridet.
Arbetsledarkursenfijr lldre arbetsledarevid Bofors,
som brirjade pl Y den 15 november 1961, avslutades.
Kursen hade ett 25-tal deltagare.
Erik gav ej ax men vll hagel och snii i Tidaholm.
18-1 9. Bolagsjuristernasfdrening fcidade sitt trsm6,te
till Bofors och ett 6O-tallagkloka mln med olika titlar besig anliiggningarna, diskuterade aktuella problem m. m.
Se frir dvrigt B-pilen nt 2/1962.
En trupp danskahemvlrnsmln glstade - traditionsenligt - Karlskoga fiir tlvliogar, studiebestjkm. m.
19. Bofors socialdemokratiskakvinnoklubb 2O-irsjubilerade.

29/5. KA 802 llytade in i nya lokaler. Fr, u, synsberrar Nygren,
Edgren, Age, Sundstrdm,Gyllstri)n ocb Norrstrijnz. Boforsfoto
ra lK.

23/5, Sex nobelkrutare med ArbetarsAyddets ltederstecken. Sittande herrar T. Saxdberg och O. Engstrdm, rtdende berrar
F. Dal6n, N. Carbonnier, Martin Nilsson ocb E. Iyivling. Boforsfoto.

'i

' ;:,

20. Bofors Musikktr stod som v?ird fcir "V?irmlZindska
Blisarfestivalen L952". Nio musikktrer deltog i defilering, td.vlingar och festkonsert. Aska och regn stdrde tyvarr programmet.
22. Nordiska bank- och industrimln kongressadei Uddevalla och passadep& att besiikaTrollhiittan och NOHAB.
Stockholmskontoretshdrdverkstad besdktesav hdrdkursen vid StatensHantverksinstitut. Efter studiernabirids
pi varmkorv och pilsner.

."

23. Sex fcirtj2inta medlemmar av Nobelkruts Centrala
Skyddskommitt6mottog Arbetarskyddetsfd,rtjdnsttecken.
Se foto.
23-24. Nobelkruts Centrala Skyddskommitt€ hdll trsinspektion. llerrar Ahlfors och Ekander, Yrkesinspektionen, och herrar Sandqvistoch Eriksson,Karlskoga Brandkir, deltog som gester.
24. Vid Stadsfulmaktigessammantrideanmdldesatt Bofors donerat Sandviksbadetjiimte angrinsande markomrtde till staden.Bolaget fick tillstind att fylla ut i Mcickeln vid Gr<infeltsudden for Stilgjuteriets tillbyggnad,
och anmdldesamtidigi att det cinskadefcirvdrvamark fcir
utvidgningar av Kilstaverken.
30/5. M/S "Hallfaf' pAproltilr. Fotour NOHAB:sarkiv.

23/5. SAorstenen uid dngcentralen G4 aar et, gott "sj6mi)r6e"
i Nobelhruts silbuett. Den bdrjade nu riaas liksom taL aa de
gamla pannorna. Boforsfoto.

18/5. "Bergsmdnnex" frdn Teknis gruppfotograferadeutanf6t
Tenassen, Folkets Has BoforsfotoTillman.
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z/6. Hrir bdr det au till Stordn. Boforspensiondrerna inuigde sii'
song en . B o f o r s f o t o T i l l m a n .

Bofors ntontrar (i nzodell) nted slitgods m. m. till at'
5/6-5/7.
sriillningen i Tel Attiu, Israel, suenska paailiongen. Boforsfoto
Tillman.

25. Jernkontoretsbeldningsjetong- en slrdelesslllsynt
utmdrkelse- tilldelades verkmdstareTore Holm, MS,
Bofors. Disponent Evert \Tijkander mottog en lika fcirn?imlig utmirkelse, Jernkontoretsstora guldmedalj "ftir
framsynnerligaftirtjlnster om svenskabetgshanteringens
g&ngoch utveckling".

ett kanadensisktrederi. "Hallfax" skall trafikera de stora
sjdarna.Fartyget drivs av 2 POLAR-motorerp& vardera
16t0 hk.
Nya stdtskydds&g dagensljus i Tidaholm. Efter en
hektisk fdrberedelsetidkunde utfallsprov med arbetsbefor benimningen "Archbishop" p& kviillen Presenteras
Den tidaholmare,som slagitvad
litna kundrepresentanter.
med bestillaren,belonadesfcir sin optimism.

p&btirjadesav transformator-och
26. Ombyggnadsarbetet
ugnen, "D-ugnen", i ME, som
24
tons
vid
manoverrum
att byta ut nuvarande5000 kVA-transformafcirberedelse
tor, som varit i drift sedanapril L937, mot en storre pi
s000 kVA. En avsevdrdproduktionsdkningkan ddrefter
vintas.
27. Korpskjutning i Karlskoga. Llroverksungdomarna
segradeciverldgseti lagt?ivlingenmed Laboratoriet BNK
pL 2:a platsoch SmedjanMSK pi 3:e. Bland de 11 blsta
lagenvat 7 fr&n bolaget.
Velodromlopp for bilar pi Giillerisen infrjr en talrik
publik.
28. Pe Industriskolanbiirjade virens stota psykologiska
pr6vning ftir de 118 stjkande,pojkar och flickor, till
Industriskolan.Herrar Lindkvist och Helanderfrin G6teborgs PsykotekniskaInstitut ledde proven.
29. "Formanskursen"vid NOHAB avslutadespi
riset, varvid 10 nya produktionstekniker fick sina
30. Ett fartyg, som blev mycket uppmdrksammatvid sin
provtur, var M. S. "Hallfax" - en bulk canrer, lgd av
11/6. BcsdA frdn Cbite. Major Bostrt)n tillsamtnans ned general
Vargas nteclfra ocb dotter m. fl'Boforsloto Falk.

Ojebokorenstartadeen minadsling konsertresatill
USA, dzirden vann vackraframgingar.
31. "Stora Metardagen" firades bl. a. av ett stort antal
medlemmarav Karlskoga Amatcirfiskeklubb,som kransadeTimsdlvensstrlnder vid Bj<irkbornsFaktori.
Bofors stod som v6rd fdr "Bergs" (KTH) sista&rskurs, 28 man stark, under ledning av professorS. Eketorp, som under 2 veckorunder maj minad studeradede
olika metallurgiskaavdelningarna.
GHT:s utsdndebesokteBoforsverken,Kilstaverken
och Nobelkrut och beskidade stiltillverkningen, llkemeo. ft., vilket allt sakkunnigtbedelsmanufaktureringen
skrevs.
Maj. En tredje grupp frin BNK, laborant B. Ekendahl,
NLD, och herr R. Ahlstrcim, NVT, reste till Elmadag
(se 29/1). Personalen&tervlnde senarei olika grupper
ochfore iul var alla iter.

Juni
Ett hiildcentrum aid Spetfiergen pressadened Aalla
aindar, uarfi)r aiidret blea kyligt ocb ostadigt.
1. En miljon timmar utan olycksfall hade man kommit
upp i vid avd. VA 10 (31 :an). Somen uppskattningbjiid
NOHAB samtligaanstdlldai dennaavdelningpi en resa
tillTig 62.
och de
inleddeStordnasdsongen,
2. Boforspension[rerna
Semester150 glsterna hade som vanligt tur med vddret.
anldggningenstod ocksi fin och fejad, med nym5'lade
stugor och med luftig och ljusare skog, sedan1500 timmer gallratsunder vintern.

t6
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11/6. MAK,
stcilkonstruAtionen liirdig,
Boforsfoto Tillmen.

takliiggningen

pcigfir.

14/6. Bolaget: styrelse besi)hteEOD - Datacentralen. Runt nta'[Yald.enstr6rn,
skinen stir herrar
Sahlin, lYiiAander, Hammarshii;ld, Sdd.erlundoch lYetter. Boforsfoto Tillman.

4-20. Fcirstagruppen i Stilskolanavslutadesin "stil"utbildning med pibyggnadskursen.Resultatetav denna
fcirsta kurs ansesvara mycket gott och utbildningen fortsetter.

AB Bofors beslcitvara med i ett konsortiumav industrier i Mellansverigefdr att bygga ett reservingkraftverk
pi Ostkusten,i vilket Bofors andeltill en bcirjanavsesbli
10.000k\7.

5. Vid Nordiska Handelskammarmdtet
i Stockholmtalade tekn. dr. Marcus \Tallenberg om de nordiska ldndernasanslutning till EEC. I diskussionenframhcill disponent SverreSohlman,att medlemskapet
i Efta medfcirt
en positivareinstdllning hos industrientill en fri handel.
Den frirsta tankvagnenrestsyrafrin Sulfoklorikfabriken F 9 avgicktill betningsavdelningen
i Kilsta, MVK 45.

Ulvcin brinner. Den stora byggnaden, som innehcill
matsal, kiik, samlingsrumoch personalbostiderbrann ner
till grunden. Med expressfartlyckadesman lcisasemesterproblemet provis,oriskttills de forsta gdsternaanldndevid
midsommar.Maten lagadesi Ljungskile och gdsternautspisades
i ett storttllt pi tennisbanan.

6. SvenskaFlaggansdag firades i Karlskogavid Hembygdsg&rden,med tal av riksdagsmanTore Billman och
musik av Bofors Musikkir.
8. Asfalteringen av nya Degerforsvhgenpigick f<ir
fullt.
10 nya ingen9. Frin Maskinfackskolanutexaminerades
jorer och samtidigt passadeden fcirstakullen pi att f.ira
10-Ersjubileum
av examen.
1.0-20. NOHAB och UVA deltog tillsammansi en internationellmdssai Poznan,Polen.
11. Enligt en prognos fr8.n Socialstyrelsen
kommer antalet pensiondreri Karlskoga &r l99O att vara mycket
stort. Ar 1960 fanns 520 md';noch 560 kvinnor i &ldersgruppen 65-69 och 800 mdn och 850 kvinnor dver 70
ir. Ar 1990 beriiknas motsvarandesiffror van 2.)70
mdn och 2.560kvinnor!
PingsthelgendgnadeSIF:s Boforsavdelningit slutgiltiga fcirhandlingar om lcinernatill de 2.000 tjdnstemdnnen.
12. Ldkemedelsfaktureringen
vid Nobelkrut studerades
av
ett 30-talfranskastudenter.
13. Nobelkruts industribrandkirsvaktavlcisningar
tdvlade
om riveringenjdrCarbonniersvandringspris.Andra vaktavlcisningensegrademed tredje pL 2:a plats. Tlvlingen
omfattadebide praktiskaoch teoretiskamoment.
14. Styrelsensammantriddeoch beviljade stora anslag,
bl. a. till nytt forskningslaboratorium
i Gciteborg,tillbyggnad etappII vid NVM m. m.
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16. Orebro ldns Sparbanksfcirening
hade fcirlagt sitt irsmdte till Karlskoga.DisponentSverreSohlmanhcjll f6redrag om "Svensk export, dess aktuella llge och vidare
utveckling".
SJ:s jubileumsutstdllning"TLg 62" cippnadesmed
stor pomp och stit i Goteborg. NOHAB var vd'lrepresenterat med bide gammalt och nytt.
Termoplastbearbetningen
(TVT) borjade flytta in
i BTV:s nyuppfordaverkstadsbyggnad.
Den provisoriska
inhysningen i skumplastverkstadenvar ddrmed slut. De
frist?iildautrymmenakom vdl till passfdr bildetaljer och
andra skumplastprodukter.
I5-L7. Metalls avd. 76 ordnadeen avtalskonferens
fcir
klubbordfcirandem. fl. pn Storcin,med fciredragav ombudsmanJohanSvedberg.
14/6. Disponent Sohlnan deltog lioligt
Dalacentralens alla linesser och inforntew
rid et H antmar sh j d/d.. Bof orsf oto Tillman.

i dernonstratjonen au
biir niirnzast houriirrs-

25. Premid't for
,,BANTAM".

den

nya forslljningsfilmen

om

i LandskronalevererademotorbogserOresundsvarvet
biten "Bore" f<ir Landskronahamn. Frirutombogseringsuppgifter skall fartyget ocksi ta passageraretill och frin
Ven. Maskineriet utgcirs av en POLAR diesel, typ MN,
pi 1260hk.
Distributionen av den interna posten i Bofors lades
om och postbuden ersattesav en postbussmed vissa bestdmdaturer mellan ett 21-tal centrala"postkontor", fdrdeladeriver hela verkstadsomredet,
frin VP och B i NO
till ME och MG i SV.
Under alltf<ir feta rubriker och med delvis felaktiga
uppgifter (varifrtn kom de?) publiceradesett avtal som
Bofors gjort med en japanskfirma angiendetillverkning
av AU-raketer.

4

2t-29. Personalur Skinska Infanteriregementetlig i
Bofors fcir utbildning pe BANTAM genom trdning i simulatoreroch skjutningpi Skjutfiiltet.
27. KorsselbrdnnaKraftverk i Angermanland invigdes
av landshcivdingEric I7esstrcim.NOHAB har levererat
turbinerna och Bofors lger en betydandeaktiepost i
bolaget.
28. Vid Stadsfu[maktigessammantridemeddelades
bl. a.
att grundskolankan infdras i Karlskogafr. o. m. ldsiret
1963-L964.
29. Arbetsmarknadsstyrelsen
gav AB Bofors tillstind att
taga i ansprik medel frin bolagetsinvesteringsfondfrir
olika byggnadsarbeten
vid Kilstaverken,Boforsverkenoch
Nobelkrut samt frir ett nytt forskningslaboratorium i
Griteborg.
14/6. Ultdre:tauraftgen gdr upp i rai. Nohabfoto G. Johansson.

18. Karlskoga konstaterades
vara TV-stadennr 3 i Sverige. Pi 100 invinare gir det 62r/z apparat Endast Sddert?ilje (med \7eda) och Trollhlttan (med NOHAB)
har h<igresiffror.
20. Elevernai Stilskolaninbj6d foriildrar m. fl. till ett avslutningssamkv2im
pi Bofors Ungdomsgird. Ungdomarna
hadesj?ilvaordnatett irevligt program.

30. I ett kvickt och uddigt kvdllsprogram tog Radio Nord
fawal av belitna eller indifferenta lyssnare.Skvaleti etern
fortsatte dock.
senasle slora uerAstad.snzaskiner, en
luni. En au NOHAB:t
DROOP €r REIN lLngt'riismasAin, som anulindes fi)r bearbetxing
a! tynSte masAinkonstruktioner, ex. rarnaerA till loA, bottenplattor till dieselnzotorer nz. n. Nohabfoto G. Iohansson.

24. Midsommarhelgenbjiid pe ett omvdxlandevlder,
med sol och regn och litet vdrme.
15/6. UVA-chef en, d.irektdr Lenilalt Odqaist, ocb ingeni)r Arhusiander, NOHAB, tilltammans med cbarmant Auinnlig inkdpscbef
och UVA's represenlant i Polen, berr Dudih, pB Poznam-miissan.
Foto ur NOHAB's arkiv.
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16/6. NOHAB-loAet "Gotland" lerererat 1878 och ntedaljbek)nat
pi oiirldsutstiillningen i Paris, tltrtAllder pA SJ;t utsti)llning
Tirg 62 i Gdteborg. Nohabfoto G. Johansson.

Vinnaren i sl),lrtptouet i Verh:tads'fiireningens rihstiialan
li;r l)relctgrrkolor, lan-Olof Tid.lund, NOHAB. Nohabfoto G. Johansson.

5/7.

Fcirstaslutbesiktningav BTV:s stora plastverkstad,
hus nr 40 genomfordes.
Bjrirkb6rnsHandelsfcirening
beslcitatt hilla stdngt14
lcirdagarframciverfcir att ge personalenledigt.
15/6. Det ganrla Bofors l|rsuinner. Rostugnshusetuid Hytan
rias med n'toderna
maskiner,BoforsfotoTillman.

J"li
Kallaste julimdnad redan 1902, friirnst i de nordligare landskapen,tom t, o, nt. had.enattlrost. Neclerbi)rdenriAligare iin normalt och fdrdelad p2 de
f lestaau mLnadensdagar.
1. Arbetsldgetvar nu mer skdrpt dn 1.)61,med hcigre
arbetskishetssiffroroch vikande efterfrigan pi arbetskraft, bl. a. inom malmbrytnings-och metallindustrien.
4. "Bofors satsarpE ldkemedel".I pressenmeddelades,
att Bofors beslutatuppf<ira ett nytt forskningslaboratorium fcjr ldkemedeli Gdteborg och att kraftigt utvidga
ldkemedelsfabriken
i Bjcirkborn.
,. Bortat 3.000 pensiondrerfrin Virmland deltog, tillsammansmed "hemmakollegerna"i Pensiondrernas
dags
firande i Karlskoga.
Jan-Olof Tidlund vid NOHAB:s ldrlingsskolablev
bdste man i svarvprovetvid Verkstadsfdreningens
rikstdvlan fcir foretagsskolor.Direkt<jrKylberg deladedenna
dag ut premien och andra priser till honom vid en hcigtidlighet pi Gullriset.
15/7, "Fallens Dag", d.fr 1)etteilnztrsol'ila dfrnaele genom Troll"
hAttel4llen. Nohabfoto G. Johansson.
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nvalokaler'
flvttain i fdinamliga

Vid StockSkyfall och iska ijver Karlskogabygden'
scinder'
vzig
en
forsensPolades
i-Tidaholm'
-belitna
9-.L3. Ftirhillandevis stor plastproduktion
foljd av de
till
ua,
Alla ddrav berorda
"luliut
dagligaregnen.
frin StorraPPorterades
10. En daq in pi storsemestern
stor' men
var
trivseln
att
cin, rtt alll var^fullbelagt och
'
sagt)
(milt
"mulet"
att det var litet
nu sktin11. Reningsverkensnyttiga v91k11m.het"b'iiriar
som
vatten
rent
s[
Mcickeln
hade
ir
minga
ias,ty inte pi
n.r.Nyu friiuftsbadplanerasocksi'
i
13. Connv Sidstrandklaradesig tili finalen
:erets taitine"' Sef. ti. i B-bilennt 4/1962'
15. Trollhtittefallens Dag' Stor
hlttan mitt i industrisemestrarna'
"Hansa.ExPress"startade
20. Bil- och passagerarcfd:tian
Fartyget dr utTravemiinde'
och
trafiken mellan Hangii
tiilsammans
pi
dieselmotoret
rustat med tvi POLAR
1760hk.
litit gora'
23. En undersokning, som Stadsforbundet
eller 87
fi
pensiondrer
ovanligt
karbkoga i'ar
"u
"i*.
pe 1.oooinvinare.
Landon
Stort jubel i Karlskoga,d& Lill-BabsochMike
staden'
bescikte
(TV-brodernaCartwright)

en xn'erlor
BiJden
.uisar
27/6. Korsselbriinna kralrstation inuigdes'
t ut bi nax eln' t ut bi n'
n
a'
el
ar
i
d
atl
e
r
k
t
I
u
;
i'at
a
o
N
e
d
,", i, ;-; ; r;',
G JohanSson'
locket ich sefi)omalortt. Nohabfoto

i vinternsstudie-ABF'urt
6. Som beloning for flitigt deltagal{e
med familjer
^t1." i^f"tirt olu fi.t eti antal
fara till Tyskland.
b6riade pi mindagen den 8 och efterStorsemestern
de flesta semester,o- lordug.n den 7 var fii, startade
samhdllenatd'ra
blev
kvlllen
dag. Framit
;;;;;#"
"p& vdgarna'
det
var
trdngre
6s51t
ioff.,"-*
"o!
Dr' Alvar Laurell,-fdrklarade' som ett
-p&
9. Stadsldkaren,
en instindare,att antalet ldkare i Karlskoga-ir
.rru,
ait jourha"andeej kan klara alla fall'
;ii;"t; f;; lt;;;h
Det nya affdrshusetvid Bergsmansgatan-Urbrinken
Pontus Anderssons
st"alatailt och SpongsBokhandel,
stnd
insatserkande Illti)n lnga etnol

Iuli. T,trh tare inlensitta
trli,,r'
detzptottisoriska " eko'
i)i,ri ti,1"*i1'"1"0"'' Hiir ser ai
n onti byggnaden". Nohabfoto G' Johansson'

och son
30. Kapten Per Bdck, karlskoging till fodseln
av 100
po[ng,
9^3'6
hcigsta
nidde
itii tJitlt Erik Bdck,
i
fobotskola
S''Artiilery's
U'
vid
kurs
i
en
t"o;iGt,
Huntsville Alabama.
gZistade
31. Ett 21-tal utldndska ingenjcirspraktikanter
i Lilla
AB
Inhnds
NOHAB. Samtligapraktiserade'viJ
Edet.
pfr Bofotsbesb-k.'
13/8. Norske hand'elsntinisrern Gundersen
Zinaida och Anita Sohl'
Gundersen'
Ragnar
rad'en
Friimre
lraarna

,,ti*,'ii'ual'od*

o't'itu Mariann'sohlman'Bakreradendir'

Gundersen och disp'
U'o|'o[d'rr, ambassad'iirSohlman' r'a'srAdet
Tillman'
oto
orsf
SohJntan. Bof

3/8. Den fiirsta Polar F-nototn'fdr
NOHAB. Foto JtjrgenCarlson.

en'fiskebfrt lastas frfrx

10. Nya hdrdverkstadenoch stillagret i Vlrnamo pressvisades.
Sef. rj. B-pilenu 5/L962.

Augusti
AugustiuiiclretsueLalla f i)rhoppningar otn en adrm
reniomrnar. Viistkusten hade dock mera sol och
fdue regnclagar,elsururikligare nederbijrd iin Ostkrtsten. Flera tkylall med.stormbyar hirjad.e, Kallaste augusti seclan1902.
1. Skcirdenvar starkt fdrsenadefter iuli minads urusla
vdder,och olika skcirdeskador
inrapporterades
ocksi.
Projekteringen fcir Karlskogas cistra infartsled vid
Immetorp pigick. Aven hdr blir det en fyrfilig vdg med
t -^ t:l-^l ^ +^^rr 4r rsPr4rJgr.

StockholmskontoretsNorrkcipingsfilial startade si
smattoch dennadag bdrjadeombyggnadsarbetena
i fastighetenOskarsgataft
L2.
Kurs nr 2 i Stilskolansgrundkursbrirjadepi Industriskolan.
3. Den fcirstaPOLAR-F motorn fcir en fiskebit levererades.
6. Frin den 6 aug. och en vecka framit
NOHAB-pensiondrernas
tid p& Ulvdn.

var det

7. Krdftpremidr i stcjrreeller mindre stil, alltefter tillging och fiskelycka.
Raketuppskjutningarna
vid Kronogird i Norbotten
fortsatte fcir att utforska olika fcireteelser,
norrsken,lysandemoln m. m. i den hrigreatmosfdren.
8. Den fcirsta,tryckpressen
till DagensNyheters anldggning pi Marieberg i Stockholmdr nu uppmonteradhos
NOHAB.
Kaos pi grund av skyfall i Sddertiilje.Natten till
onsdagenden 8/8 drdnktesSodertiiljemed omnejd av ett
v&ldsamtovdder.Under 5 timmar fdll 104 mm regn och
vindstyrkanuppmdttestill 22 meter i sekunden.Ovddret
medfcirde driftstopp hos industriernai staden och hela
villaomriden lig under vatten.Se B-pilen m )/L962.
9. Den sedvanligapensionlrsresan
fr6.nKarlskogahade
Mariestad som mil. 22 bassar fylldes. Aldst pi "karlsidan" var Carl Backman.Programmetvar som vanligt
lyckat,med sing och musik m. m.

21,

3/7. USA-berdh. Fr. u. Captain Keller, dtering. Strdmberg, Rear
Admiral lames, maior Bostrdm, Captain Mills och Captain LaufJ
( U S-ambassy i St ock b ol n ). Bofotsfoto Tillman.

11-15. Vostok III startadelcirdagenoch Vostok IV sdndagen,bida rymdskeppenlandade efter 3-4 dygns f2ird.
12. Raggarupptigen i samband med Kanonloppei blev
minimala, tack vare polisensresolutatrpptriidande.
Sovjetutfdrde en sensationell
bedrift genomatt inom
ett dygn sdndaupp tvi bemannaderymdfarkoster. Pawel
Popovitj och Andrijan Nikolajev hette kosmonauterna,
som ndra nog mdttesi luften.
15. AB Bofors bjdd genom Skandinaviska
Bankenut ett
obligationslin pa 35 mili. kr till i,2i /o till pari. Lhnet
<ivertecknades
snabbt.
ABF och TBV siindeut studieprogrammen,som vanligt fyllda med bide roliga, llrorika och " matnyttiga"
kurser.
Vid anmdlningstidensutging hade Industriskolan
fulla kurser till metallurgisk och kemisk yrkesutbildning.
AvdelningsbeteckningenYP 25, Pansarplttsverkstaden, kunde strykasur f<i.rteckningen,
sedanden helt flyttat
ur de gamla lokalernai MH upp till VP.
Det sistaloket i en seriepi 4i NOHAB-GM lok till
Danmark,Iitt. Mx, levereradei.
16. Frirsta utbildningskursen fcir kvinnliga truckforare
bdrjadepi Industriskolan.De tre elevernaklaradesig utmlrkt. Sef. d. B-pilen u 5/52.
20/7. Bil- och passagerarldrjan "Hansa Express" anldper Visby
pi. rutten Hang)-Trauentilnde. Foto NOHAB:s atkiv.

lt:*

b

8/8.

lVedd sAtter xtt riiddningsbdten aid iiaerriinzningsAatastro'
len. Kulan till hdger d.r ingen riidd.ningsballong ardn en behdllare
lJ7edafoto lVesterlund.
16r kol syra.

8/8. Kaos efter skfiallet i Sddertd.lie. \Tedafoto Sfesterlund.

17. St&lfcjrs?iljningens
nya kontor vid Bofors var helt firdigt, invigdesoch visades.Se B-pilen m 4 och )/62.
med B-pilens redaktionskomL7-18. Storsammantrdde
mitt6er, fcir forsta g8.ngenforlagt till Tidaholm, dvensom
Holmagirden och Hrikensis. Sedvanligavarpativlingar vandringsprisetstannadei Tidaholm - jZimteBoccia-spel
och fiskeutflykt.
tY,

18. Orebro Golfklubbs utvidgadebanavid Sdtrainvigdes
av Prins Bertil.
18-19. Bofors Jiigargilles skyttekung Rune Flodman
blev dubbel svenskmdstarei hjortskjutning vid tdvlingar
i Nyk<iping.
19. Stor6navslutadesdsongen,
som trots vddretvarit mycket lyckad, med stora festligheter, fyrverkerier m. m.
40.000 miltider har serveratsoch etskilligaton livsmedel
och drycker har M/S Marianne forslat civer. Finalveckan
bjdd ftirrestenpi strilandevdder.

8/5. SA hiir srtg Dagens Nyhetet ny prers at, nAt d.en aal uppmonlerad pA NOHAB. Nohabfoto G. Johansson.

Kanonloppet, med Guldskottet som vandringspris,
gick med OK Djerf som skicklig arrangdr.
2I--28. Ett 30-tal stilfcirsiiljaredeltog i en kurs i fcirsiiljningsteknik.Kursledarevar direktijr C. Abrahamsson,
Mercuri-Institutet,Stockholm.

NobeJAruts lnonter - xtlrtAlld at tir dansAe rcprereil5-11/8.
aid Nordisk Anestesiologiska Fdreningst.lnt Biolarmct. A/S konsress i Aaybus, Foto ur FRK:s arkiv.

22. AB Bofors toppade listan civer bolagens nettoinkomster i linet med 20 milj. kr. Nitroglycerin, Gyttorp
var 2ia ochHillefors Bruk 3:a.
Samtidigt publiceradeStatistiskaCentralbyr&nen tabell dver landets milionlrer: i Orebro ldn fanns 48 av
dennahirt trlngda samhiillsgrupp.
23. Skolorna satte iging efter sommarlovet.De h<igre
skolornahadesvir ldrarbrist.
25. Der. nya Centralskolani Tidaholm togs i bruk vid
hcistterminens
bdrjan. Den officiella invigningen, [6rrdtaf Geijerstam,drcijde docktill den24. ll .
tad av statsr&det
Vid minadensslut pistod pessimisterna,
att regn fallit
i Tidaholm under 30 av minadensdaqar.
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25. Man kunde nu civerblickabostadsbyggandet
i Karlskoga och di konstatera,att ett rekordartatantal ldgenheter, ca 790 i flefiamiljshus och ca 110 egnahem,torde
bli fZirdigai ir.
28. Arbetslcjshetsndmnden
i Karlskogabegdrdehos Ldnsarbetsndmnden,
att snarastf3,bygga nya lokaler fcir omoch den skyddadeskolverkstaden.
skolningsverksamheten
Dessa skulle enligt planerna uppforas i anslutning till
industriomridetvid Kilsta.
29. Ftirhandlinganr om den s. k. "revisionspotten"vid
Bofors,227.OOO
kr, var klara.
Souschefen
vid Flygfcirvaltningen,
generalmajorFalk,
var i Bofors fcir en orientering om aktuell materiel f6r
Flygvapnet jdmte genomging av pv-roboten BANTAM.
med kontorschefernaoch re30. Fcirs?iljningskonferens
presentanterfrin Danmark, Finland och Norge. Se dven
gruppfoto.
31. Bofors Ungdomsgird brirjade hdstterminenmed ett
stort antal cirklar och kurserfcjr gammaloch ung.
Aug. Samarbetemellan Kilstaverken och Nobelkrut inleddes.Avfallssyror frin F-avdelningennyttiggtiressom
betningssyrori Kilsta. Tvi lagercisternerhar uppsdllts
och en gummeradnormalspirsvagnanskaffatsfcir transporten.
Vid H?illforsenskraftverksbyggepigick formsdttning av pelare och montageav sugrrir for NOHAB-turbinerna.

t5/8. HAr gfrr det sista Mx-loket i en serie pA 45 NOHAB GMlok till DSB i)ttert'iirjeliigeti Heltingdr. NohabfotoG. Johansson.

F6r 50 ir sedan.Nydqvist & Holm levererade
Amnet till varle skruv
223 sknxar till Panamakanalen.
vdgde den 900 kg och
vdgde 1.200 kg. F?irdigbearbetad
var nara26 fot ling. Materialetvar framstdllti Bofors och
dmnenautsmiddai Bjcirkborn.
pi lY:edabesok.
Fr. r. Ing. T. Hedstrdm,
AB Bofors,
8/8. Japaner
H. Oi:hi, Gadelius& Co.Ltd., ToAyo,MasataAe
Fujisawa,Chief
ol Deuelopnz. Section samt Kenzo Kogame, Chief ol Arms Equipnzent,Milsabisil Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Nagasaki.
\Wedafoto \Testerlund.

12/8. Gellefirloppet. Klart 16r start i "turistAlassen". Foto C
Tillman.

Augusti. Qaantoaac-anliiggningeni A4LA 3 ( se f. 6. Boforssidan).
Boforsfoto Falk.
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Aag. Montage au sugr}r till NOHAB-turbinerna
Ara'ftstation. Foto \Tidmark & Platzer.

i Hdllfor:ens

31/8. Ingeniiir Bi)rje Lardner aalestas frdn UVA. Fr. u. herrar
Rune Arrbo, -festfdremdletocb Birger Carlsson. Foto Molander.

September
Soalareoch regnriAarelin normalt, rnedd.Sligtaiider
ztnclerfi)rsta hiilflen au mLnaden,reddn nAgot soligare, nzenfortfaranclesaalt.
1. Skiirpta trafikbestdmmelser
tr6dde ikraft som hindrade bus- och raggarkcirningi Karlskoga.
Skoloverstyrelsen
fcireslogriksdagenatt Karlskoga fir
sitt TekniskaGymnasiumI juli t963. Annu ett nytt steg
pi vZigen.

9/8. Indirht besdk. I lriimre ruden mellan dir. af Klint och ma1or
Bosbiim sfir stalssekreterare A, P, Sarathy, New Delhi. Boforsfoto Tillman.

Stockholmskontoretskameralaavdelning jiimte kemioch plastavdelningenflyttade till nya forniimliga kontorslokaler i nybyggetvid Fcirmansvdgen,
Arstadal (Sdder).
Seiven B-pilenm 6/62.
30/8. DdtdmarAinanliiggningen i Bofrsberget uar fiirdig. Se iiuen
B-pilen nr 5/1962. Boforsfoto Tillman.

31/8. Steriges rnoclernasleudgtankuagx, isolerad ned. lochloam
(polyuretanskum), l6r tranrport aa temperdtilrAdnsliga il)tshor
sattes in i uafik. Obseraera dock, att-fotot tEgits senare under
Lret, drt ntarhen rar rni;tAcht. Boforsfoto Falk.

towu ro roirriii

30/8. Kontorrche'fshonlerens i Bolors. Fr. a. lterrar Engstrt)m,
Lundgren, Sjrilix FAO, Neddniu: FAE, Alsdn FAS, Ffugar FAY,
Hellstrdm-Miiller Danmark, Aass Norge, Odelberg, Soblman,
Tatnm, MunAby FAG, Ringsttdm FAM, fru Wedin, lYennerblotn, Blomqaist Suomen-Bofor:, Fjell Norge, Moberg, Hed.elin,
Alerman ocb CarJsson.Boforsfoto Falk.

Sept. Mdleriuerkstaden pA NOHAB
tagen i bruk sedan nigon
tid. Loken sprutndlas och hiir pfigdr aissa konpletterande mdlningsarbeten, Foto G. Johansson.

1-2. Koncernmesterskapstdvlingar
i tennisgenomfdrdes
i Tidaholm, andra dagen tyvirr inomhus.Nya mdstarei
herrdubbelkorades.Se B-ptIen 5/62.

YJ-HFf
"+FqfF&@#eq

4. Fosfatbolagets
och Nitroglycerinbolagets
styrelserbescikteBofors. Segruppfoto.

*#r

Orebro ldns civilfcirsvarsf6rbundhrill irsmcite pt
Rikssaleni Orebto Slott och deladeut fcirtjinstteckenav
olika grader.SedvenB-pilen ff 5/1962.
6. I FinvalsverketMVK 23 togs en ny 350-tonskallsax
i drift. Saxen ersltter en starkt nedsliten 125-tonssax.
I den nya saxenkan dimensionerupp till 64 mm A vakas
och klippas. Detta medfcjr sttirre flexibilitet vid inplanering av dimensionsomredet
30-64 mm, som fr. o. m. nu
kan valsassi.vll i medium- som finvalsverken.
22/9. UVA'r segrande lag i sLytenarchen tnot lYeda. Sittande
Gdran lohansson, Helge Rask, Rune Abefors, Allan Andersson.
St1ende Rolf Andersson, Lennart RasA, Rolf Molander, Karl-EriA
Lundgren, Folhe Nilsson. Foto R. Molander.

gdr genorn Trollhdtte kanal, driuen au
6/9. Marinens "Acbillel'
NOHAB-Polarmotor MNS bA 1600 bfu, Foto J6rgen Carlsson.

4/9. Styelserna f tu Gyttorps Nitrogl. ocb Stblms Superlosfas AB:
Fr. u, agronarn Janson, dir. Caspersson,dir.Tunhamnar,|aering.
IY/ablberg, dir. Lind.er, d.ir. Odelberg, dir. Anestad, di:p. Abenias,
dir. Edlund, dohtor IYallenberg, daering. Carbonnier, dir. Eidenz,
bruksdisp. Sohlman, d.ir. Dabl6n, ntajor Klellberg. Boforsfoto
Tillman.

MeAanldrbundlhrnte

6. Kungl. Marinfcirvaltningensbogserbit "Achilles" pi
jungfruresa genom Trollhiitte kanal. Fartyget [r utrustat
med en POLAR dieselmotor,typ MNS, pi 1650 hk.
Stockholmskontoretsnya lager.-och kontorsbyggnad
med utijkade hdrdverkslokaler slutbesiktigadesoch godkdndes.
Biofarma A/5, Kdpenhamn, stdllde at Nobelkruts ldAe6-9/9.
nzed.eluid. Nortliska fteunatologkongressen. Foto FRK:s arkiv.

ister pd Bof ors besdk. Boforsfoto Tillman.

7. JlrnverksfdreningensstyrelsebesdkteBofors och besdktebl. a. NVM. Seiven gruPPfoto.
Inspektdren for Kustartilleriet, generalmajor Lange,
besdkte Bofors f6r att erhilla redogdrelsefdr aktuella
f cirKustartilleriet.
artillerikonstruktioner
8. 1,9fu har det tagit ftir brukstjiinstemanHarald \7indahl att tillverka en skalenligt och funktionsduglig modell
av ett NOHAB-lok SJ litt B nr 1140.
Ett nytt snedvalsriktverk fcir riktning av rundst&l i
dimensionsom6det 24-4) mm A togs i drift i FZirdigstlllningsavdelningenMVK 30. Detta riktverk av nyaste
konstruktion medfor att samtliga dimensionerav rundsting fr&n 5,1 mm upp till ca 90 mm kan riktas'
10. "svenskalottansdag" firades<iverhela landet.Vi ger
lottornaen liten extrablomma.
Stilskolans3:e kurs b6rjadenu pi Industriskolanmed
grundkursen.
En stor llgko flaneradep& gatornai stadenscentrum
- Hotellgatanoch Ekmansdalen.Karlskogahar ndra till
vildmarken.
11. Bofors stod som programvdrdsivll fcir Mekanfcjrbundets styrelse som ftir en stcirre grupp prominenta
engelskaindustrimdn. GdsternastuderadeKilstaverken,
Bergverkstdderna,Llkemedelsfabriken och bostadsomriden.
I "the British EngineeringMission to Sweden"deltog
de flestafrin elektriskafir19 prominentaforetagsledare,
mor, tjdnstemdn frtn DEAMA/BEA, Financial Times
och BBC.

14/9. Brigddgeneral Ademulgan och naior
ned boforsare pi skjutfdltet. KPS'foto.

,=-,'ffi,,:.i+

Banjo tillsamnzans

13. Vdstra kretsenav SverigesVerkstadsforeningfbdade
varade
sin "hdsttrdff" till Trollhlttan. Sammankomsten
i tvi dagar,varvid ocksi industriernabestiktes.
L3-1,4. BrigadgeneralAdemulegan och major Banjo,
i Bofors.
Nigeria, pi studiebes6k
14. LandshdvdingAman, ptofessorRexed, dr \7ilander
pi Liikemedelsmanufakturem. fl. gjorde ett studiebescik
ringen.
1). "Bofors-Conny"blev 2:a i tdvlingen"Arets liiding".
SevidareB-pilenu )/1962.
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Mercedes-Benz-[Jnimog-Eylert. Cbauff\r Hellberg uisar lyftf\rntdgan,
nark till 1,6 n hrjid. Boforsfoto Falk.

3 ton lrfrn

16. Landstings-och stadsfullmdktigevalen
gav en vacker
segerfdr s., framgingar fcir fp, nera statusquo frir cp och
k och svirt bakslagfcir h. Majoriteten fcir s Ir dock si
knapp som 50,8% av rcistsiffrorna.

tdra fcjrvaltningarna representeradesav Fdlttygmlstaren,
tiversteH&rd af Segerstad,
kommenddrHammar Marinen,
och byrichef Flodin.

17-18. Med anlitande av Personalhuseti Tidaholm
skiirmbildsfotograferades
successivtunder arbetstid i29
Personer.

1j/9. Engelskt be:ijA. Fr. a. Dir. af Klint, the Hon. Iaor Guest,
Genetaltnajor Httton, Kapten Samuelson, Mr. Flaheny, Brigadier
Haywercl, Mr. Jones, Mr. ChaddocA, Generalmajor Bates, Fr*
Sohlman, Generalmajor Lindsay ocb Disponent Sohltnan. Boforsfoto Tillman.

I7-2L. Europamdsterskapet
fcir gjuterilZirlingaravgjor
des i Turin. Sverigesende representantvar Ake Gustavsson frin S7edaverken,som placeradesig pi g:e plats
bland 2O deltagarefrin 9 linder. Se B-pilen m 5/r)62.
18. Skatteunderlaget
i rikets stider cikade1961 med 10,7
% - i Karlskogamed 11,3 /6 - enligt Stadsfdrbundets
utredning.
Apotekare och receptarier,Nobelkruts likarebesrikare
fcir ldkemedel i Danmark, Finland, Norge och Sverige,
samladei Bofors fcir konferensoch studier.
19. AB Bofors varsladeom permittering av ett mindre
antal arbetareinom Metallurgiska avdelningarna.Saken
kommenteradesunder 3- och 4-spaltigarubriker och gav
anledning till alltfdr mycken oro. Tack vare "naturlig',
avging och omplaceringar blev det inga permitteringar.
Ett o-tal fcjrridsmdstarefrin Kungl. V?ig & Vatten_
byggnadsstyrelsens
depifcirrld landetrunt bescikte
Bofors,
besig Kilstaverken och Boforsverken och lunchade pi
Labbsand.
NOHAB inbjcid sina pensionirer till fdretagsvisning
och samkv?im
pi Gullriset.
20. Stadsfullmiiktigehadeatt beslutaom storaoch besvdr_
liga markfrirvdrv fcir infarten och Orebrovdqenvid Imme_
torp-Brickegirden.
LandstingetsFU foreslog en skattehcijningpi t kr,
varefter orebro ldn flrr den hrigsta landstingsskatteni riket, eller 6 kr. L?igstaskatten har Skaraborgslin, ofrirdndrat4: 20 kr.
2I. 1962 irs Fcirsvarskommitt6,
17 ledamcitermed talman
Thapper som ordfcjrande, gdstade Bofors fcir visning
och orienteringav aktuell materielfcir Fdrsvaret.De mili_
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14/9. En uisningsgrupp frdn VerAstadsfi)reningensbesak pd
NOHAB. NohabfotoG. Tohansson.

YffS.r

di
21. Brandkiren utftirde en sdllsyntrdddningsaktion,
Bj<irkovanfcir
gallret
mot
fastnat
de frilste en bavef,som
borns kraftstation.
22. IJYA och \7eda mcjttesi en idel skyttekampi Sijdertllje. Gdsternavann (kanskeofint nog) med 809 Poeng
av 4'En
mot \7edas 796.UYA vann ocksa3 klassegrar
fcirnZimligprissamlingprydde ocksi dennatdvling'

7/9.
'

Jiirnterkst'\reningent

sryelse:. lsta.

rad,en fr'

a'

disp'

u,l,K' R' Edn, k on^s
i.' lrri i no*a r r,' d.ir. S.-IYohtf i hrt, di t'. B.oh
disp'
Sohlrnan'
L. IVahtstrdm, brahsdisp'^S'
t)r^'"i,'-iite.'5.
"x;.
Ekdisp'IY'
Anatk'
A'
C'
d)t'
u'
taden
2:dra
7r'
e'nrrnit*.
dir'
Paues'
dir'
Bransson,
A.
!'
*')r,' iiitii-a nitierg, d'i/.'N'
dir'
X.-n. fiOtor, brukiAgareL Suensson,dit' E' Rundqaist'
Ek'
C'
generalkonsal
Agrell,
disp'
Hagttan,
i. Oaat rrs,'dir. R'
man,bruAsiisp.IV. Haglund' BoforsfotoTillman'

t

22-23. Koncernensfackfcireningarhade en trlff i Bofors fdr diskussionav gemensammaproblem' dveringeni6r Carbonnierinformeradeom Nobelkruts historia och
ingenjor Magnusson visade llkemedelsfabriken' Se dven
B-pilenm r/62.
23-15/lO. P& en utstdllning i Neumiinster utstdllde
Vedaverken sina ldnsPumPar.
f6r slitgods till band24-26. Skandinaviskaf.orsd,Iiarc
en kurs i Bofors'
genomgick
grdvmaskiner
traktorer och
besltiti princip bevilja stats25. Arbetsmarknadsstyrelsen
beredskapsarbete
stats-kommunalt
sisom
att
fcir
bidrag
i Karlomskolningsverksamheten
fdr
lokaler
oppfS.a
sioga. Kostnadernahar bedknats till 0,8 milj' kr'
Inbrott i Kilstaverkensmarketenteri,med ca )00 kr
sombyte.
betdnkandemed forslag om all27. Semesterkommitt6ns
min 4-veckorssemesterfrhnlg6),lades fram'
konfereradei Bobolagsledningar
Koncetnfciretagens
fors under ordfdrandeskapav disponentSohlman'
ett forslagtill tjverensgodkZinde
28. Metalls civerstyrelse
Metalls och Gjumellan
kommelseom sammanslagning
beslutaom ev'
Giutarefcirbundet
fir
L963
tarnas forbund.
sammanslagning.
i Stockholmp& Boforsbescik'
29. USA:s ambassaddr
TG&IF
30. Med braksegern8-0 slog BorislagetNorrby
repregingen
tredje
f<ir
i fotboll. Efter detta iterfcirdes
III.
till division
sentationslaget

10. Pfr atsti)llningen i Neumiintter stiillde lYedaaerken
23/9-15/
punpat.
Mdssan airhat niirmast tittoli' Eoto ur \feda's
ut' ,ioa
arkiv.

i Bofors' Fr' a' d'ir' Odelberg'
ambassaddten
z5/9. AmerikansAe
GrahamPatson' dir' Hall'
ambassaddr
Klint,
af
liu'Sohlmon,
fru
'Urr.
porroo,' lru' Odelberg,dit' af Klint och disp' Sohlman'
BoforsfotoFalk.

IlVA"s hel'
29/9.Prins Bertil och dir. LennatrOdqaistbesAfrd'ar
au Stochholms
inuigningen
aid
tl-55C1
hril:lipmaskin
ooro*orlrpo
TeAniskaMiissa'Foto H. Heineman,Stockholm'
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2,1/9-.-LiiAarbesbAareAonlerens
tid N obeJArut.Dr Marckert, cbef
fdr NFL, stdr mellan blondinen och braneiten, som nr 10
fr. u.
Boforsfoto Falk.

skytt 1962, Altan Andersson
].2!.9. UVA's frangfrngsrikaste
"Sigtuna".FotoR. Molander.
31. SverigesArbetsledarefcirbund
beslcit,pi konferenser
landet runt, om en viss omorganisation.
De tre Karlstads_,
Kristinehamns-och Orebro_distrikten
sammanslogs
tiil ett,
med 39 avdelningar och ca 3.600 medlemmar.
Verk_
mestareTore Holm valdestill ny distriktsordfcjrande.

Oktober
Solig, uarnzocb tniltl mLnad,Efter en Aylig
sontmar
Aonrner ofta en uac\er hdst, :A ock i Ar. MycAet
litet regn, men climnta. Hdga dagstemperatarer,
friimst i Norrland.
Beldggningen i Trotyl. och Hexogenfabriken
hade
1:
dkat
kraftigt att man Lunde cjka till" 3_skift i Trotyl_
_si
fabriken och till 4-skift i Hexogenfabriken.
I denna om_
fattning berdknastillverkningen-kunna upprdtthillas
hela
7963.
I Betningsavdelningen,
MVK 4r, togs en ny slung_
rens.ningsanllggningfdr rensning av emnln
ocfr stingstll
i drift. Anl?iggningenutgcir ett ko=mplement
till betnirigen.
representanterfrin finska Lantbruksskolan
var i
Bofors fdr studier av slitgodsprodukter.
Den stora kursen ,,Bilrid och bilvtrd,,
startademed
upptaktsmdtepi Bofors Samlingshus.
2. I Frirsvarsstabens
och UD:s regi reste ett 15-tal utldndska journalister runt i Vdstsv.r-ige
och bescjkte?iven
NOHAB. Militerbefeh avaten,genei'al Akerman,
deltog
ocksi i besciket.
4. Industribrandkirensnattliga orienteringgick
fcir 21
gingen inom Nobelkruts fabriksomrede.
nJra? var 4 km
ling, gick ovet 2L kontroller, dd.tav
7 med rivningsmoment. Gustav Bogren, Erik Ottossonoch
Karl Enocl_,
tog
de.frdms,taplatsernaoch lagtdvlingenvanns
ur,3,. uukt_
avlcisningen.
lngen NVM hadefortskridit si lingt, att
formsdttningen
kunde bcirja.
5-6. Koncernens kontrollingenjcirer konfererade
pn
Tidaholmsverken.Sef. ri. B_pilenm 6/62.
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2.7/9. lvIAK. Byggnadsarbet.e,thar gdrr rasAt,
uiiggarna nrira flir_
di gn ont erade. Boforsfoto Tillman.

6. PE grund av arbetsbristhade de anstdlldai Hammar_
smedjan och MekaniseradeGjuteriet i Bofors fda
ldrdagarunder hcisten.
UVA:s skyfteklubbhade KM pi Lcivstaskjutbana.
'
Allan Andersson
vannmed 1g1,1p.
8.
Fciretagsndmndens
sammantrldekunde disponent
- .Vid
Sohlman meddela, att inga permitteringar torde
komma
att ske.Ett par veckorr.nur. (d.n 26. I;.62) iterkallades
ocksi varslet.
9. Brandkiren kalladestill Bofors tvt ginger denna dag,
till Stilverket och Fdltverkstaden,fOr tltmia som
snabbt
klaradesav.

4!:0_._F.illldnenlen fi)r dngpannor och sAorstex i dngcentralen
C4 Nobelkrut scbaAtadesundan. Boforsfoto.

10. Vid Tidaholmsverken igingsattes schaktniflg fdr
TVM:s nya varmlager och milerilokal. Si.sombyggnadsentreprenijrhadeveckaninnan utsettsByggnadsfirmaCad
Tesdorpf AB i Skiivde.
11. Jiigargillets Rune Flodman deltog i VM i skytte i
Kairo och vann en bronsmedalji hjortskpte.
12. N2ir Folkets Hus byggdesfor 57 ir sedan,murades
ett skrin med diverse handlingar in i grunden. Nu iterfanns skrinet och cippnadesunder vissa ceremonier."Skiningarna" hade nu ocksi borjat arbetet pi HSB-husetpi
den gamla FH-tomten.

1 / 1 0 . Slan gr emsanldggni ngen i MVK 45. BoforsfotoFalk.

Pi grund av viss orderbrist permitteradesL0 kvinnliga
arbetarevid Nobelkrut fiir kort tid.
L3-L4. Vdrmlandsdistrikt av SvenskaGjutarefcirbundet
hade forlagt sin konferens till Bofors. En rundvandring
genom anldggningarna och en god lunch ingick bl. a. i
Programmer.
15. NOHAB har infridivat kulventiler med sitt program
frir vattenturbiner. Den frirsta enheten- fcjr Roidifors
kraftstation- var klar. Sefoto sid. 54.
Enligt bolagsledningensbeslutciverflyttadeNOHAB's
elektroniska illverkning till Bofors. Konstruktion och utveckling fdrlades till KC 4 och produktionen till NVA 5.
Se f. ii. under personalnytt.Plats for dessaavdelningar
har berettsi RA 1, som omdisponerats
fiir indam&let.
16. Statssekreterare
Karl Fritiofsson,Fdrsvarsdepartementet, yttrade i en intervju om krigsmaterielexporten,att
Sverigegirna sdljer vapen till neutrala llnder, exempelvis
Osterrikeoch Schweiz.
17. SvenskaKemiingenjcirersRiksfdrbund inledde hcistterminens programverksamhetmed ett fdredrag om uretanskumplaster av ingenjor David Bickel, BTV. Fciredraget, som kommer att publiceras, hade talrika ihdrare
och leddetill en livlig diskussion.
Arets boforsstipendiater
blev herrar Kjell Andersson,
Stig Carlquist, och Bengt Nordqvist.
2/10. Ingenji;r Sixten Hagqtist i aisningrtagen aid de utliindtLa
journalisternas betoh pd. NOHAB. Nohabfoto G. Johansson.

26/10. NOHAB tog bem sAolmdstershapet i rLltte i Trollhiinan
andru dret i rad. Tre aa fdrgrund$igurerna, Arne Edsrrdn, ingelzitu Sablberg och Rolf Hemberg, fotograferade pd Gullri:et framldr en del aa priserna. Nohabfoto G. Johansson.
2/10. Albe,rledartriiffen slutade med nid.dag pi A'Iiissen. Hiir ses
I fondex sLymtar uiirden, dir. Caspersson,
" Nobelbuts-flygeln",
Boforsfoto Tillman.
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22/10. Uppslagningao Bonoplexskioori aArllgluteriet. Fr. a.
A. Hellqaist, borgnriisrare!etperston, ingenj|r iundberg, di:ponent Sohlmanoch landsh|udingFallenius.BTV-foto Bergstrdm.

14/10. Finslipning au ctltalstext. Fruarna Lantz och Maiuor Andersson och-frh. Claetson har lLu ett j70 cnt lfrngt Telex. BTyfoto Bergstr6m.

17-18. Ingenjcirer och inkcipscheferfrin den svenska
gruvindustringjorde ett studiebescik
i Bofors tillsammans
med representanter
frtn FAO och FAY. Speciellinformation ldmnadesom malstanger,kross-och kvarngodsm. m.
18. Vid KarlskogaBergslagsTekniskaFd,renings
mi.nadsmcite talade civeringenjrir Kjell Str<imberg(tidigare A i
Bofors) om sina erfarenheterfrin ett FN-uppdrag i polen.
19. "PrinsessanMargaretha"sjcisattes
vid Aalborg Verft.
Gudmoderiir H. K. H. Prinsessan
Margaretha.Firjan utrusias med 2 POLAR dieselmotorer,typ MT, pi vardera
2400 hk.
Ldkemedelsmanufaktureringenbesriktesoch studerades av en stor grupp sjukskciterskeelever
frtn Orebro.
Stor uppmdrksamhet dgnas i pressen it AB Atomenergis bestiillning av en snabbreaktor hos NOHAB.
Denna reaktor med beteckningenFR-0, skall installeras
i Studsvikoch anvdndastill reaktorfysikaliska
berikningar
av de mestskilda slag.
20. NOHAB:s ldrlingsskolahadeavslutningpi Gullriset.
24 eleverfick avgingsbetyg.
27-28/10.
NobelArats LiAentedelsspecialiteter ut:ti)llda
aa
Suomen-Bofors dd aeteriniirkongress i Helsingfors. Foto
FRK:s arkiv,

NOHAB och ASEA:s projekt till en reaktor av ny
typ fcir Studsvik publicerades.
22. Bofors-TidaholmsverkenAB och dessnya ansikte demonstreradesfrir landshdvdingFallenius,bruksdisponent
Sohlmanoch yttedigare nl.grainbjudna. Rundvandringen
gynnadesav ett behagligt brittsommarvd.der.
Kirchefsskifte hos Karlskoga-lottorna.FrcikenBirgit
Fahlgren eftertrdddesav fru Majken Magnusson(maka
till MnnpiNVM).
22/-10. BorgnzAstare lespersson, landsb6ading Fallenias, disponent
Soblman, i)aeringenjr)r L. StelAj och baron Magnus ton Etsen pd
so li g BTV -p r anzen ad. BTY -f oto Bergstrdm.
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>Gruvtr?iffen> i Bofors

17-18/10. "Gruatriiflen" i Bofors. Fr. u. ing. E. lYilbelmston,
Bolidens Gruu AB, ing. Otte Albertsson, Falu Kopparaerk, ing.
C.-H. Schdllin, FAO, ing. Panik Flygar, FAY, herr lohan Hed.6n,
FS, 6uering. H. JYieslander och ing. Jirgen Hiett, LoussaaaaraKiirunaoaara AB, ing. Stig Olot'ssox, Stripa Grao AB, herr Per
Carlgren, Stora Kopparbergs Bergslags AB, disp. Olle Hedblad,
Bastkiirns Grua AB, ing. Artbur Bergdahl, AB Yxsjd Grutor,
ink.-cbef Suex Norling, Tru'fik AB Grdngesberg-Oxeli)sand, bergsing. Mats Vi.llt'ors, Bi:pberg: AB, berg:ing. Arjen lVilandh, AB
Statsgruuor, Stollberg, bergsiag. C.-E. IYennert'eldt, Stripa Gruu
AB, in6.-cbef Bdrje Swanberg, AB Statsgruuor, HdAsberg, ing.
S. Alerman, FS, bergsing. Ake Lundgren, FS, ing. Daniel Lindholm, TrafiA AB Griingesberg-Oxel6sund, herr L. Bergstrt)tn,
FAA, inh.-cbef Georg Lindberg, Std.llbergsbolagen, Luduiha, ing.
Hjalmar Bergstrdm, FAY.

22. Det fcirsta tankfartyget, "Tudor", som byggts vid
LcjddseVarf, gjorde sin jungfruresa till hemmahamnen
Skdrhamn. "Tudor" drivs av en POLAR dieselmotor,
typ N, pn 1575hk.
27. Kursavslutningoch diplomutdelningvid Bofors Industriskola.Sammanlagt66 elever hade nu avslutat sin
utbildning. Sedven B-pllen 6/62.
28. Bofors Industribrandkir hrill sin irliga orienteringstiivling civer en 2.000 m ling bana med 20 kontroller,
ddrav 8 med civningsmoment.Segrareblev Nils Eriksson,
f<iljd av Olof Stenstrdmoch Egon Strdm. Lagtevlingenom
Svea-Nornansvandringsprisvannsav 2 ia v a.ktavlcisningen.
29. 4 M-kampanjen i Karlskoga startademed ett lokalt
upptaktsmd,tepi Folkets Hus. Huvudtalare vat kanslichef
Erik Thornberg, Arbetsskyddsn?imndenoch dr Evert
Hejneman,Bofors.
Degerforsrdgens infart Alar och nya t,iigtkyltar rAtls ilpp.
Foto Karlskoga Tidning.

Organisationskommitt6n
fdr 4 M-kampanjenhdll en
sttirreinformationskonferens
pi FolketsHus, med kanslichef Erik Thcirnberg,dr Evert Hejnemanm. fl. som talare"
i Karlskogabeslcitatt sdnkaskatten
30. Stadsfullm?iktige
med 25 cireoch att ansl8.1,1 mrlj. kr till en ny skyddad
verkstad.
31. Infarten genomSkranta,fcirbi Lasarettet,mot Kanongatan var klar och cippnadesfdr trafik. Karlskoga har nu
fitt en forniimlig infart fcir Degerforsvdgen.

November
Viirme och kyla omaiixlandeuntler mhnaden,Fdrtt
ouanligt milda sydostuindar,senarekalla polaruindar. MarLensnotiicAt|rLn den 20.
1. Den fdrsta fiskebiten med NOHAB:s nya motor
POLAR-F kom till GciteborgsFiskhamn,ddr den visades
for fiskeriintresserade
och pressen.Fartygetir en stiltrS.late, som byggts vid ett varv i Osttyskland, och tillhor
fiskaren Olof Ahlstr<im i Fiskeb?ick.
Byggnadsarbeten
bcirjadefdr ny transformatorstation
for hogsp?inningfrir Stockholmskontoretshdrdverkstad.
Den 28 decembervar stationenklar och inkopplad.
6. AB Bofors besvlradesig hos regeringenciverArbetsmarknadsstyrelsens
vdgran till arbetstillstind fdr laboratoriebyggeti Mrjlndal. Sefor civrigtB-pilen m 6/1962.
8. IJtan ceremoniercippnadesden nya llnsvdgen nr 48
i strdckan Borgunda-Acklinga. Fdrst denna dag inforlivades Tidaholm med det permanentade,mellansvenska
vdgndtet.Di. smalspirstrafiken Tidaholm-Svensbro nedlades L956, stdlldesv?igfdrbiittringari utsikt. Redan tidigare, den 24. 8., cippnadesden nya vdgen BorgundaFalk<ipingi sambandmed Konungens invigning av Mentalsjukhuseti Falkoping.
Fcir minga ter det sig fortfarande egendomligtmed
fdrdelningen av Skaraborgslins vdganslag,ty det omridet, som hat 27 procentav linets arealoch 25 procentav
llnsbefolkningen,har under 10 ir blott erhillit 13 procent
av viganslagen.
10. Den ungerske kommunikationsministern, Istvan
Kossa,bescikte
NOHAB.
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10/11. Ungerns AonmuniAationsntinister Istuan Kossa betokte
NOHAB
och Vattenlall i Trollhiittan. De tre berrarna lrdn
lAnster Ar: AraftaerAsdirekli)r Hans Frydin, minister Kossa och
d.irektdr Kylberg. Nohabfoto G. Johansson.

17/11. lY/eda-uerhstadshlubbensordl6rande Gunnar IVelander
nzatt,tr en b/onsterkorg at i)teringenjdr Molin som en hyllning
frfrn f bretaget. rJ7edafoto\Testerlund.

10. Chalmersspexarehittadeiter vdgentill Karlskogaoch
ftirndjde en stor och tacksampublik med "Don pedro".
I0-L7. "Bokens vecka", arrafiger^dav 1j kultursammanslutningar,hdlls 6verhelalandet.

Gisterna orienterades
fdrst i Bofors om BANTAM's konstruktion m. m. och reste ddref;tertill I 7 ystad fcir att
nd;rvara vid provskjutningar p5. Ravlunda skjutf?ilt i
Svenskaarm6nsregi.

13. \7ild-Ifest i Karlskoga: en vildsint kviga satteskrdck
i stadeninnan den fZilldesav en polisman.
En jlrnvZigshistoriskh[ndelse fcjrestod.DagensNyheter meddelade,att SJ fir byta till sig ett exemplarav de
inglok, som ansesvaravdrldensvackraste- ett NOHABlok, som nu 6r i tj2instp& de danskastatsbanorna,
men
som snart skall tasur drift.

24. Stcirsta
medalj-och klockutdelningeni Bofors historia
(med undantagav jubileumsiret L946). Se specialreportagei dettanummer.

14. Delar av etapp 2 i LiikemedelsfabrikenF 18 c togs
i bruk fdr de avslutandestegeni Carbocaintillverkningen.
Generalfdlttygmestaren,generalmajor Malm, tiilsammansmed avdelningschefernavid KATF fick en
orienteringom bandvagnsprogrammet
vid ett besciki Bofors, varvid lven kdrning med S-vagnendgderum.
16. Utvecklingen av jiirnproduktioneninger oro, framhcill Jiirnverksfrireningendi statistiken fcir irets 3 fcirsta
kvartal lades fram. Orderingi.ngen dr svag och prisliiget
betydligt fcirsdmrat.
Krut- och apteringshuseosamt miljdprovningsanliiggningen vid Abborrtjiirn pi Skjutfiiltet var klara och godkiinda. Se fotos och beskrivningunder Boforssidan.
17. rVedaverkensVerkstadsklubbfirade pi lcirdagen25irsjubileum. Ett 100-tal personerhdlsadesvilkomna vid
det festliga middagsbordetav klubbensordfcirandeGunnar \il/elander. Under middagen hylladesklubben med tal
och g&vorfrin fciretagetoch de olika organisationerna.

24-25. ABF:s )O-irsjubileum hogtidlighrills i Karlskoga med ett stort upplagt program. Rektor fcjr British
Centre,Ian Dunlop, frirncijdepubliken.N&gon veckatidigare jubileradeldnsdistriktet,och man diskuteradedi en
kulturvdnligaresamhdllsmil
j ri.
25. KarlskogaHembygdsfdreningfirade hdgtidligen sitt
40'irsj ubileum i Hembygdsgirden.
27. Sedvanlig hosttriiff pi Samlingshusetfcir Nobelkruts
skyddsombud.OmbudsmanKnut Therus berdttadeom arbetarskydd i amerikanska dynamitfabriker och skyddsinspektcir Lcinnqvist talade om 4 M-kampanjskurs i bioteknologi.Filmen "Ingen f.ara for handen" visades.
Epilog vid Varrofta-Frokindshdradsrdttbetr. kollisionen inom Tidaholmsverkenden L2.4. 6I. SivZillingtradarchauffdrensom SJ:s vdxlingsbitredeidcimdesvardera,2O
dagsbciter.
17/11. Ffin nriddagen i satnband.nzed IvedauerAens VerAsladsAI a b bs 2 5 -ir sj u bi / eu nt. W edafoto \Westerlund.

L9. 4 M-kampanjenstartadei Tidaholm med stort upplagd konferensfcir sdrskiltinbjudna.
Blixthalka med talrika krockar vid fcirsta vinterkniippen.
2I-24
Uppvisning av pv-robotenBANTAM infd,r representanterfrin Argentina, Indonesien och Spanien.
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KyrkoherdeGunnar Helander,Karlskoga,utndmndes
till kontraktsprosti Visnumskontral<t.
29. Karlskoga kommer att fL en 3-stjrirnig bad- och
campingplatsvid Sandviksbadet.
Ingenjdr Hans Broberg,Nobelkrut, blev ny riksdagsman i 2:a Kammarenefter direktdr Ebbe Rydin, orebro.
Nov. En ny forridsbyggnadK 21 vid Nobelkrut stod fdrdig efter en kort byggnadsperiod.Huset ir av korrugerad
plit och vdrmeisoleratoch skali anvlndas fdr lagring av
jer.
ammunitionsdetal

2/11. Aurdiningenpfr platsen't'i;rTVM:: lagerbyggnad
aar auslutadoch'forrnsiittningex
i t'ull ging - rndrtAotnkylansonzen
f drlamande
f ahtor.BTY-fotoBergstr6m.
27-28. RMS, Arm6ns radar och luftvernsmekanikerskola, ett )0-tal man, besdkteBofors frir studier av aktuella avdelningar.
28. Mekanister och skeppsbyggarefrin KTH studerade
Stockholmskontoretshdrdverkstadsamt forpHgadespt det
bista.
SIF:s avd. 24 Bof.orsfaststilldeomorganisationen
till
klubbar,
Boforsverken-Kilstaen
fcir
en
frir
Nobelkrut,
3
verken och en "Allminna Klubben" f6r Karlskogasdvriga
industritjdnstemdn.

\Tedaverken stdllde ut ldnspumparav olika storlekstyperoch av senaste
konstruktioni Englandpi "Public
\florks Exhibition" ACE.

December
Kallare iin normalt, de forsta 10 dagarnadock miltlare dittdndar, renarearktiska aindar. Marken mi)thckt i stdrre delen aa lantlet ocb ganska riklig
nederbdrd,lulhelgen kallast sedan1923,
1. Urpremidr i Tidaholm, nermare bestimt i Centralskolans aula. Guldur och hedersn&larutdeladestLLl 29
jubilarermed 2t tjinsteir, fulltaligt samlade.Sereportage
i detta nummer.
Sammadag celebrerades
TG&IF:s 60-irsjubileummed
en hdgtidlighet i Idrottshallenoch fest i Bibliotekshuset.
Utredningen om Orebro ldns nya kommunindelning
var klar. Llnet fcireslis fi 14 storkommunblock: Kadskoga
blir ofcirindrat, Degerfors fir Nysunds fdrsamling till sig.
En viss itstramning av arbetsmarknadsliget
kunde
konstatetas,
med cikatantal arbetslosa
frlmst inom skogsindustrien. Gjuterier och mekaniska verkstdder hade
ganskagod sysselslttning,
liksom vissadelarav textil- och
bekl2idnadsindustrierna.
austfrl.BoforsfotoTillman.
30/11.Alhiretrlina nyabyllinredning

6/12. MeAan'fijrbundets Smid.esseAtionpi
Boforsfoto Falk.

Aonferens i Bofors.

Dec. Den nya 'f6yidsbyggnaden K 21 rid Nobelkrut. Bofotsfoto
Falk.
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2. Karlskoga LottakS.rvilade inte pB.lagrana frin medaljutdelningenutan hcjll sin sedvanligastorajulmarknad
- | 14skyltscindagen.
3. Vid sammantrddemed NOHAB:s fciretagsndmnd
kunde direktrjrKylberg bl. a. meddela,att vissreduktionav
personalstyrkan
blir ofrinkomlig vid Plitverkstaden.Om
orderingingenvid G;'uteri,Smedjaoch Hdrderi inte radikalt fcirbdttras,rdknarman med att inskrdnkaDroduktionskapacitetendvenddr. Frir civrigaavdelningarula NOffAS
ans&gssysselsdttningsldget
vara tillfredsstdllandeunder
fcjrsta halvilet 1963, enligt vad som kunde 6,verblickas.
4. Dagen efter SkaraborgsLdns N[ringsrids sammantrdde i Mariestad publiceradeDagens Nyheter ledaren
"Linet utan ansikte". Denna gav senareunder minaden
upphov till livlig lokal debattoch talrika insdndarei D. N.
Arbetsmarknadsldgeti Karlskoga var anstrdngt,
I
frdmst fcir kvinnlig arbetskraft,med J..300arbetsscikande
under iret, de flesta arbetslcisa.
Arbetsscjkande
ungdom
och min har kunnat placerasutan stcirresvirigheter.
AB Bofors stod som vlrd fcir en kontaktkonferens
om
maskinunderhill fcir de skandinaviskaldndernassmidesindustrier.Arrangcirvar Mekanfcirbundets
Smidessektion.

Nou. NOHAB::
nya sandbllitteranliiggning i lull produhtion.
Hcir bliistras gjutgod: i moderx stdlvndbldsrer och skMdsnilas
dcirefter omedelbart elter behandlingen.

7. NOHAB:s tjinstemdnoch arbetsledare
hadesin traditionella Lucia-festpi Gullriset.
UVA:s skytteklubbhcill irsmciteoch deladeut priser
m. m. Kiubben kunde se tillbaka pi ett slllsynt lyckat
skytteir.
Arbetarna vid NOHAB stlllde sie awaktande till
varsel om 4-dagarcveckaunderuFren 1963vid vissaavdelningar.
Souschefenfdr Marinfcirvaltningen,konteramiral
I agerman,gdstadeBofors fdr en allmdn orientering om
bolagets marina program och utvecklingstendenserna
f6r
marina vapensystem.
30/11. Bofors kataAotnber? Ingaland.a. Vid schaktning inuid.
gdntl,t hyrdn (konpressorhuset) frrerfanns rester at) d.en tub, som
Jerlcle aatten till Bot'ors fi)rsta', eleAtricitelsnaskin". Boforsfoto
Tillman.
14/12. M/S Kensington Ardnglar sig igenom S\dertdlie sluss. Se
\Wedafoto \Testerlund.
f . 6. texten.

Dec. Prt gruntl aa den intensit,a hdldLn.ippeil pi irets sista dagar
fick SAdnska Cenentgjuleriet bygga en ueritabelt ,,cirkastilt,,
Ari.ng d e nygj ut na b etongh.onstr u kti on er na p,i Lcikemertelsf abri Aens
t i I I byggnad. Boforsfoto Falk.

13/ 12. Sorjet: tice kontmunikationsntinister Mlrrltou
mecl direhtor l(ylberg. Nohabfoto G. Johansson.

samlalat'

dagatnablir 2L till antalet, frltn 20 april till 5 oktober.
Hlldagarna den 24 maj och 23 decemberblir ocksi fria.
I sambandmed $TedaverkensFciretagsnimndssammantride blev 10 st. anstdllda,som uppnitt 25 tjdnstehr
vid fciretaget,hedrademed armbandsurav guld och hedersnil.
Karlskoga kyrka stod fdrdig efter en ganskaomfattandeyttre restaurering.

FotogralSdren
21/12. NOHAB:s turbnfilnt underinspelning.
Gauflin (aAlknnd.
lrin TV) tdl en sceftlrAn lastningen.t! ett
laphiultill Furnas.
G. Johansson.
Nohabfoto
missHela Tidaholm torrladesgenomett of<irutsebart
tide med jettelAckapi vattenledningenmellan Knllefall
och hcigreservoaren
pi Hellidsberget.Felet anadesi gryningen och var fcir stadensinv&nareen realitet vid lunchdags. Buffertkapaciteten,som riormalt svararmot 10 timmars f6rbrukning, tog snabbt slut. Driften vid BTV stcirdes endastmittligt tack vare mcijlighetenatt f& iging vattenuppfordring ur den egna djupbrunnen. Efter dygnslingt reparationsarbete
utan avbrott kom den kommunala
vattenfdrscirjningen
iging fcire kl. 6 den 8. Ca 10.000kr
rann ut ur Stadskassan.
11. Nobelkruts arbetsledningsamladespi Bofors SamCarlingshus fcir sedvanliginformation av civeringenjcir
bonnier om aktuella ffirgor, sisom produktionsutfallunder iret, beldggning,kostnadsutveckling,
besparingsitgdrder m. m. Ingenjcir\7dreby, EOD, redogjordefcjr datamaskinenoch herr Elov Olssonskildradehur "Insamiing
av grunddatafcir redovisning"kommer att gi till. Senare
besdktesdatacentralen.
Vlgfcirvaltningensforslag till infartsledinnebdrbl. a.
stora ingrepp i nuvarandebebyggelseomkring Svartdlven.
Silunda f&r Immetorpsfdreningshusstrykapi foten.
12. Diskussionernamellan bolaget och fackfcireningarna
om L963 5rs semesteroch fria lcirdagarvar avslutadeoch
semesternfaststdlldestill tiden 8-27 iuli. De fria lcir-

Diplomaten Peter Echariafrin Kenya gdsttaladevid
Anglo SwedishAmerican Society'smcitei Karlskoga om
aktuella afrikanskaproblem. Han sammantrdffadeocksfi.
med herrar Ake Lonnqvist, SIF, Tore Holm, Salf, och
Arne Karlkvist, Metall.
Skall det bli hogerirafiki Sverigeom nigra ir? Regeringen bebidadeen propositionhdrom till virriksdagen.
Se "Anders" teckningur Sv. Dagbl. pi sid. 39.
13/12. Bolorrkantarets "Lacia" 1962 - en protest. Varfbr har
vi hiir i Viirtnland slutat nred Lucia, ilir alla dotterbolag bibehiller d.ennatackra sed?? Foto A. E. Johansson.

l
Dec, PldtuerAstadens tillbyggnad
Felk.
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ilAr nil heh 'fiirdig. Bofotsfoto

13/12. UVA's lacialest. DireLtdr Odqui.rt i lagert sdllsAap. T. a.
lttcian frt)hen l{erstin Persson ocb t. h. tiirnan-t'rt)ken Sonia Bergnz.ux.Foto R. Molander.

13. Traditionsenligtfirades Lucia pi Stockholmskontoret
med bl. a. disponentSohlman,generalSjriberg,civeringenjdr Bergendaloch dversteldjtnantLundberg som gdster.
UVA, NOHAB och S7edaverkenfirade likaledesLucia.
De utldndska delegationernahar duggat tett vid
NOHAB under 5.ret. Nu hade turen kommit till en
sovjetisk jirnvdgsdelegationmed v. kommunikationsministernMuratov i spetsen.
NOHAB bj6d sina anstdllda pi Lusse-kaffemed
dopp pi Gullriset fcirearbetetsbcirjan.
15/12. lfaedarerAens Lucia Rigntor !ohansson nted. appaaArning.
\Wedafoto V/csterlund.

Dec. Bullerskyddat runz i PlLtuerkstadens tillbygge l6r bl. a. riAtning aa pl1t. Boforsfoto Falk.

14. 13.O0O-tonnaren
Kensingtonav Glasgowgick p& sin
jungfruresagenom ScidertiiljeKanal. Trots relativt diligt
vlder och trots fartygetsstorlek, 148 meter lingt och 18
meter brett, gick genomfartengenom slussen,som mater
endast136meter,bra.
15. Lucia firades traditionsenligtpi STedaverken.Arets
Lucia, Rigmor Johansson,med uppvaktning,gav de anstdlldaen stdmningsfullmorgon.
16. Rekordpidrag av sncisvdngen
klarade de sv&rt igensnciadevagatna.
17. SverigesIndustrifcirbundkonstateradei en skrivelse
till finansministern,att det kdrvarekonjunktudlget i frirening med osdkerhetenom utgingen av Europamarknadsfcirhandlingarnalett till en oroandestagnationav investeringsverksamheten.
Stort intressefcir 4 M-kampanjenfinns vid Bofors,
detta framgick av en presskonferens.
Se dven B-pilen nr
6/1962.
I7-lS. Sprdngdmnesarbetaroa
fr\.n Nora, Gyttorp,
Grdngesberg,Lindesberg,Gciteborgoch Karlskoga konfererade i Gyttorp med ombudsman Knut Therus som
ledarefcir fcirhandlingarna.

18. Bofors nya kursg8rd,inrymd i Barntrddgirdensf. d.
lokaler,togs i bruk.
21. Lastningenav eft ldphjul till Furnaskraftstationtilldrog sig stort intressei pressen.TV/Aktuellt visadeen
filmstump frin "Rysskajen"med lastningen.
27. Etapp 2 i Llkemedelsfabriken,F 18, var i sin helhet
klar ochtogsi bruk (se I4/1.I).
28. PiverkadesD. N. av filmannonsen "EN NOLLA
FOR MYCKET" ? Vi saxar:"Det danskeluftvirnet skall
fr&n Bofors.Vidare
utrustasmed 400 mm automatkanoner
och ammunitionske . . ."
skall inkcipav ingenjcirsmaterial

Dec. PldtaerAstadens tillbyggnad,
foto Falk.

nontdgeballen

VP 24. Bofors-

29. H<igtidlighetfcir NOHAB:s veteranerpi Gullriset.
Sereferat pi annanplats i detta nummer.
31. Vid irsskiftet fick sjukkassorna- Allmlnna Fcirokade arbetsuppgifter, med utbetalsdkringskasso
olika pensionerm. m.
ning av moderskapspenningar,
Saneringenav Karlskogas dldre kikbebyggelse fortgick under iret, nlrmast i tur stir nu omridet omkring
noterade toppsiffror med
Skolgatan.Bostadsbyggandet
720 liigenheter i flerfamiljshus och p0 egnahem fd'rdigstdllda och ett stort antal byggenpi g&ng.
Karlskoga Brandkir hade ett besv?irligtarbetsir, med
sammanlagtL.147 utryckningar,ddrav918 med ambulans
och 229 med brandbilarna. 3L utryckningar skedde ftir
brinder - ddrav nlgra svhra- och skogsbrdnder,<ivriga
for liinspumpning, riddningsauktioner o. d.
Rekordstor inlining i Karlskoga-DegerforsSparbank
var
under iret med ca 8,1 milj. kr. Insdttatbeh&lloingen
6),4 miIj. kr.
Hyti-driden i Bergslagenfortsatte.Bredsjdhytta, tillhcirig Stora Kopparbergs Bergslags AB, bl&ste ned. Nu
iterstir endast Svarti hytta av alla de L00-tals fona trd.kolshyttorna.
Bibliotekens TV-kris synes nu vara civervunnen ty
boklinen 6kade,i Karlskogamed ca 4.750 till 148.000.
Is-situationeni Trollhiitte kanal var mycket bekymmersam och fartygen i Vdnern evakueradesmed isbrytarhjalp.

Fp, H ocb S'uar eniga orn bi)gertrafik, Cp ainglade sont ttanligt'
Teckning ur St. D.

Dec. UVA's nya halafabriLatJdnfrd',aud. HL. F}rnzan Jakobsson
pA f otot. UVA-foto Nellmar.

i"t

med 600 tons sk?iggDec. En ry 25oOtons smidespress
press, b&da av fabrikat Clearing, ktirdes iging i Kilstasmedjan.
Halvfabrikatlagret (avd. HL) p& UVA stod f2irdigt
och nyinrett. Lagret innehlller ca 20.000 olika detaljer
eller komponenter,standardeller specialtillverkade.
var vid irets
Antalet anstillda vid koncernfciretagen
Minadsavl.

Timavl.

Bofors . .

4.979

2.38r

Nobelkrut

T.076

NOHAB
Tidaholm

1.651

50t
650

rr7

474

UVA

2'7

LL4

$/eda

427

L83

J u m m a u . ) u/

4.307

7.360 (1.583(-

242)
'3)

2 . 3 3 1( + r 2 7 )
r91 (+ 10)
37r (- 11)
6 1 0( + 1 1 )
1 2 . 8 4 6( -

158)
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Fimbulvinter i hela Skandinavienoch Europavid irs_
ski ftet.
Stddernavdxte och landsbygdenavfolkadesalltmera.
De flesta stzidernai landet kunde notera rikat invinare_
antal. Vid i.rsskiftethade v6.rastddernedanstiendefolkmdngd:
Karlskoga
Tidaholm
Trollhlttan
S<idertiilje
Stockholm

3 6 . 3 4 7( +
24e)
6.747(+
62)
3 3 . 1 4 2( +
44r)
39.782(+ 4.468)
803.600(-- 3.629)

=ffii,

Scidert2ilje
inkorporeradeOstertllje och passerade
Karl_
.
skoga,som fdrflyttadesfrin 18:e till 19:e plats i stodeks_
ordningen.
*
SAMMANFATTNINGAR

BOFORS
Efter en ndta 3Ofu ll,ngperiod av goda konjunkfrusl -vissa ir t. o. m. av dverkonjunktur med aila i2irrned fijr_
knippade problem -. fick siv?il AB Bofors som d,vriga
fdretag inom koncernenstark kdnning av en vikandekonjunktur under L962. S?itskiltde meta"llurgiskaavdelning_
arna drabbades,och under sensommarentiingades bolagi_
ledningenvarsla om permittering av ett antil man. Tack
vare,omflyttningar^ochen naturlig avg&ngpi personal
KunqeoocKvafsletaterkallas.
Sysselsittningeni Boforsverkenoch Kilstaverkensolika
avdelningar har ddrfcir varit mycket varierande, varom
mera hdr nedan.
VZirdet av inkommande o1{e_rhar varit nigot l?igrepi
krigsmaterielsidan
och ca L2 /6 ldgrepi stilsidTn.f,anure_
ringen har emellertidvarit obetydligtiiigredn under 1961.
investeringar har dbck*kun-nat fullfciljas och
P.,.rll?a"
Irkvrdrteten?ir god. Bokslutetkommer att visa tiilfreds_
stillande siffror. Som vanligt skall en utfcirlig kommentar
till detta publicerasi nista nummer av B-pilei, och vi hdn_
visar den intresserade
ldsarentill siffrorna i dennaredo_
gcirelse.
Krigsmateriel:

fiirsiiljning och nykonstruktioner
InoT krigsmaterielomridethar pigiende stora utveck_
,.
lingsarheten satt sin priigel p6, f<iriafningsverksamheten.
-:Ortr utvecklings- och konstruktionsarbetetptgir,
tramkommer
"
jnge.n ny materiel till fdrs?iljning, u.if,t.
lakturering_ochinkomna order sjunker.Serskilt;erkbart
har detta blivit betriiffande inkomna order, ddr summan
nedgitt ganskabety.dligti jdmfcirelsemed iciregiendeir.
_ Pi.gi.endeutvecklingsarbetenhar emellertij forcerats
fram med stor kraft, vilket iidat gott fdr ordering8ngen
under 1963 och t964. Vir f<jr"stabandgiende"pjas,
15,5 cm kanonen VK ljj, dr nu firdigkoristruerndoch
tillverkas i serie i vira verkstdder.Luftidrnsvagnen med
nyutvecklad dubbel 40 mm akan dr ocksi i det ndrmaste
f?irdigritadoch prototypenunder byggnad.Den berdknas
kun_n^a
uppvisasfcir vira kunder under sommaren7964.
Yi,,r n.f3 stri.d.s.v1qn
"S" dr fortfarande hemiigstdmplad,
men berdknasbli frisliippt under instundandev"ir. Omfat_
tande.provhar pi.gittteia iret med gott resultat.En prov_
serie dr under tillverkning, och hopp finnes fcir att en
seriebestdllningskall gciral av Arm6tirgfrirvaltnrngenun-

:=
iS
i-is
Dec. Interior frdn fdrrfrdsbyggnaden K 21 aid Nobelkrut.
foto Falk.

Bofors-

der innevarandeir. Om si sker, kommer vira verkstdder
att tillf6ras ett stort och sdkert arbete, som varar under
flera 3.r framdver. Stort intresse fcir denna nyhet finnes
dveni utlandet,och fdrsdijningsavdelninqen
ai,vaktarmed
iver.den
hemligstimpeJnborttages,
it' att p.jasenkan
_dag
ta vlsasfcirutldndskaspekulanter.
Inom marinomridet-pigir fcirsdljningsarbetet
med virt
antiubitvapen
_SR375 bch v8rt laita 7"5mm kanontorn,
193_k<iptsav Norge. Tyngre pjlser av 12 cm kaliber _TAK 120 och SAK l2O - ir under arbete,men dnnu
ej
Stort intressevisasemellertidfrjr dessafregatt.fd,r.diga.
jagarkanonerav Tyskland, Finland, Indien m. fl.
99hldnder.Kommissionerfri.n dessastaterhai vid upprepade
tillfiillen besdkt Bofors och med intressestuderai viii utvecklingsarbete.
Inom robotomridet har pansarroboten',Bantam,, de_
finitivt utprovats och f2irdigitnlts. Resultatethar av fackmdnnen betecknatssom mycket gott. Fcirsiiljningsarbetet
kii
igingslttas pi allvar. projJktarbete har.dv{n igl,ng_
i:.
satts tcir en mer avancerad,automatisktstyrd pansarr"obo"t,
som vi kallar "Bantam II".
Bofors deltar dven i licenstillverkning av iaktroboten
"Falken", som Flygvapnetkcipt frin USL. Vi'skall
bl. a.
tillverka brdnsleti krutmotor6rna,och fcir detta iindamil
har nyakrutfabrikeruppfcirtsi BNK.
Fcirutomarbetetmed nyutvecklingar har ett omfattande
arbeteskett med fdrsiiljning av v6r iedan befintliga materiel. En standig strcimav militar"r och tekniker har besrjkt
Bofors fcjr att informera sig om vi.r verksamhet.Likasg
har-delegeradefrin bolage[ energisktbearbetatden utldndskamarknaden.Siirskiltmi hiir n[mnas de skandinaviska ldnderna, USA, England, Tyskland, Osterrike,
Indien och Malaya
D. N. 28 Dec.1962
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Dansk Boforsorder
pfl tio milj kr

Det dans\e, luftvhrnet skall ut
rusms med +Ull__lS'no
automatkanone
frAn B_ofors.Tfffi'skaU
in[ap-a
ingenj,iirsmateriel och amrnuritio,
PA
nyAret viintasrkontraktet var
9\e,
klart med Eoforsr/ Ordern ligge
strax under- tio mifj kr, uppger
-Annu l-is
ponent S Sohlman, Bofors.
ha
inte. n6.got beslut- fattats I Englanr
o
om
m iinkiip av de nya 15,5
1b.5 crn b=an
kanoner som svecrska:
svearska fiirsvaret re
d_anbestlllt. Om engelsmiinnen be
slutar sig fiir att inJ,ijrliva denni
kanon rned sitt fiirsvar. torde de mon
teras. pA_redan befintliga engelski
chassin. En order pe 20-80 ka-none
har . diskuterats. Tidigast om et
Kvarral torcte saken vara mogen fii:
ett avgrirande.
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Noa. SAjatliiltets nyl
F'oto Aspman KMPS.

Arat- och apteringshas tid

Det oaktat har de civila stilprodukternasfaktureringsvdrde varit ca 150 mkr under 1962 och ddrmed endast
med ett par procent underskridit det hittillsvaranderekordet &r 1961.Dlremot har det trots alla anstrdngningar
varit oundvikligt att orderingingenminskat tnder L962.
Den uppgick tlll 88 % av 196r irs orderinging. Orderstockenvid senasteirsskiftet stannarvid ca 82 /o av vdr'
det vid fciregiendeirsskiftet.
Frin exportmarknaderna,bide i grannldndernaoch
utanfcir Skandinavien,hade orderingingen under 1962
sammavdrde som under 1961. Procentuelltsteg foliaktIisen dessandelt962.
Det skdrptallget under 1962 visadesig i forsta hand
i Valsverket,som under en stot deIav 196z haft och fortfarande har en mycket kort beldggning.Fristdllandeav
folk har man dock sluppit ifrin. I Press-och Hammarsmedjorna,i Hejarsmedjanoch i Stilgjuteriethar beliiggningen i regel varit bdttre. Trots den mycket livliga bilmarknadenhar dven Hejarsmedjanssysselslttningminskats, di bilfabrikanternasom en fdljd av utvecklingen
gjort ansprik pi korta leveranstiderutan ndmnvird egen
FS/Tamm
lagerliiggningav halvfabrikat.

Abborrtjiitn.

Stcirreuppvisningarhar lgt rum bide for wenska och
utldndskaltudiegruppermed enheterur virt bandvapen"Bantam".
samtmed pansarroboten
program
Siirskilt gl?idjandefcir oss har vhn fcirsdljningsframgi,ngarinom de skandinaviskaldndernavarit. Betydande
konirakt har tecknatsmed b&de Danmark, Finland och
Norge, varigenomSkandinavienfr&n att under en ldngre
tid ligat i skymundanblivit en av vhta stcirstamarknader.
AD/af K.
Stfllf tirsiiljning
Stilf orsl)tjningen var under 1962 givetvis utsatt fcir de
pifresiningar och svirigheter,som en oslker o_chvikande
konjunktui bdr i sitt skote.Konkurrensenpi den svenska
marknadenskdrptesi allra htigstagrad, och dettaicke endast som fciljd av de svenskaverkensitgdrder i en situation liknande v&r. De utldndskastilverken har nu hittat
hit pi allvar med sina produkter, i synnerhetfrin Vdsteuropa. och funnit att marknaden hdr dr vll vdrd en
messa,de de sjdlva sitter med starkt utbyggd kapacitet,
och itminstone tills vidare trcigareavsdttningsmdjligheter
n-emmaoch pi vdrldsmarknaden.Det dr slrskilt det utldndskakonslruktionsstileti legeradekvalitetersamtrostfritt stil fr&n utlandet, som bdrjat visa sig i Sverigei
st6rreutstrdckningdn tidigare.
Nou. Miljr)prorningsanlciggningen i KMPS' nya htul' ocb apteringshus, Foto Aspman KMPS.
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Inkiip och rivarufiirsiitjning
Inkdpsavdelningen mdtte inga svirigheter att under
7962 inskaffa brdnslen, rivaror, halvfabrikat, f6rbrukningsmaterial,maskinerosv.
hiller sig tdmligenkonstanta,dock med
Brdnslepriserna
en obetydlig dragning upp&t, betingat av prisstegringar
pi oststatsolja.Fraktetna var llga och visade obetydliga
fluktuationer.Prisernapi de flestarivaror har fortsatt sin
tidigare ned&tgiendetendens,frdmst beroendep3. civerhos industrin.Prisstegringen
produktionoch civerkapacitet
pi maskiner har varit mindre markant tnder 1962 dln
iidigare, och det har varit m<ijligt att inom vissasektioner
fdrhandlingsvlgenerni ldgre priser och kortare leveranshar kunnat kdpasi full utstrdckning,
Legeringsmetaller
iven om en viss itstramning i ferromolybdenintrdffade
vid irets slut, beroendepi en lingvarig strejk vid huvudgruvor i USA. Prisernapi legeringsmetaller
ieverantcirens
har dock reduceratsnlgot dver hela linjen, med undantag
av ferromolybden,och stiirre prisreduktionerhar kunnat
noterasfcjr ferrokromoch ferrovolfram.Prisernapi civriga
stilrivaror har uppvisat en fallande tendens.Tillg&ngen
p& svensktkcipskrothar dkat, samtidigtsom,fcirbrukningEn ddrav sjunkit, varfcir behovetav importskrotvarit anm?irkningsvdrtlngt. Tillgingen pi jdrnskrot tycks vara
IK/KI.
mycketgod civerhela vdrlden.
Personalfrigor
Antalet an.rtlilldavid bolagetsanldggningari Karlskoga
- !6f615vs1ken,Kilstaverkenoch Nobelkrut - var vid
ntgingen ^v 1962 8.941 personer.Av dessavar 6.055
vilket innebdren
timavlcinadeoch 2.886 m&nadsavlcinade,
minskningfrin fciregiendeirsskifte med 3I2 timavlcinade
och en okning med 83 minadsavliinade.Antalet ingenjtirer cikademed t8.
Onrflyttningarnda! arbetskrafttill fdljd av arbetsbeliiggning, hzilsosk?ilm. m. har under iret varit flera an
under 1961. Totalt har mellan de olika avdelningarna
vid Boflyttat ca )50 personer(minads- och timavlcinade
fors och Nobelkrut tillsammans).
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Stadiebe:iikhar liksam tidigare ir friretagitsav studiegrupper frin olika skolor. Bland dessabescikkan niimnas
TekniskaHcigskolani Stockholm4/4 och 11/4. NationalekonomiskaInstutitionenvid Gciteborgs
Universitet10/5,
Tekniska Gymnasieti Orebro 23/tI samtArm6ns Radar
och Luftvdrnsmekanikerskola
osv.

" +#r

Central inf ormationfcir nyanstdlldminadsavicinad
personal startadefcirscjksvisden 4 juni och har sedandess
fortsatt.
Den inxernaatbildnin{en utveckiasvidare. Bofors har
nu egen Kursgird, som inretts i f. d. Barntrddgirdens
lokaler och fcirstagS.ngentogs i bruk vid ett besctkfrin
Bergsskolani Filipstadden 18 december.
dr som vanligt ett problem. Det
, Bostaclsfi)rtdrjningen
kan ndmnas,att i Karlskogauppfdrdesundeiiret 73 egnahem och totalt 392 ldgenheter.Trots detta redovisade
bostadsfcirmedlingenI.732 bostadsscjkande
mot 1.449
fciregiendeirsskifte.
E?/HA.

t
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Konstruktionsk ontoren
Pe KK har arbetetp& bandprogrammetvarit dominerande. Utprovning av de fcjrstaprototypernatill stridsvagnen har pibcirjats och arbetetpi. ndsta seriedr lingt
framskridet.Konstruktionsarbetet
pi bandluftviirnsvagnen
(VEAK 40) stir infcir sin avsiutningoch utprovning av
radar och eldledningsdelenkommer att pS.bcirias
sommaren 1963. Arbetet pi serieutfdrande
pi lingskjutande
bandgiendekanonen(VK 155) iir lingt framskridet.
P3. marinsidan har utprovningen av det fcirsta nya
12 cm-tornet (TAK 120) pibrirjats och ritningar fcir
serietillverkningav 3" torn fcir mindre fartyg (TAK 76)
dr i det nirmasteklara.
Pi den civila sidan kommer den fcirsta serien bandtraktorer (B 71) snart fram fcir fdltprov och arbetetpi
en ny grdnsletruckfortskriderplanenligt.
Pi ammunitionssidanpigir bl. a. licenstillverkningav
vissakomponentertill robotar fcir flygvapnet.
Vir egentridstyrdapansarvdrnsrobot
Bantamdt fd,rdigkonstrueradoch en mindre provseriehar levereratstill
svenska
arm6nfcir fdltprov.
Serietillverkning iv nyutvecklad ammunition frir
FKrf 90 och VK I55 pl,glr. Vidare har tillverkning av
nykonstruerad10,5 cm lysgranatpibrirjats.
Pi. marinsidanpigir bi. a. utvecklingsarbete
p3.akustiskt
zonr6r fcir antiubitsraketer,startraketerfcir milrobotar,
torpedutskjutningsanordningsamt litta 8 cm civningsau-raketer.
Kb:
Stillaboratoriet

1
I

Under iret har pigitt uppsnyggning och reparation
av ML:s gamla lokaler och i sambandddrmedhar lokaliteterna i viss utstriickningomdisponerats,
s3.att vissaarbetsuppgifter nu kan kisas pi ett mera rationellt sdtt.
Silunda har ett sdrskilt rum inretts frir korrosionsunderscikningaroch metallografiskaavdelningensrum fdr etsning och polering har gjorts rymligare.
Laboratorietdisponerarnu hela Laboratoriebyggnaden.
En ny finstrukturrcintgenapparatur
har anskiifats och
fcir analys av kol och svavel har som komplement till
Quantometern en direktvisande vakuumspektrometer,
tagitsi bruk.
Quantovac.
Forsknings-och utvecklingsarbetet
betrdffanderostfria
och varmhillfasta stil, verktygsstilsamtkonstruktionsstil

41.

Utru.rtning f6r AonosiousandersdAningarpd MetallurgisAa LaboMt ori et. Bof orsfoto Falk.

har fortsatt. Av nya stil som framkommit, har det nya
hcighillfasta, svetsbara,rostfria stilet 2 RM 2 infciits
som standardstilfcir specielltrostfritt gjutgods i vattenturbinanldggningar.
ML/Ai:
Me t aI I ar gi t /<a La borat ori et s f or sAni n gsseAt i on.r n! I rij il / gen il I t u r /
rzlzg. Boforsfoto Falk.

StLluerUenm&steunder ftjrsta halviret etappvis sdnka
produktionstakten. Totalt tillverkat tonnage under iret
blev 77.000 ton, fdrdelat med p& Boforsverken (ME)
30.000 ton gdt och gjutstil och Kilstaverken (MBK)
47.OOO
ton gdt. Det under 1961 upparbetadestora gotlagret har tndet 1962 reduceratstill ungef?irhilften, vilken storlek fir betraktassom notmal. I Bofors kcirde den
stora ljusbigsugnen rnot slutet av iret endast pi dagtid,
liksom dven hdgfrekvensugnatna,och i Kilsta har 40 tons
ljusbigsugnen under en stor del av Lret gett i 2-skift, liksom even 14-tonshdgfrekvensuSnatna.Detta driftsiitt ftjr
stilsmiltningsugnar dr ganska ogynnsamt, men pit
grund av v&r stilproduktions speciella natur med olika
kvalitetstyper och varierande gdtstorlekar f.6r valsverk,
smedja och gjuteri, dr det svirt att helt sli igen vissa ugnar och koncentreraproduktionen p& ett mindre antal.
Vakaumsmiltanliiggningen (MBK 50) hade i b6rjarr av hret mycket god bel2iggninggenom de legosmdltningsorder vi fick fr&n England. I biirjan av iret gick
anldggningen i 3-skift, fcjr att sedan gi ned till 2-skift.
Sisti halviret har ugnen endasthaft beliiggning ftir ktjrning pt dagtid. Under iret har producerats 404 st.
vakuumgdt pt sammanlagt520 ton. Anl?iggningenskapacitet pi 3-skift ?ir 1.500-2.000 ton.
StLtgiuterierna (MG L och MG 2). har bel?iggningsmdssigt haft olika utveckling. Handformningsgjuteriet
(MG 1) var synnerligen vll belagt med leveranstiderpi
6ver ett ir. Produktionen under &ret uppgick till 2.100
ton. Denna goda efter{r&gan pi medelgrovt och grcivre
stilgjutgods fir delvis ses i sammanhangmed de L96L
4.000 tons mekanisk snidespress art Clearings konsrr*htion in'
nedlagda stilgjuterierna vid Domnarfvet och Srnedjestallerad i MSK 1962 ffu :tnide aa leaaxlar. Boforsfoto Tillman.
backen. Dock har vi en 6kad utliindsk konkurrens, som
f<ir Mek.
speciellt ger sig till k?inna i belZiggningsl?iget
gjuteriet (MG 2), somfrin maj mtnad har kdrt formingsMetallurgiska avdelningar
anlZiggningenendastpi 4 dagarcvecka.J?imfilrt med fjoltrets rekordsiffn p3' 3.300 ton, nidde man under L962
Den frin trsskiftet l96L-L962 vikande stilkonjunkendast2.400ton.
turen satte klnnbara spir i Metallurgiska avdelningarnas
Fiir gjuteriernas modernisering och utbyggnad har unbeliiggningsl?ige.Produktionen pA samtliga avdelningar,
der irei anlitats en av de frimsta konsultfirmorna i vddutom gjuteriets handformningsavdelning, har minskats
den pi gjuterier, Knight Engineering i Chicago.Alla plaoch personalstyrkani sambandhirmed reducerats.
ner har grundligt omprilvats och i btirjan av 1963 beMed undantag fiir tiltrfnlliga nedg&ngari stilkoniunkrdknasgjuteriplanernakunna faststlllas.
twen 1952 och 1958 har vi sedanmitten pi 3O,talethaft
Under iret har ett gjuterilaboratorium (MGL) tillkomilverbeldggning pi stiltillverkningssidan. F. n. kijr vi enmit, fdr att grundligare kunna ta itu med alla de sandoch balanserarsvlngningdast 70 /o av smd'ltkapaciteten
problem, som sammanhdngermed virt blandade tillverkarna i efterfrigan 6ver ett gdtlager. Kunderna fordrar
ningspr,ogramav stilgjutgods. Dessutom?ir lagerbyggnad
korta leveranstideroch det g?iller for BoforE att bibehilla
och tegelfcirrid under byggnad,vari tills vidare dven sttlproduktionspotentialen och flexibiliteten fcir att utnyttja
gjutgodsfdrridet skall inrymmas.Ndr detta f<ir&d [r klart,
alla uppkommande fcirsiiljningschanseri den hirda konkommer storre delen av den gamla kikbebyggelsennedanKuffensen.
fcir gjuteriet att kunna rivas.
Hiirdaerket (MH), eller vlrmebehandlingsavdelningarna,
har haft kiinning av den minskade beliiggningen i
a, ASEA:s'fabriAat
till 4000-tonspressen.
InduktionsaiirntAren
valsverk
och smedjor, do& inte i den utstrdckning man
Tillman.
Boforsfoto
skulle vdntat. Mot 1961 irs siffra, 67.500 ugnston behandlatgods,stir fcir tret 65.500ton. I viss min fcirstjker
vi kompenserabortfall av eget gods genom att FS tar in
order pi legovdrmebehandling.Bel?iggningenpi de olika
avdelningarnair kortfristig, men i stort sett har driften
kunnat klaras utan fristdllande av personal.
(MY) har bel?iggI Ind.uktionshdrd.ningsaudelningen
ningen under tret varit god, och sammanlagtunder iret
har 2.249 ton behandlats(1.950 ton 61 1961). Slirskilt
har antaletkallvalsar tikat i sarnbandmed att virt fcirs?iljningsprogrampi kallvalsar vidgats s&vdlinom landet som
pi export.
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Beldggningenpn MY utgd,restill ca 25 /6 av timtiden
fdrs?iljningeninkomna legobehandlingsorder.
3I .g""gq
Vi har i detta avseenderdtt lingtgiende servicegentemot
kundkretsen. Denna ythnrdningJavdelning?ir rned all
sannolikhettill volymen den stcjrstai sittlhg i det hZir
landet.
D-en nya Kallaalshtirclninguadelningen hat kommit i
produktion i ir och visat sig fungera6ra. Meningen lr,
att kallvalsarnaskall komma frin verkstldernafeidiebearbetade,varefter de i MY 44 underyfu hdrdning'och
efterfciljandeslipning och dr sedanf?irdigafcir levErans.
Detta_bidragertill att minska genomloppitid och kostnader. En slipmaskinhar installeratsunier hrjsten och dr
tageni drift. En annanstcjrremaskindr under uppmonre_
ring,,sedan smedjanszimneslager
flyttat ut ur denna del
av lokalen.
Ml/Krey
ValsuerAeni Bofors (MV) och Kilsra (MVK) har haft
:1yiku"qg beliiggning,varavfciljt att vissainskrdnkningar
i driften fitt vidtagasj?imf6rtmed 196r.
Gamla valsverkethar i stort settkcirt dagtid,men p. g. a.
att bellggningen vid irets bcirjan var myclet ling har"under nigra perioder 2-skiftsdrift fdrekommit. I giowerket
valsadesca 14OOton och i finverket ca 700 tr_rn.
Vid Kilstavalsverkenhar produktionstakteni samtliga
verk varit n5.gotldgre dn under 1961. Gcitverkethar #lunda gitt 2-skift och den totalt utvalsadekvantitetenvar
hdr 64.oOOton. Mediumverkethar hela iret arbetatpe 1_
skift och den totala produktionenvar hdr ca 13.000 ton.
Finverkethar arbetatpi 2-skift med undantagav tvi perioder pi totalt nio veclior di verket endastei[ r-skifi produktioneni dettasenareverk var ca 12.00.-0
ton. Som idmfcirelsekan nimnas, att produktionssiffrornaI96t var for
giitverket 73.500 ton, f-dr mediumverket1g.000 ton och
ftir finverket 13.300ton.
Under 8.ret har viss nyinstallation av maskiner fcirekommit. Silunda har en slungrensningsanliiggningfcir
rensning av lmnen och sttngst8l installerats i-b.trii.rgravdelningen MVK 4i._ Anl?iggningen utgcir ett kompfement-till betningen,och ger ett bettre underlagf6r r^ost_
skyddsm8lningin som tidigare kunnat erhilla"svid betningen. I finvalsverketMVK 23 har en ny 300 tons kallsax installerats,
varigenomdimensioner
upp till 64 mmA
kan.klippas.I.fiirdigstZillningsavdelninge,i
UVf 30 har
maskrnparkenkompletteratsmed tvi nya riktningsanordfcir stingstil. Silunda har en nf 300 tonJydraulilgu.:
lisk riktpress-anskaffats
f6r riktning av grcivrerunisttng
samt grcivrefyrkant- och plattdimension&.Vidare har etf
nytt snedvalsriktverkfcir liktning av rundstin-{ i dimensionsomridet20-45 mm A tagits i drift. Anskaffningen
av dessabida riktmaskinerinnebdratt fiirdigst?illningiav_
delningen nu dr rustad fcir riktning av hel-adet di"men_
sionsomridesomkan valsasi Kilstavalsverken.
MV-MVK/Snk
Kilstasmedjan har under det gingna iret inte haft si
god beliiggningsom &r 196I, sarsliti har detta elllt motslagshejarna,ddr antalet lag under viren och f"cirsommaren reduceradesfri.n 17 till 8, fcir att i slutet av iret rika
till 10. Produktionenav firdigt smide har diirfdr sjunkit
frln r9.7oo non FLrr96t till 18.300 bn er I962,'vjlket
i
tur dven pS.verkatsysselsdttningeni civriga avdel.sin
ningar inom MSK. Granatsmedjanhir kcirt daltid, men
ej kontinuerligt.
Under fcirsta halviret monte.rades
4.000-tonsDressen
och tillhcirande induktionsugnar,skdggpresso.h' tru.rr_
+J
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portutrustning. AnlZiggningen igingk<irdes efter semestern, och dr i fcirstahand avseddfcir smidnine av Volvos
personbilsvevaxlar,
rnen dven andra obiekt lommer att
smidas ddr. Induktionsugnarnasmaxjmalakapacitet dr
5,5ton/tim.
Under andra halviret
_har ytterligare en pressanldgg_
ning installerats,bestlendeav'en 2}0}-tons^smidespiis
och en 600-tons skdggpress,bida av fabrikat Ctearing.
smidespressar tills vidare fcirseddmed 3 olj"e?:"T
eldade.ugnar-Anldggningen kcirdesiging i decembermi._
nad och skall tillverka vevstakarfOr dieJehotorer, band_
ldnk, grdvtdnder,kugghjul och liknande obiekt.
En ny skZiggpresshar under iret installerats vid
'MHI.
I
fortsatte utbyggnaden
.vdrmebehandlingsavdelningen
av desskapacitet.Under hcjstenpibiirjades montageav
9 st. ugna-ri sa-tsugnslinen,
sorn dlrmed biir fullt utbyggd
i planeradomfattning.
MSkTlor

Maj. Detaljbild frin kallulshiirdningen.
Valten siinks med be_
stiintd ntalningshas/ighet genom indahrionsspolen
f6r uppuiirm_
ning au ysAiAtet ti/l hiirtlningstenrperdtar. Vid zugdngen ur
spolen silter en ttattendu.rcb fi;r bdrdningen. Fijrman Litirotb
nrater
lcnp. rnedPyroftduslrattcrz, BoforsfotoFalk.

var vid irets bdrjan
Bellggningen i Sm'iclespretsarnA
myckei god.- Denna goda beliiggning medforde, att vi
hade onJrmalt linga leveranstiderpi virt pressmide,vilatt tecknanya
ket forsvirade for fcirs?iljningsavdelningen
leveorder. Ftir att kunna erbjudavira kunder acceptabla
cikas,vilket skedde
ranstider m&stev&r smideskapacitet
genom att temporirt utoka skiftgingen i 800 tons ptess
ffin 2- till 3-skift.
har dock beldggningenunder
Trots alla anstrdngningar
sjunkande.
i
oavbrutet
varit
sistahalv&ret
Produktionsvolymfcir det gingna iret har i stort sett
MS/Holm
legat p3"sammanivi som 1961.
(MRK) har liksom tidigare ir kdrt
Precisionssnzedian
med begrinsadkapacitet.
Mekaniska verkstiidetna
Okt. FiiltrerAstadent nya doppndlningsanliiggning'
Falk.

*#y
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Boforsfoto
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Warner& Suaseytfi 2 A installerudes
Dennaretoluersaartt
Falk'
VA zo. Boforsfoto
1962i Amnunirionsuerhstaden
Smedjorna i Bof ors (MS ochMP )
Beldggningenr Hammarsmedjanvisaderedan vid &rets
borjan neditgiende tendens,och har under hela eret varit
siunkande. Siirskilt har detta gd'llt Klen:medjan, ddr or'
dering&ngenvatit mycket otillfredsstdllande.Detta har
frami'inlat omplacering av en del av personalen och
skiftgingln har dndratsfrin 2-skift till dagtid.
Fdr att slippa fristiillning eller ytterligareomflyttning
att t. o. m.
av personaltiverenskomsmed smidesklubben
novemberminad arbeta) -dagarsvecka'
Froriep lLngborrmaskin t'dr max' 10 m botrdiup installetad i
Kanontterkstaden VK 20. Boforsfoto Falk.

Bellggningen har lven detta ir varit god och till karakteren-liknlnde nirmast f<ireg&endeir med fdr vissa
Nya. arbetsmaskingruppernigot ojdmn sysselsettning.
maskinir har anskaffatsi ungefdr sammaomfattning som
tidigare. Ett 6o-tai maskiner har inkcipts och ungeflr
,a*hn antal har hemkommit och installerats.Leveranspi maskiner, som de senasteiren tenderat att
tiderna -att
ventetiderph ca 1,5 ir blivit allt vanligare,
irka, si
synsnu pi vZigatt kunna nedbringas'
Ammunitionsaudelningarna(YA) har haft tillfredsstdllandebelZiggningmed undantag ftir VA-30. Under
iret har av fiya maskinerbl. a. installeratsen Programstyrd svarv Max Miiller typ AM-350 och en kopiersvarv
Einault-Batignollestyp S-Pilotei VA 20, en amerikanskAcme-Gridley,med 100
byggd 6-spindlig st&ngautomat,
mm spindelgenohgingi VA 30 och i VA 40 en Fischer
kopiersvarvtyp KDM 11.
(VE) lokaler har utdkats och
ExperirnentuerAtladens
genomqitt en ganskaomfattandeombyggnad.Detta har
ir<;ltigljorts g"-ttomdispositionav de lokaler,-som blivit
ftytta8e till nya laboratoriebyggnaden.
leaie;'"ia KH
Lokilen, som nu stidcker sig tvdrs civer hela byggnaden,
?ir ljus och trivsam. Genom tillbyggnad av nytt hisschakt
och monteting av en ny 3 tons telfer har man nu mciilighet att utfora betydligt stiirre och tyngre arbeien dn
tiiigare. Maskinparkenhar bl. a. kompletteratsmed en
50 tons kantpress.
FiiltuerLstadezr (VF) bel2iggninghar varit jlmn och
god sairskiltvad det g?illerbildetaljer, slitgods och dyl.
[{ormalt utbyte av lldre maskinerhar skett varvid bl. a.
installeratsen L6't Skoda supportsvarvmed hydraulisk
kopiering, 2 st. Kolb radialborrmaskineroch en Rodgers
I VF 18 har iven en doppmilningsbaidservicepress.
VF 21
i drift. Sandbldsteravdelningen
anlZiggning-tagits
har under iret om- och tillbYggts.
(YK) har i stort sett haft god beKanonaerksti)derna
lZiggning.Som ett led i moderniseringenav maskinparken
har undir iret bestdlltsfcir leveransunder f6rsta halviret
med 4000 mm
L964et stor Berthiezenpelarkarusellsvarv
av 8100 mm,
borddiameteroch en maximal svarvdiameter
i VK t0. Av
vilken skall ersitta den storakarusellsvarven
a. tvi lingmdrks
bl'
maskiner
nya
installerade
under iret
borrmaskiner,yarav den ena av fabrikat VDF fcir max.
O to mm (fullborrning) och 5000 mm borrldngd .tPPstallts i VK 28 och den andraav fabrikat Froriep frir max.
O 90 mm (fullborrning) och 10000mm borrldngdplacerats i VK 20. I VK 27 har en Schmaltzgejdslipmaskinfdr
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3 meters och i VK 26 en Gehing horisontal heningsmaskin fcir max. 6500 mm slipliingd tagits i drift. En anliiggning fcir provtryckning,riktning och ildring av eldrcir har installeratsi VK j2. (Se vidare under Tekniskt
Nytt, Boforssidan.)Anliiggningen bestir av ett hydrauliskt hcigtrycksaggregat,
en hydraulisk riktpressmed 315
tons presskraftsamten ligtemperaturugn.Fleraverkstadsavdelningarhar fitt bdttre belysningoch milats i ljusare
farger.
Pltuaerkstad.en
(YP). Tillbyggnadenav VP med 3 nya
.
skepp,nya lokaler fcir kontor, matrum, sanitet,spec.bullerrum, var vid irsskiftet 1962-7963 till stcirstadelen
fiirdig och inflyttningen i de nya lokalernaavslutad.Svetsavdelningens(VP 24) stiirre montagearbeten
utfciresnu
i det nya mittskeppet.Avsyningen (KA 82) och Vp:s
goCsrnottag.ning
dr inrymda i det nya scidraskeppet,i vilket dven lokaler fcir rcintgenfotograferingfinnes. Det nya
norra skeppet,med for ugnar reserveratutrymme, oih
avsettfcir VP 24, [r tills vidare utlinat till en montaseavdelningtillhcirandeVK.
Fcir ndrvarandepigir avslutandearbetenmed ventilationsanldggningar,ny belysning,nya golv och omplacering av maskineri de ?ildreVP-lokalerna.
Beldggningenhar under fu 1962 varit tillfredsstlliande
och huvudsakligenomfattatkrigsmateriel.
For att cikakontr,ollmdjligheterna
har ett specielltrcintg_enrumbyggts i anslutning till KA:s nyf arbetsplats.
Vidare har en modern rcintgenutrustning'anskaffati
fc;r
sivdl stativndr som rcirlig filmupptagning. Ett speciellt
framkallningsrum gcir det mdjligl att pi platsen^snabbt
framkalla och bedrimaresultaten.
I ogh med ombyggnadenhar VP kunnat pibrirja en
vdsentligomliggning av maskinparkenoch matirialficidet,
som gcir tillverkningenklarare och rationellare.Aven materialgirden har utbyggtsoch fcirsettsmed mobilkran)som
kompletterarbockkran,vilken endasttdckerdet 2ildreupplaget.
_ Verktygsaerkstaden (VV) har haft god bel?iggning.
Lokalernahar utvidgats.
Utriver det normala utbytet av fci.rslitnamaskiner, har
ftir VV:s rdkning men tills vidare installeradi VX, hemkommit en Cincinnati Elektrojet gnistbearbetningsmaskin
fcjr tillverkning av sdnksmidesverktyg.
Vidare haii VV zO
insta.l.lerats
en elektrolytiskslipmaskin
av fabrikat STendt
frir slipning av hirdmltail.
Vr/ly|
Byggnadsavdelningen
For Byggnadsaudelningens(B) dei har verksamheten
vnder 1962 varit ungeflr av sammastorleksordningsom
796L vad betrdffar siviil projektering som nybygg"nader
och underhill.
Inom Boforsverkenhar s&iundai tidigare krcjnikaomndmnd tillbyggnad av Plitverkstadeni slort sett avslutats
undet ir 7962. Programmetfdr Pl8.tverkstadens
tillbyggnad har i detta sammanhangicke ovdsentligtutdkats.
Fcir avskiljandeav spillvatten har relativt omfattande
ledningsarbeten
utfcirtsi enlighetmed det program,som
fcireligger fcir den beslutadesaneringenav alvloppsfr;rhillanden inom Bofors och Bj<irkborn.Vidare f,^ait ytvattenledningarinom ME och MG omlagts,och i deita
sammanhang
har en dammutfcirtsfrir avskiljningav spillolja ur avloppsvattnet.
Under iret har vidare en ny transformatorstation
vid
ME pib<irjatsoch ett laboratorlumfcir ytbehandling,be-
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Aatofreltering:tnldggningen ; VK j2. Boforsfoto Falk.
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ExperimentuerAstadens (lzE)
Boforsfoto Falk.

utridgade

nla jtoid

ljusa lokaler.

3 15 tons hydraulisA ilktpress tillhi)rande Autofretteringsanliiggningen i KanonuerAstaden VK 52. Boforsfoto Tillman.

Dec. Pldtaerkstadens n1a taiitt ocb otnklddningsrunt
den au moclernitet ocb trittsel. Boforsfoto lalk.

ldget norr om nuvarandesintringsverket.En ny kompresi smedjan.
sor har vidareinstalleratsi kompressorcentralen
I bcirjanav iret skeddedveninflyttning av Datacentralen i Boisen, ddr programmetsedermerautokadesytterligare.
har
En genomgripandeombyggnadav sandbldsterhuset
pngntt i egenregi. Vissa arbetenfcir att fijrbdttra ventilationen i gjuterierna utfcjrdesi huvudsakftjre och under
I egen regi har dessutomutfcirtsomsemesteruppeh&llet.
inom Huvudkontoret, Mefattande ombyggnadsarbeten
tallurgiskalaboratorietoch Bruksgirden.
I avdelningarnaVE och KKH har ombyggnadsarbeten
under iret. Verktygsutfdrts och i huvudsakf?irdigst2illts
verkstadenhar utcikatsunder iret, varjdmteuppforandeav
nytt tegelfcirridpibrirjats vid ME. Inom Boisverkenhar,
fdrutom f?irdigstiillandeav Datacentralen,vissa ftjrstdrkgjorts i vissabergtunnlar.
ningsarbeten
Inom Kilstaverken har arbetenmed Fdrdigstdllnings(MAK) pigitt programenligt,
och Stillageravdelningarna
och lokalerna har kunnat tagasi ansprik vid forutsedda
pib<irjatsfor
tidpunkter. DzirjZimtehar byggnadsarbeten
f<jr MAK, vilka berdknas
kontors- och sanitetsavdelning
fiirdigst?illdaunder fdrsta halviret 1963. En tillbyggnad
har lven piborjats fcir &ngcentraleni Kilsta, ddr en ny
Den
panna avsesatt tagasi bruk till n[sta brdnslesdsong.
om 10.000 m3, avseddftir kylvattennya hcigreservoaren
fcirsorjningen,togs i bruk i bcirjanav Lr 1962.
en icke ovdsentligutcikningav
Under hcistenpAb<irjades
nuvarandeutstdllningslokaleni det s. k. "Stallet".
En iiversyn har pibiirjats av skyddsrumsfriganinom
friretaget,fciranleddav nya statligabestdmmeiser.
fcir utbyggandeav E 18 genom
Projekteringsarbetet
Karlskogahar under iret forcerats.Arbetetledesav vederbcirandekommunala organ, men i de delar, som bercir

bolaget, sker projekteringeni intimt samarbetemellan
stadenoch bolaget.
Fdr att klaild.ggamtijlighetetna till och fdrutsdttningarna for vidare utbyggnaderav verkstddetinom Boforsverken, p&brirjades1961 vissa geotekniskaunderscjkningar,vilka avslutatsunder 1962.
av vd:garhar utfcirts i ungefir
Permanentningsarbeten
sammaomfattning som tidigare ir sivil i Bofors som i
Kilsta och i viss omfattning utanfor industriomridet.
Inom bostadsomridahar reparations-och underhillsarbetena varit av relativt stor omfattning. Nigra stcirre
projekt av hyreshuskanktar har icke utfdrts under aret,
medan avdelningenddremothar ph sammasdtt som tidigare medverkatvid uppfcirandeav ett 30-tal egna hem,
avseddaatt 6verlitastill anstiillda.
P& SkjutfZiltet har arbeten pibiirjats fcir provbana och
provhall, som skall tagasi bruk i maj L963. Tidigare unier iret har vid Abborrtj?irn utfdrts nybyggnaderfdr
miljdanlZiggningjiimte krut- och apteringshus.
I civrigt kan ndmnas, att avdelningen medverkat p&
skilda hill inom koncerneni sambandmed olika byggnadsprojekt.Under iret har siledes hdrdverkstdderoch
lagei fZirdigst?illtsi Stockholmoch Vdrnamo, och i Malmtj
har lagerbyggnaduppfcirts tnder L962 och ddr hat lven
som skall
p&borjits uppfOrandeav en verkstadsbyggnad,
Vid Tidaholmsverken
itrtym-a fiamtida hdrdverkstdder.
hai avdelningenmedvetkatvid uppfcirandeav en ny verkoch vidare igingsattesunder siutet av iret
stadsbyggnad
for en byggnadavseddatt inrymma 1obyggnadsarbeten
B/Vh
kaler fcir milnins och fcirrid.

Transportaudelningens ny
foto Falk.

mobilkran't'abrikat Gotttaald. Bofors-

Nyinkdpta nasAiner passetar VX (VerAsta-dslaboratoriet) fdr
framtagande au standarddata fdr underlag till achordsaltninS,
innan d,e placerades pli resp. aadelningar. Fiiltuerkstaden VF
lick senare denna lones & Ltnzson reaolttersuart.Boforsfoto Falk.
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Dec. MAK-bygget

ftudigt till det yttre. I bahgrunden t. b. slnes smedjan 214.!K.Boforsfoto Falk.

Anliiggrdngskontoret
Arbetsprogrammet fdr avd. BA har varit fulltecknat,
sivdl av under iret avslutade arbeten som fdr projektering och konstruktion av nya arbeten vid Boforsverken
och Kilstaverken. Minga av arbetsobjektenhar redan
omnamntsi dagbokskrdnikaneller i sammanfattningarna.
Hdr nedan fciljer en kortfattad fdrteckning civer de stcirre
projekten.
Bland avslutadearbeteni KilstauerAenkan nimnas installationav flera storre maskinaggregat,
bl. a.4.000 och
2.)00 tons smidespressarna
jdmte skdggpressar,ugnar
och transportanordningar,600 tons skdggpressen
vid 5
tons hejaren i MSK, smidesmaskini MRK, slungrensTranspofiaad.elningens nya Neal-Aran iir placerad dd
P ldt uerAstaden. Boforsf oto Falk.

RT 5 -

anldggningen,300 tons riktpressenoch snedvalsriktverket
i MVK. Yid Bof orsaerkenhar VP:s utbyggnad avslutats
och VF:s sandbldster-och metalliseringsavdelning
ombyggts.
Kilstaaerken har givits de stdrre nya projekteringsar.
betena,friimst MAK, den stora nybyggnadenfdr vdrmebehandling, fiirdigstiillning och lagring av stingstil, med
ugnar av olika slag, maskiner frir riktning, milning och
kapning av stingstil och mekaniserade
hanteringsa-nordningar frir inl?iggning och uttagning osv. I MEK har en
ev. utbyggnad av skrotgirden projekterats,i MSK har
fortsatta,kompletteringar av tiansportanordningaroch
automatikvid 1600, 2500 och 4000 tons smidespressarna
samt komplettering av vdrmebehandlingsavdelningens
(MSK 50) ugnsparkprojekterats.
Yid BoforwerLen har den fortsatta moderniseringen
pjo19!!.fingen fcir kommande utbyggnad av MG pi":h I MH
gitt.
har bl. a. inrdttandeav en avd. fcir riknins
av pansarplit, modernisering av ugnsparken rned fler-a
stdrre ugnar, ombyggnad1.000 tons presseooch anskaftande av en ny 25 tons travers projekterats.I My 44
skall en ny stcirrevalsslipmaskin-installeras
och projekteringen fcir en ev. bandvagnsverkstadmed provhlil och
kcirgird (avd. VB) pigitt.
BA/Aba
Elektriska avdelningen
Elauclelningen (X) rapporterar,att kraftfcjrsorjningsliiget fcir landet i sin helhetvid 8.retsinging var dnnu
bdttre dn vid irsskiftet I96o/196L och frirblev gynnsamt
under hela iret.
Ehuru man vil allmdnt hade den uppfattningen att h,ret
var blcitt, uppgick underbcjrdeni Karlskoga-traktenej till
mer zin685 mm, dvs.ungefdrnormalt.
Produktionen frln virra kraftverk i sivlil Karlskosatrakten som Norrland var river normal. Angkraftkrirni-ng
fcirekomicke.
Den reduceradedriften, frdmst i stilverken. medfcirde
att vi inte hade fullt behov av vira krafttill giLngar.DFt
under iret dessutomstorakrafttillskott tillkommit i landet
geloT nya kraftverk, blev det genom riklig nederbord
och ddmpad konjunktur praktiskt taget omdjligt avs:atta
civerskottentill annat dndamil dn elpannor. i vira elpanngf utnyttjades dirfcir den stdrsta irsenergimdngd
som hittills redovisats,
varigenominkcipav avsevdrdkvantitet olja inbesparades.

' 1
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En 1T-totts "L)t'tdanper", pi Scania-Vabir chdsri At en tn lranr'
poi'tltl)delningensnyheler 1962. Boforsfoto Falk'

Askvarningforekom blott fyra ginger.
Driftinskrdnkningarnai bolagetsindustrianldggningar
var si passomfattande,att en pitaglig nedging i kraft
ir, noterades'Silunda
behovet,jiimfcirt med f<ireg&ende
primakraft
fcir Boforsverken,
av
tonsumtionen
uppsick
ttii.iou"rk.n och Nobelkrut till sammanlagt189 milj'
kilowattimmar (MkVh) mot 22L Lr L95I. Ddrutciver
fcir Bofors borgerligadistribution 1,3 Mk\7h
levererades
(0,9). Maximibelastningenh<illsig ungefdrlika med fcireciende irs, eller ca t:b00 k\W. I elpannorftjrbrukades
82 Mk\X/h
itciue, ouanndmndabelopp cjverskottskraft
( 6 2 ) m e d e n m a x i m i b e l u t i n l nagv I 1 . 0 0 0k W '
For NOHAB uppgick primakraftkonsumtionentill
1),9 MkWh (r6,2), \Tedaverken9,0 (8,7), Bofors-Tidaholmsverken),o (2,7), UlvsundaVerkstdder1,0 (1,0),
Larsbo Kalk AB 0,4 (0,3), i filialkontorens hdrdverk3,t (3,6).
stdderi Sverigesammanlagt
underiret, sedan
fiirdigst?illdes
kraftverk
Korsselbrdnna
det andra aggregatettagits i drift i februari. Som tidigare
ndmnts,forTogarBofors ddr civersammanlagt22'000 klf
av 60 Mk\fh. Arbetenapi
med en mede"lirsproduktion
Hdllforsen och Betselekraftverk vid Lyckselehar satts
ignng under iret. Till bdggedessakraftverk, som vardera
o"t.rrito,med tvi uggt.gail 10.000k\7, ir turbinernabestzilldahos NOHAB. Montageav sugrorenfor turbinerna
i HdllforsenvisasPl foto sid. 24'
i Bofors och
Moderniseringav manciverutrustningarna
i bciravslutade
och
berdknas
pigir,
kraftverk
Bjorkborns
1
9
6
3
.
ianav
Dec. Karl-Erih Karlsson ult'i)xlar ett radiosatntal frfin Transport'
aaCelningens nya cenlt'al Idr dirigering at JastbiJslransparterntt'
Boforsfoto Falk.
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Fcir att trygga bolagetskraftfiirsorjning vid knapp vattentillging irii bolaget,tillsammansmed andra ftiretag i
Mellaisve-rige bl. a. Gullsp&ngsbolaget,Grdngesbergsbolaget och*Bergslaget,bildat ett konsortium fdr bygganiet av ett ingkraflverk, vilket sannoliktblir f<irlagttill
trakten av Oxel<isund.Bofors andel hdruti blir ca 10'000
k\7. Verket lr planerat att tagas i drift mot slutet av
1960-talet.Undei tiden tills desshar vi hyrt in ossi Sydingkraftverk vid Oresund.
svenskaKraftaktiebolagets
Fiir det cikadeeffektbehovetinom Boforsverkenhar
piunder &ret,i anslutningtill stdllverketvid skrotg&rden,
borjats uppfcirandetuu .n tty transformatorstationfcjr
moitagni"g av fidrrkraft. Likasi har helt ny ttansformatorstaiionippfoits fdr Plitverkstaden,dir i sambandmed
utbyggnadenomfattandeelinstallationeravslutats.
For D-ugnen har piboriats fullst?indigombyggnadav
Ombyggnadenav
och regleringsutrustning.
transformat*orunder semestern'ungenomfcirdes
regleringsutrustningen
aJ aet i"tt dett.tyuttuntfotmatorn,som blir pi 8'000 kVA
mot for ndrvarande5.000 kVA, kommer att levererastill
sommaren1963.
i vilka elavdelBland andrastorreindustrianldggningar,
mi ndmnasinstallationav indukningen varit engaS;erad,
fcjr ),1 t'on/tim. fcir en 4'000tion"svdrmningsinhggning
tons pressi smedjani Kilsta. Denna anliiggningbestir av
tvi parallellt med varandrauPPsteildavdrmare,vardera
fcirvdrmningszonfcir nltfrekvens och en flrdig-.d'.t
vdrmningszonfor l40 per/sek' med tillhdrandemaskineri'
Det senareir monterati kiillarviningen och har bl' a' tvA
och tvi
transformatorer)L600 k\7 f<jr ftirvdrmningszonen
omformarevarderaPa 780 k\7, 1.000 V for alstring av
den 74O-periodigastriimmen fcir fdrdigvdrmningszonen'
i.normal omI ovrigt har elavdelningenvarit sysselsatt
och
nyinstailationer
med
projekteringsarbeten,
fattning
bl. a i ganskastor
underh"ill av industrianldggningarna,
utstrickning fortsatt moderniseringav belysningsanliggninsar i sivdl kontor som industrilokaler.
av.kapaciteten
v A 4 y 4 L r t L ( L r r hos hdrduLUKrrrrrS 4
och
o
L I r uttikning
Ftr
r o f upprustning
upprustnlllg
verkst?idiinahar Elavdelningenptoiekteratoch civervakat
monteringenav transformatorstationfdr hdrdverkstaden
i Stockholm,som nu kommit upp i den storleksordningen,
att egen transformatoranliiggningvisat si8 motiverad'
har en helt ny installationskett i ny byggnad'
I V?ir"namo
I Malmii pigir likasi installationi ny byggnadoch i Norrkciping har lnretts hdrdverkstadi ?ildrebyggnad' Avensi
och montagearbeten
hui o[-tfuttundeprojekteringsarbeten
som i
hdrdverkstdderna
for
Siviil
OVA.
f<;r
6vervakats
UVA har j?imviil ingitt planering, montageoch intrimfor diverse
ning av temperaturregleiingsutrustningarna
X/Hahn
ugnar.
dvriga

avdelningar

Trantportaudelningen(RT) har tillf<jrts ett stort antal
nya fordon (se bilder), bl. a. tv& mobilkranar,en fabrikat Gottwald med 15' tons lyftkapacitetoch en fabrikat
Neal pi 6 ton, en Liftdumpei enligt Tran&sverkens
svstem'pi Scania-Vabischassi,-flera andra lastbilar och
tiuckar,^bl. a. en ) tons gaffeltruck frin ASEA-Hzirnti'
Den nya radiocentralenfiir dirigering av lastbilstransporter vid Bofors och Kilsta stod ndra fnrdig vid irsskiftet'
Hanteringen av brdnnbart avfall frin verkstdderoch
har indrats, och ftir detta dnverk samt Sostadsomriden
damil har en ny specialbyggdScania-Vabislastbil anskaffats.

4B

Patentaadelningen(UP). Under ir 1962 har frin Bofors-koncernens
patentavdelning69 patentanscikningar
inllmnats i Sverigeoch utlandet. Av dessahiinfcir sig 41
till krigsmateriel,5 till civila produkter inom Bofors, 19
till kemiskaprodukter och 4 till NOHAB:s tillverkning
inom omridet fcir vattenturbircr.22 svenskaoch 120 utldndskapatent har beviljatsfrjr koncernen.Av dessahdnfiir sig 103 till krigsmateriel,13 till civila produkterinom
Bofors, 12 till liikemedeloch 8 till dvriga kemiskaprodukter frin Nobelkrut, 5 till NOHAB och t till BoforsTidaholmsverkenAB.
Under iret har 46 varumdrkesansokninsar
inlimnats i
Sverigeoch utlandet,och nya varumdrkenhar under samma tid beviljatstill ett antalav 66 stycken.
Arkiu och biblioteL (oA). Som framgitt av bild i
B-pilen m 4, 1962, har den nya arkivinredningenmed
motordrivna hyllor nu tagits i bruk. Genom att Databehandlingsavdelningenmist utnyttja strjrre dei av arkivutrymmet, har plrmarkivet flyttats tiil vattentornet.Biblioteket har flyttats till en del av det omride som tidigare
var arkiv. Till denna del hcjr ocksi bibliotekstidnsten.
Om biblioteketsverksamhetkan ndmnas.att ca 1j00
btjcker och rapporter inkcipts,varjdmte nara 29OOvolymer linats frin utomst8.ende
bibliotek. Den nya avdelningen fcjr arkivfoto grafeing med d?irtill hcirande ny
kamerautrustninghar tagits i bruk. 42440 filmnegativhai
utfrirts och 15325 fotokopior, 2770 transparantakopior
'och 345 rasterfcjr tryckning har framstdllts.
Kontrollaudelningen(KA) har okat sin personalstyrka
och fitt nya lokaler i Plitverkstadenfcir KA 82 med fcirniimlig rcintgenutrustning. Aven KA 802 har fitt nya
Iokaler.
Inclustribrandkiren (6X) hade under 1962 sammanlagt 26 utryckningar frjr tillbud och fcirmodade eldsv6dor, varav lyckligtvis ingen av stdrre omfattning.

NOBELKRUT
Under 7962 var beldggningentdmligen god f6r flertalet av Nobelkruts produktionsavdelningai.Emellertid
blev det ncidvdndigtatt till semesternmiriska personalen
pi Ammunitionsavdelningenmed 34 kvinnor-. Orsaken
var att de order med mycketkort leveranstid,som erhillits
mot slutet av 3.r I)6I, fZirdigstiillts.Den personal,som
sdrskilt intagits fcir att de ovanndmnda&derna skulle
hinna levererasinom frireskriventid, miste ddrfiir ldmna
sina anstdllningard5.ordersituationeni iivrigt ej frirb?ittrats. Det fcirtjdnar pipekas att de, som fick-sluta, redan
vid anstlllningen hcisten 1961 erhillit det beskedetatt
anstdllningenej berdknadesrdckamer an ca tte m&nader.
Mot slutetav 8.retskeddeen successiv
dkning av sprdnglmnestillverkningarna,varigenomden manliga p.iso.ril,
som genom kruttillverkningensnedging blivit Jristiilld,
kundeberedas
sysselslttning.
Vdrdet av inkommandeorder har var:ittillfredsstdllande
och frir s5.vdlmilitdra som civila produkterstcirredn fcjregS.ende
ir. Genom att tyngdpunkleni den militdra orderingS.ngenfcirskjutitsfr8.n krut till spriing2imnen
och ge_
nom den vikandeorderingingenpi ammunitionssidan
har
antalet anstlllda nedgitt under iret p5' den militdra sektorn av produktionsavdelningarna.
har varit betydandeochkunnat
_ Investeringsprogrammet
fullf<iljasi planeradomfattning.
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Personal
Antalet anstdlldaminskadeunder iret med37 till 1.t83
personer.De timavlcinademinskade med 65 till I.076
personer..Minskningen beroddetill civervigandedel pi
att 29 timavlijnade civerfdrts till minadslcin och oi. din
ovanndmndauppsdgningenav 34 kvinnor. Antalet minadsavlcjnade
cikademed 28 tlIl toi personer.Okningen
berodde helt pi att 29 minadsavldnadeciverfrjrts fiin
timlcin.
Omsdttningenav arbetskrafthar varit mi"ttlig. Erforderlig nyrekryteringav arbetarehar kunnat genomfriras
utan stcjrresvirigheter och det har dven lyckats att anstdllaett mindre antalyrkesarbetare.
har minskat
-Antaletanstdlldapi reparationsverkstlderna
nagot.
Ddremot Zir det alltjiimt svirt att tdcka fcireliggande
_
behov av akademikeroch ingenj6rertill forskningiavdelningarna, ddr det vid irets slut fanns stora luckor. Omsdttningenav apparatkonstruktcirer
dr fortfarande hcig.
Det har trots detta lyckats,att under Sretgenomfriraden
cikning av antaletkonstruktiirersom varit nridvrindigpi
grund av den betydandeingingen av order pi fabii[sprojekt fcjr utlandet.
Fiirsiiljning
Fcirsiljningenav krrit och sprlngdmnenhar rjkat med
ca 25 /a och orderingingen har varit god med tyngdpunkten pi spreingZimnen,
varav avsettningenfcjr'civila
dndamil visar en vackerstegring.Det dr spJcielltanvdndningen av slurry-sprdngdmnen
med trotyl som ingrediens
Dec. Kontrollatdelningens rzj,t aLdelning ) pldruerAstaden
( K A 8 2 ) . I l b r g r u n d e n e n p l a t t s h ) u ,lrX 6 n . B o f o s f o t o F a l k .
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NVM' Foto
pfrgicA
oidLiiLentedels't'abriAen
5/10.FornzsAttningen
'frin M5:: ra,{.Boforsfoto.
Det
som zir av intressefcir Nobelkrut i dettasammanhang.
har dven lyckats, att fcir det svenskafdrsvaret fi order p^i
vissatypei av ammunition,som tidigare ej varit foremil
for tillverkning vid Nobelkrut.
Avsdttningenav kemiskabulkproduktervar 1962 ) -/o
hogre dn tgZt viirdemdssigt,medan tikningen-mdttefter
md"ngdenvaror Ir betydligt hdgre beroendepi den fortgien'de slnkningen av prilerna pi vdddsmarknaden.De
irodukter, ,o- d, utsaita ftjr det hirdaste pristrycketIr
utttla-t niacin, niacinamid,prokain och INH. Eftersom
siiljespi export
dessaprodukter si gott som^uteslutandeoch till en betydandedel tilt EEC-omridet,motet avsdttningen stora sv&righeterpi grund av de tullar och andra
ha#elshinder som"stir i'v[gen. Under iret har den fortg5"endetullsdnkningeninom EEC, med samtidig.anPa-s:iing uu den yttre tullmuren, blivit alltmer kdnnbar fcir
v&r export. De stora anstrdngningar,sorn gj.ortsf6r att
fcira ui de kemiska produkterna pi mera avligsna marknader, har bl. a. resirlterati betydandeorder pi finkemikalier for USA och lven i ett par order pi bensokainoch
INH till Sovietunionen.Avsdttningen av kloramin har
cjkatavsevirt, och denna produkt sildes i betydandeposter
till 17 olika ldnder,frjrdeladepi samtligav[rldsdelar.
Marknadsldgetfor lacknitrocellulosahar varit stabilt
och avsdttningenfdr lackeringav plastfilmer och papper
dr i stadigt stlgande.De storre fcirbrukarnaerhiller sina
leveranseii ta;kvagn. Vira Bonosoleroch Bonotexerhar
likas&fitt vidgad anvlndning. Ddremot har avslttningen
av Bonoharts, en sulfamidprodukt, upphcirt, sedan avndmaren civergitt till att lj?ilv framstdlla erforderliga
fdJ
komponenter.Leu..unsetttaav Lockfoam,Prepolymerer
skumplast,har kommit iglng p3,allvar under 1962, och
Dec. LihemedelslabriAens titlbyggnad frin notr eller girdssidan'
Boforsfoto Falk.
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har
en mycketintensivfdrsiiljnings-och serviceverksamhet
hand
forsta
pi
i
produkter
ut
dessa
ftira
utovats,ftir att
marknaden.
den skandinaviska
cikadeunder
Forsdljningenav ldkemedelsspecialiteter
Nobelkruts
med
att
introducera
Arbetet
iret med 35 7o.
ldkemedelp& avidgsnamarknaderhar bl. a. lett till mycket
god avsdttningav carbocainoch hexaniciti Japan.
De utomordentligt tragiska biverkningar, som ett utliindskt i minga llnder allmlnt anvent scimnmedelvisat
for utprovning
sig ha, har medf6rt sklrpta bestrimmelser
av nya ldkemedelviirlden 6ver. Aven om dettamedfiir en
fordrdjning av salufdrandetav nya ldkemedelfir man
hoppas,ata de dkade anstrlngningarnaskall leda till att
fuiligu bieffekter kan upptlckas i tid. Det bor dock -p&pekai, att redannu gorejytterst omfattandeoch grundliga
?rirsokmed nya ldkemedel,fdrstik som ofta pig&r i minga
ir, innan ldkemedlen ldmnas in till myndigheterna fcir
prdvning och registrering.
Forskning
D en mi I i t drAemi ska f orcAni ngsaud eI ni ng en (NZM) har
6ver olika grenar av exPlosivbedrivit utvecklingsarbete
Imnesomr&det,med tyngdpunkten inom raketdrivmedlen.
Inom raketkrutomr&dethar tvi krut av nyare tyPer utvecklatsfdr aktuellamotorprojekt.Krut av en tredje typ
undersokningar.Hirutriver
har studeratsi grundl?iggande
har arbetebedrivits tiver olika fysikaliska fr8gor, sisom
berdkningarover krutkompositionermed datamaskin,an'
fyrning iv krut, brinnmekanism och r6kutveckling. Aven
har varit foremil fcir studium
kruts mekaniskaegenskaper
medelstny metodik.
Uidver det egentliga utvecklingsarbetethar ett betydande arbetenedlagtsp& krutfrigor i sambandmed ett
stcirrelicensprojekt.
Avdelningen har iven ombesdritreguljiir tillverkning
fdr leveranJavflera nya krut fcir olika projekt, fdr vilka
saknatsvid produktionsavdelningen'
resLrrser
Slutligen har avdelningen ansvatat fdr utformningen
av den under &ret i huvudsak f?irdigstzilldafabriksanliiggningen fcir framstdllning av nya tyPer av drivmedel.
mi ndmnasframInom sekundirsprdngimnesomr&det
tagning ^v nya typer pentylstubin och en vdsentlig kvalitetstr<;lningiv sprangdeg,varigenom betydande order
Tekniken fdr sprlnglmnesgjutninghar
kunnat
"rhAllut. varigenom avsevdrdfcirb?ittringav vervidare utvecklats,
kan kunnat erh&llas.
Inom pyroteknikenmi sdrskiltframhillas utvecklingen
av nya fordriijningssatserfcir tdndrdr, ny-anfyrningssats
samt'modifikation av spirlius fdr olika konstruktioner.
Ett i samLyssatsfrigorhar studeratsi olika sammanhang.
uib.t" -"d KC tidigare utvecklat rdksignalsystemfdr
Arcas-rakethar provskjutits med gott resultat.Slutligen
har produktion iv satserav olika slag forekommit p&
etc.
laboratoriet,i sambandmed mindre leveransorder
sidanhar studietav exPlosivPi den fysikalisk-kemiska
2imnensstinderfallmed nya metodersisom DTA och gaskromatografistitt i forgrunden.
har bedrivitsen omfattande
Vid instrumentavdelningen
service-verksamhettill olika utvecklingsavdelningar.
Bland utfdrda konstruktioner kunna ndmnas aPParater
fcjr DTA analys, frir bestlmning av glasomvandlingspunkt hos plaiter och ftir best[mning av sprdngdegs
KOnslStens.

Avdelningensresllrserhar i dvrigt kompletteratsmed
bl. a. diverie aPParaturfcjr krutframstlllning, h&llfast-
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hetsprovningsapparatur
samt "Coulter Counter" frir
^ - ^ oar'^
r-'
tikeLnalys.
En betydande del av den ciaila forcAningtaerAsantheten
(NZL och NZE), har dven under 1962 anvdnts fcir
vidareutveckling av tillverkningsmetodernafor sf,.dana
produkter, som redan tillverkas. I samarbetemed produktionssidanhar flera avsnitt av produktioneningiende
studeratsi laboratorieskala,
i halvstor skala och genom
fcirsciki olika fabriker. Betydandeframsteg har gjorts,
vilka frdmst medfcjrtkraftiga kostnadssdnkningar
rdrande
produkter inom oxidationsomridet. Tack vare dessa
kostnadssdnkningar
har vi kunnat hlvda oss i den utomordentligt hirda konkurrensen,och vi har dven i vissa
fall avsevdrtkunnat cikavir export.Dessaanstrdngningar
kommer att fortsltta dven under 1963. Utvecklingsarbite
av denna typ fcirutsdtterett gott samarbetemellan forskningsavdelningenoch resp.driftsavdelning,och dettahar
fungerat mycketbra.
Arbetet p5, nya civila bulkprodukter har koncentrerats
p& plaster, bekdmpningsmedel,
llkemedelssubstanser
och
mellanprodukter.
Nya- akrylemulsioner, avsedda f.dt fd,rger och golvpolish, har framtagitsoch befinner sig nu under utprovning hos kunderna.Vi hoppasdettaskall resulterai order
under 1963. Nya polyuretanprepolymerer
har framtagits
och detta omride har expanderat.
Nya produkter inom omridet bekZimpningsmedel
har
studeratsoch tillverkning planerasunder-196j. Det gZiller
hdr n[rmast medel mot ogrds samt desinfektionsmedel
och konserveringsmedel.
P& oxidationsomredethar arbetet fortsatt med sikte
pi att utvidga virt tillverkningsprogram,och under 1963
kommer. tillverkning av en serie nya klorbensoesyror,
clornitrobensoesyroroch dinitrobensoesyroratt startas.
Dessa kommer att tillverkas i nyinstalleradapparatur i
F 39 och d.r rhvaror fcir fdrgdmnen, llkemedel m. m. Begrdnsadekvantiteterhar redantillverkatsunder tret i fcirsciksskala.
I och med att VF under hristen civertogtillverkningen
av carbocainbasfrin NZE har ett omfattande tekniskt
utvecklingsarbeterdrande denna syntesavslutats.I stiillet
har resursernanu inriktats pi vissa nya substanser,av
intressefcir ldkemedelsavdelninsen.
Under hcistenplbcirjadesupffOrandet av den nya fdrsriksanldggnin
gi Z +o--Z 4)i Dennu,som ber?iknas
bli
fdrdig viren t963, skall ligga vid Pressvdgeni S?ibyoch
dr avsedd fcir sprdngdmnesarbete
samt sidina civila synteser, som av sdkerhetsskll mtste utfciras bakom skydd.
Arbetet i dennaavdelningkommer att kunna utfcirasmed
fjdrrmandvreringmed ful-l sekerhetfcir personalen.
(NG) har tillfcjrts ett nyinrett
. .LiiAemedelsforcAningen
laboratoriumi A3, ett tillskott som endasttill en rinsa
del tillgodoser fcirefintliga behov. Projekteringen av d-et
nya forskningslaboratorietfor ldkemedeli Griteborg, vartill medel beviljatsav styrelseni juni, har lgnats stor omsorg. Sedandet visat sig att den ftjrst frjrvdrvadetomten i
Vdstra Frcilunda,genom sin relativa nirhet till Gcjteborgs
radiostation,skulle medfcira betydandeoldgenheterfcir
den omfattandeinstrumentering,som skall invdndas pi
laboratoriet,blev det ncidvZindigtatt flilagga detta till
annanplats. Valet frjll di pi ett omr8.dei Mdlndal. Denna civerflyttninghar medfcjrten betydandetidsspillanoch
byggnadsarbetetkommer inte att kunna igingsdttasfcirrdn
u n d e r1 9 6 3 .
Forskningsarbetet
har resulterati att ytterligareett an-
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Si hiir skall Liikemedelsmantfaktareringen
Boforsfoto Falk.

se ut fiirdigbyggd.

tal produkter kunnat fciras ut pi marknaden, sivdl egna
beredningarsom licenspreparat.
Nobedorm, ett barbitursyrafrittsijmnmedel.har salufcirts under 8.retoch Nobederm,en varjant av fcjrbandsplasten Nobecutan, produceras nu som ett hjZilpmedel
fcir dermatologerochyrkeshygienikeri kampen'mothudbesvdrav olika slag.
Carbocain-tung,en lcisningmed hrigre specifik vikt, har
marknadsfrirts fcjr anvdndning vid ryggm?irgsbedcivning.
Nobetec Ir ett nytt fdrbandsmaterial fdr tandldkarna
och kan lven anvdndasav dem frir provisoriskfyllning.
Frin Squibb har ytterligare licenspreparaterhillits.
^.
Srqualon,ett nytt psykoterapeutikummed lugnande ef_
fekt, dr anvlndbart bide inom mentalsiukvirdin och frir
mildare stdrningari centralanervsystemet.
Kenacortserien,
som omfattar syntetiskahormonpreparat fdr dermatologin, har kompletterats med KenacortT-krdm, Kenacombin-krdm och Kenacort-T-munsalva.
U11iv9rhdr ndmnda preparat har nt.gra andra llmnats
in till de medicinskamyndigheternafcil registrering.En
rad preparat [r fciremil fcjr klinisk gransf,ning. E'tt av
dessa,ett lokalanestetikummed 13.ngverkan, rapporterades vid ldkardagarnai Stockholm i slutet av n&imber i
en intressantredovisning.Lovande resultat har noterats
fcir prep-aratinom smirtlindringens och den perifera genomblcidningens
omriden.
13/11. TV-Aamefdn utprorar uid ljiirrmandareing au ulrustning
t n om t priin girnn esf or sAni ngen. Bof orsfoto Tillman.

Tillverkningsavfl slningarna
Beldggningen p3' arnmunitionsaudelningen(NVA)
har varit fcirh&llandevisgod. Forceringenunder ftirsta
halvAretfcjr vissabetydandeexportorderkunde genomfdras med hj?ilp av tillf2illigt anstilld arbetskraft.
av
I NU 42 har installeratsen )O-tonsautomatPress
fabrikat Komage, avseddi fdrsta hand for tillverkning
av stcirresprlngimneskroPPar.Ftir inmatning av sprdngdmne har anordnatsett omfattande systemmed kedjetransportcirer.
f i{n a har stdllts upp en pneumatisktmancivrerad
automatiskladdningsanordningfiir drivpatron m/42 fot
12 cm grk. Fyllningen av Patronen,med tillhcirandetemutfciresvid stationer
pon frir patronensfZirdigstiillande,
karusellbord.
ett
pi
Under senaredelen av hret har till RA 1 fcirlagtsden
tidigare vid NOHAB utfcirda tillverkningen av olika
elektroniskakomponenter.D?irvid skeddeen uppdelning
hlnfordes till
si att konstruktions-och utvecklingsarbetet
KC 4 medan produktionen forlades till NVA 5. Under
byggdesRA 1 om frir detta indamil,
semesterperioden
si att en fjiirdedel av byggnadendisponerasav KC 4, en
flzirdedelav NVA fcir produktion av elektroniskutrustning och iterstoden av NVA for fortsatt produktion av
tlndrcir, tdndskruvm. m.
ByggnadenNU B-10 har i sin helhet 6verfcjrtstill
har civerfcjrts
NZM och tillverkningenav s.jukv6rdsskenor
till NU zrr.
(NVD och NVT) har haft
Sprlingiimnesaodelningarna
en mycket god belZiggning,med en ytterligare stegring
mot slutet av iret. Silunda har pentylfabrikendrivits pi
2-skift stcirredelen av iret, trotylfabriken fram till den
r. to. pi 2-skift och ddrefter pi 3-skift och hexogenfabriken pi 3-skift fram till den 10. 10. och dlrefter pi
4-skift.
Mononitrotoluenfabrikenhar varit avstllld sedanden
I. 4. fram till irets slut fcjr ombyggnadav destillationsvarigenommdjliggcires
och kristalliseringsavdelningan\a,
framtagning av m-nitrotoluen och stdrre kvantiteter Pnitrotoluen.
I T 32 har installeratsen denitreringskolonnav glas,
som provkcirtsunder h<isten.Sjdlvakolonnen har dlrvid
arbetatfullt tillfredsstillande,medanbrlckagedrabbatde
vdrmevlxlare, som anvdndesfcir att kyla den utspldda
svavelsvra.som ldmnar kolonnens botten. Orsaken till
brdckaget har emellertid faststdllts och nlr hela systemet
hter dr intakt, har ett viktigt steg till fdrbattrad ekonomi
i dennaprocesstagits.
Tiliverkning av en ny typ springdeg uPPtogsmot slutet
av &ret i mindte skalai avvaktanpi den automatiskafcirpackningsmaskinsom hemkommeri bdrjan p3,1963.
Ph krutauclelningen (NVK) har beliiggningen varit
vikande mot slutet av Lret pi nitroglycerinkrutavdelhaft tlmningen, medan nitrocellulosakrutavdelningen
Iigen stabil sysselslttning,men dven den,nigot ldgre andra halviret.
I syfte att ytterligarecika sdkerhetenvid pressningav
nitroglycerinkrut,har presshusBZ 9 byggts om och utrustats med automatiskaskdrmaskiner.Den skdrmaskin,
som konstrueratsoch tillverkats pi Nobelkrut, fcir skdrning av raketkrutrcirhar tagits i bruk med gott resultat. En automatiskskdrmaskinfcir kanonkrut har kdpts
och monterats i vertikalpresseni Bz 9 samt 1r under
trimning, varvid prov med olika kruttyper och krutdimensionerutfcires.
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Fcirsok har pigitt med en nytillverkad matningsanordning for valsverkftjr att fcirenklavalsningsarbetet.
har f6rscikutfcirtsmed
I nitrocellulosakrutavdelningen
kontinuerlig blandning i rotokubblandaremed lovande
resultat.I avdelningenfcir rivning, siktning och fcirtrdngning av nitrocellulosahar ombyggnadpiborjats fcjr civerging till mekaniseraddrift. I polerhus NC 15 har installeratspneumatiskalyftanordningar fcir tomning av
krut, och till knidavdelningenNC 3 har speciellachargeringsvagnaranskaffats.I skdrhusetNC s, d?irdet den
kom10. f . intrdffadeen brand,har sprinklerutrustningen
pletteratsmed fotocellutlosning.
(NVN)
Tillverkningen pe. nitrocellulosaaoclelnlzgez
har civervlgandebedrivits p& 2-skift. Mot slutet av iret
pibdrjadesombyggnadenav nitreringssektion2 och under
iret har beslut fattats om ombyggnadav nitreringssektron 3.
Omfattande fcirsdk med forkokning av nitrocellulosa
har givit lovande resultat och problemet med tcimningen
av kokarenutan manuellmedverkanhar lcjsts.Ddrigenom
blir det mdjiigt att projekteraen rationell anliiggningfor
de avslutandestegen i tillverkningen av nitrocellulosa
fcir krut.
OrganisA-Aemiska
aadelningez(NVF) har under 1962
haft en hcig och jiimn belZiggningoch fcjr flera produkter
noteradesnya produktionsrekord,d?iriblandfcir niacin,
hexanicit,INH, Bonosol,bensokain,toluensulfoklorider,
kloramin och ittiksyraanhydrid.
I sulfokloridfabrikenvar anordningana for tillvaratagandeav restsyraffudiga i borjan av juni och ddrefter
har levereratsbetydandemdngder svavelsyratill Kilsta,
ddr syrananvdndesfor betning.
Trots att formalinfabriken,F 16, drevs pi 4-skift under hela iret, har storak6p mist gdras fdr att sdkraeget
behov och mcijliggdrafdrs[ljning till den kundkrets,som
frin Nobelkrut.
sedanllnge erhillit leveranser
F 18 har under
Andra etappenav ldkemedelsfabriken
iret genomforts, och i november kunde anliggningen
tagas i bruk f<ir tillverkning av i fcirsta hand Carbocain.
F 26c, har installeratsProI acetylsalisylsyrafabriken,
gramreglering av kristalleringen, varigenom tillverkningskunnat hcijas.
kapaciteten
Pi avdelningenpigir installationav ny utrustning fdr
tillverkning av salicylsyra,oxidationsprodukteroch INH,
varigenomdessaanliggningar erhiller dkad kapacitetoch
uppnir stcirreproduktivitet.
Under hcistenavldgsnades
smalspiretfr&n avdelningens
omri.de,till stor b&tnadfclr de interna transporternaliksom fcir sniirdjningen.
Likemedelsfaktureringen (NVM) har haft en mycket
god beiZiggningoch tidvis har produktionenmist kraftigt
fotcerasfor att tillfredsstdllaefterfrigan.
Den i juni beslutadeutbyggnadenav avdelningen,omfattande dels en tillbyggnad av M 3 ftir utokad produktion och dels en nybyggnad, M 2, fot lager av rhvaror,
emballageoch fdrdiga produkter och fcir personalutrymmen, pibdrjadesi septemberoch kommet att van ffudig
1963.
att tagasi bruk efter semestern
Under iret har den nya anldggningen fdr fyllning av
cylinderampullertagits i bruk och vidare kan bland hemkript utrustning ndmnasdrageringsapparatui.
av alla
En omfattandemetod-och tidsstudiegenomging
stcirrearbetenhar utfcirts, fcjr att m<ijliggtiraytterligare
rationaliseringaroch underldttaomflyttningenay aPPanblir fnrdig.
tur ndr den nya fabriksenheten

a

dvriga

avdelningar

Allmiinna te|nisAaaucleluingen(NB) har haft ett stort
program med ny- och ombyggnader,monteri ngar, rcpan_
tioner och underhill. Minga av de stcjre pr5l.kt.ri hu,
redan omtalatshdr ovan eller i daebokskrcjnikan.
Som ett led i centraliseringen
ich reorganisationen
av
reparationstjdnstenhar rdrmokareverkstidenspersonal
civerfdrts tillY M och rrirmokareverkstaden
V f6,rt_
rymts. I byggnadenfcirvarasfortfarandeviss speciellrcir_
armatur m. m. i avvaktan pi.- en mera definiiiv lcisning
av fcjrri.dsfr8.gan.Strzivanni dZirvidatt till de olika verkl
stdderna
-foga handfrirrid av alla de materialslagsom er_
fordras fcir verksamheten.Till dessafcirrid skEr pifvll_
ning direkt frin centralfcirrideni Bofors, KilsL 6ch
Nobelkrut. Regionverkstaden,V 29, hat tillbyggts och
verkstadsavdelningens
maskinbearbetninq
har ko-icentre_
rats till verkstadenTU 11. UMS har-infcirts oi verk_
s t a d e nV 1 4 .
Inom nitroglycerinkrutavdelningen
har i B 18 inretts
ett centralt kontor fcir ingenjcirer,arbetsledare,arbetsstudie_och kontrollpersonal.Ddrigenom har l,okaler i
vdstra delen av det gamla Nobel-laboratoriet,A 1, blivit
lediga och tagits i ansprik som filial till ritkontoret,hu_
vudsakligen frir utliindska fabrikprojekt. Samtidigi har
fabriksstaketetdragits om, si att A i nu ligger u*tanfcir
raDrlKsomradet.
Fabriksomridet har cikatsut med ca 25 har i norra
delen, ddr under iret uppfrirts en anldggning fcir till_
verkning ay nya.typer drivmedel.Anleggilngen omfattar
12 byggnader.
I
. i.ngcentralenG 4, har tvi mindre ingpannor, den
ildsta frin 1909, rivits ut, fcjr att beredapiats f6r en ny
stcirrepanna. Fundamentetfcir denna dr^ndstanfardigt
och pannmontaget,som tar ca ett halvir, bcirjar undEr
fcjrsta kvartalet 1963. Pannan skall vara driftklar titi
hcisten196-3.Del gamla 40 meter hciga skorstenenhar
rivits och ddrmedfcirsvannett karakterlstiskt,,sjdmerke,,
i Nobelkruts silhuett. Nigon ny hcig skorsten kommer
inte att byggas,utan nya pannan fi.r in relativt 169pl&t_
skorsten och rcikgasfl?ikt.Samtidigt med detta sker en
mindre tillbyggnad pi norra gur.k av G 4 fcir inrym_
mandeav matarpumpar,matarvattenberedninq
m. m.
Vid spr?ingiimneslaboratorietZ
zo har ett riindre varm_
lagringshus, 3j,
p f orts, och vi d f cirscjksanlZiggningen
l.
-up
fcjr
Z
2z-32,
pi"gl,ranordnandeavliger"flr
_drivmedel,
explosiv vara i betongintjaJda stiltuber, ett intressant
nytt. utfcirandeav exptrosivdmneslagring.
Slopandet"avsmalspir och om'iegg"ning
av transport_
systemhar^pibcirjars.Areh_etapphaiomfaltat bortrivning
av smalsp8.rinom NVF, NVA : (RA) och en del ai
magasinsomridet.I samband ddrmed har en ny vdg
byggts frin T 44 tiIl NCE 22 genom magasinsomr8.det]
u1.iS.nt* den tidigare myckei anvdnda"vdgen genom
nitrocellulosakrutavdelningen
kunnat avstdng"as
f5r ge_
nomgingstrafik. Fcir transportavdelningen
hi en ny ryp
av lastbil anskaffats,varJ lastflak kaln'slinkasn.a
tiit
marknivi. ,ochdven instdllasi hcijd fcir olika kajer, vari_
genom lastnings-och lossningsuib"teti Nobellruis smi
enhetervdsentligtunderldttas.En stor tanksldpvagn,som
i tvi. tankar kan lastaca 10 ton formalin, Bo.r'osofBorro_
tex,m. fl. produkter och avseddatt kopplas eftit l|ng_
tradare har levereratsi hcist.Den dr fc;riedd med isole_
ring av Nobelkruts uretanskumplast
Lockfoam.
Pi. fabriksomridet har ytterligare nigra vdgstrlckor
asfalterats, ndmligen Nya pannhusvigen",Tiin-dhattsv?i_
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gen till TU 11. Splrljusvlgen mellan TU 11 och A 12,
'Irotylvdgen
och Trdsvdgenfrin TU 2 till Tdndhattsvl_
gen, Fredsvdgenmellan
-V l] och F 15, alla vd.gar ph.
L-omridet och planen framfcir
brandstatione.r.Viduie
har jdrnvdgscivgrgingelvid BjrirkbornsHandelsfcirening,
i sambandmed jdrnvdgsspiretsflyttning ca 1 m dsterul,
"Genom
lyfts fcir.att mdfligg<ira
jd,rnvags'_
-bettre aviopp.
spirets flyttning har cikad
trafiksiikerhet uppnit* "pi
Skogslngsvdgen,som tidigare delvis lcipte iulligt niru
jdrnvdgen.
Angfcirbrukningensteg frin 169.000 ton 1961 tiil
L79.OOOton 7962, varav 56.000 ton etsick frjr lokal_
vdrmning, vilket var nigot mer dn iret in"nan.Okningen
beror till civervlgandedelen pE stcirreproduktion av-ke_
'
miska produkter inkl. sprdngl-mnen.
Frirbrukningen av vaiten frio Gellerisverket minskade
f.fio 0.97 MmB till 0.93 Mms och fcjrbrukningenav dlv_
vatten minskadefrin 4.86 MmB till 4]9 MIm.. Totalt
minskadesilunda vattenfcjrbrukningen
frln j.83 Mm3 till
5.72 Mms.
Elehtriska audelningen, NX, har under Eret fitt den
nya ingiende hcigspdnningsledningen
f?irdigstZilld
och in_
kopplad.
hdgsplnningsledningens
nya
strlckning
unovrKesY."oT.
den tldlgarepassagenndra de kemiskafabriker_
na och frjstdllesmark fcir framtida fortsatt expansion.
_ -Ici_rbrukningen av elenergi dkade nigoi till 20.j.3
Mk\fh 1962 mot 19.62Mk\fh 1961.Den-riklisa vattenhar mojliggjort ett uttag av inte mindr"edn 58.9
I!gg."
Mk\q
tiil elingpannan mot 1+e.l IvtUWh t96L, mot_
svarande73.000 ton inga eller drygt 4O
/o av det totala
ingbehovet.
For planeringsauclelningezz,
Np, som aven har hand
och magasin,har byggtsett varmmagasin,
?y:ll^.fcirrid
K 27, I fcirstahand avsettfrjr puironhytsortill f:fl cm
sk.ptr.m/60.
Vidare har skogsmagasinen
NCE 35 och 40 vlrmeiso_
.
lerats fcjr att mcita de cikadekraven pi varmlagring av
vrssatyper av ammunitionoch ammunitionsdetalier.
Seruiceaudelningen,
NLD 2, har under iret dgnat ure_
.
tanskumplastenLockfoam intensiv uppmdrksamhet.En
ny lokal fcir maskinell framstdllning^av skumplasthar
tagits i bruk i NCE 26 och frirutori en Vikingmaskin,
som fanns tidigare, har en amerikansktransportibelma_
skin frin Pyle Industries anskaffatsfcir att m'Ojliggd,rade_
monstrationav fyllning med Lockfoami olika o6Jekthos
kunderna.Di det dessutomhar visat sig ncidviodigt att
icke bara fcirsekunderna med liimpliga"Lockfoamsystem
:l^l .1"." -m^edlzimpiig maskin icii dessasysremhar
r\obelkrut Irin lanuari 1963 overtap,it
representationen
pi-den skandinaviskamarknadenfdr"pyie_maskinen.
Intressetfcir Lockfoam har fcir de styvasystemenkon_
centr€ratstill isolering av kylskip o& tankar. Fcjr de
ilexrbla systemendr anvlndningsomridenafortfarande i
huvudsak instrumentbrddori 6ilar (Bofors_Tidaholms_
verken eir en stor kund, men dven export till England
forekommer),bilhandtag,ishockeyhj?ilmar
och embailage_
fdrem5.l.
Uli.t
der gingna 8"tet har utprovningarna pi,. nya
,
aKryldrspersroner
avanceratsi lingt, att flela flya typet,
avseddasom bindemedel till diqpersionsfdrg".,t ,rnnui
stiillas till vira kunders fcirfogande.Ett aniat anvind_
nings'omride,som bearbetas,di Bonotex som tillsats tiil
sjdlvbonande
golvpolish.
Pi den interna servericeverksamheten
fcir fdrger och
lackerhar kontrollen av de av bolaget anvdnda-Ilniner_

synnerligenpressade,och vlrldens samladetillverkningskapacitet pi dessa omriden 1r stcirre dn efterfrigan.
har dessutomhaft betydande
Dieselmotorfci'rsiljningen
klnning av konjunkturnedgingeninom sitifartsndringen.
Den inneliggandeorderstockenvid irsskiftet ?irbetydligt
mindre In vid motsvarandetidpunkt fcirra iret. Detta fcir
med sig, att beldggningeni vissa sektorer,i synnerhet
plitverkstadenoch de metallurgiskaavdelningarna,tru dr
btillfredsst?illande;vissa permitteringar och inskrlnkningar av driften har visat sig bliva ofr&nkomligaredan
vid bcirjanav Lr 1963.
Antalet anstlllda under &ret cikademed 127 personer;
de kollektivanstllldair nu 1.651 och de minadsanstlllda
680.
Ftirsiiljning

.lhsta Aulaentiltill aattenturbin
15/10. NOHAB:s
Ri)i d3l ors Aralt stati on. Nohabfoto G. Johansson.

materialen p&g&tt kontinuerligt. I samarbetemed konhar nya milstruktions- bch produktionsavdelningatna
lim och tatav
Utprovningar
faststdllts.
ningsmetoder
ningsmedel,i sambandmed olika ammunitionskonstruktioner samt kontroll av plastdetaljerfdr NVA, har igt
rum i cjkadomfattning.
vtd Nobelkrut hadeunder 1962 1'l
IndustribrandhSren
utryckningar frjr eldsv&doreller tillbud till eldsvidor.
Anialet utryckningar dr det llgsta som fdrekommit sedan industribrandkirenstillkomst. Ingen eldsvida var
lyckligtvis av sttirreomfattning.
Olyckslallsfrehrensenvid Nobelkrut gick under iret
ytterligarenigot ned&t tiII 1'4,Lolycksfall per 1.000.000
irbetsiimmar, vilket [r den hittills liigsta nivin genom
&ren. Av de 30 olyckstallen 1962 intrlffade 8 vid fZird
till och fr&n arbetet.Motsvarandesiffror 1961 var 16,7;
Nih Carbonnier
JO OCn /.

NOHAB
Vid ingingen av &ret hade NOHAB en ovanligt stor
orderstocli, och trots det hirda liiget pff marknaden har
orderingingen under 1962 vatit betydande.Detta har
medfriri, att bel?iggningeni verkstlderna,itminstone i
vissa avsnitt, varit sttire in kapaciteten,varf6r utliiggning
har under
av vissaarbetenvarit nijdvandig.Utleveranserna
1962 n|tt ett faktureringsvlrde som dr det stdrsta i
NOHAB:s historia.
A andrasidan har man under iret kunnat observeraett
Priserna,specielltfcir de tradiallt sv&rarekonkurrensldge.
tionella produkterna lok, turbiner och dieselmotorer,dr

och tillvetkning

Inom lok't't)rsi)ljningenhar NOHAB, i hird konkurens
med de meit betydandeverken i hela virlden, lyckats fi
lok pi
bestdllningpi 20 st. NOHAB-GM dieselelektriska
Det var mycketseg19t0 hk tilf de ungerskastatsbanorna.
slitna och kompliceradef<irhandlingarsom 'fciregickdenna
bestdllning. Eti insteg i denna marknadsgruppkan bli av
stor betydelsefcir fciretagetsframtida loktillverkning.
T43-lokenfor SJ har utgjort huvudDe dieselelektriska
delen av lokleveransernaunder flret. Trots stora sv&righar
heter, att i b6rjan hilla den <inskadeleveransplanen,
m.
levereras
fr.
augusti
och
o.
nu
inarbetats,
fcirseningarna
loken med en takt av 4 st. i minaden.
NOHAB:s senastebestZillningfrin de danska statslok typ
banornautgjorde en serie av 45 dieselelektriska
MX; varav sista levereradesi augusti.Ddrmed har de
fatt sitt &ttioniondeNOHAB-GM lok.
danskastatsbanorna
Under viren levereradestill SJ tve ekktriska provlok
med ASEA. Dessa
av en helt ny typ, litt Rb2, i samarbete
lok, som nu 1r insattai sndlltigstrafik mellan Gciteborg
och Stockholm,utg6r ett led i SJ:sstrdvanatt istadkomma
ett universallok. Resultatetav de pigiende Proven kan fi
stor betydelse i det fortsatta anskaffningsprogrammet.
Dessutom p&gir tillverkning fcir SJ av ramverk for
15 malmtigslok av Dm-typ, i samarbetemed de dvriga
lokfirmorna i landet.
Turbinforsi)ljilngen har inom Sverigebegrlnsats i v[sentlig min pi grund av Vattenfalls nyligen fattade beslut
att senareldggavissa f<ir NOHAB ganska givna och inekt.
tressantaarbetsobi
Efter modellprov i hird konkurrens erholls emellertid
order pi tvi Francisturbinertill Letsi om vardera I4o
dir f. n. storaanstrdngningar
M\7. Pe exportmarknaden,
gdrs,har NOHAB bl. a. kontrakteratNorsk Hydros krafti Indien i samverk Eidsfossoch Kundah-anldggningen
arbetemed CanadianVickers.
Under iret flrdigmonteradesbl. a. Francisturbinerna
i Korsselbrlnna, Potsi, Messaure,Tuggen och Slattefors.
Vidare pigir arbetet f<ir fullt med f?irdigstlllandet av
Furnas i Brasilien samt Linnvasselvoch Hermansboda.
I arbetepi olika stadieri verkstddernafinns turbiner till
Gardikfors, Hunderfossen,Rojd&fors,Kykkelsrud, Hiillforsenoch Bursnls.
kan ndmnas,att NOHAB under
Sammanfattningsvis
iret levererade7 Francis-och 4 Kaplanturbinerpi tillca 1,1milj. hk.
sammans
Efter 3 &rsostcirddrift i Stornorrforskraftstationuppmdttesunder sommatenverkningsgradenfcir de 3 Francisturbinernapi vardera200.000hk till 95,) /e - nlgot av
ett rekord.
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Dieselmotorfdrsri.ljn-ingenhar, som ndmnts, att kdmpa
med ned^gingen
i sjdfartskonjunkturen.
Den relativt goia
orderingingen under 1961 resulteradei ett stort intal
leveranserander L962, i synnerhet pi export. Samman_
^
lagt levererades 26 fartygsmotorerpe tiilsammans ca
40.000 hk, och bland de fartyg som utrustadesmed
POLAR-mo:oier som huvudmaskinerikan ndmnasflrian
B o r e , ' , , ' F r i g g "",A c h i l _
E - x p r e s sb' .o g s e r b i t a r n" a
.'H1ns1
olh den eng_elska
"Cultra" samttankfartfg"en,,Flying
fs"
J^p r a y o c h - I u d o r .
Den nya diselmotorn typ POLAR-F har lanseratspi
marknadenunder iret. De fcirstaleveranserna
g2illdebl..a.
en hjZilpmotorinstallation
i Transatlantics'ttora,, och
huvudmotorn i kusttankern "Alvtank". Vidare har fyra
i Osttysklandbyggda stiltrilare 6-cylindriga F_motoier,
ndmligen vistkustfiskarna"Tor-cin", "Nirirod,',,,Rex,;
och "Svanik".
. Tryckpretsarna for DagensNyheter har under iret bcjrjat monteras,och tvi komplettapressardr nu levererade.
Huvudmontrget har agt rum i en speciell avdelning som
dr inrymd i den nya fcirridsbyggnaaen.
Vld &rsskiftit har
man ddr just pibtirjat huvudmontagetav tryckpressen
till
Aftenposten.
. Atomkraftanldggningeni Agestadr nu i det ndrmaste
f?irdigstlilld,och montiget av len frin NOHAB levererade laddmaskinenhar pigitt under hela i.ret.
Under sommarenl[mnadesoffert pi laddmaskinenoch
vissa andra komponentertill Marvikens kraftstation.Enligt senarebeslut skall dennakraftstationemellertidbyggas efter ett nigot annat systemdn det som tidigare planerats. Anllggningen skall ndmligen ha en s. li. kotu._
reaktor. Pr'ojektarbetetfcir offert pi brdnslehanteringen
till dennavar fdrdigt i november.
NOHAB har under iret fitt bestlllnine frin AB Atom_
energi pi en komplett reaktoranllggnirigsom skall installerasi Studsvik.Denna omfattar-in siabb nolleffektreaktor med beteckningenFR-0, som skall anvindas fcir
forskning inom det reaktorfysikaliska
omridet.
Berdknings- och konstruktionsarbetetfcir den s. k.
reprocessings-anllggningeni Mol, som dgsav Eurochemic,
har under iret fortsatt enligt planerna.Arbetet bedrives
i en internationellmiljci, i samarbetemed ett stort antal
linders atomkraftexperter.
Verkstdderna
Frjr att i fdrsta hand cika resursernafdr sprutmiining
av lok har. en helt ny verkstad uppfcirts vid iorra gaveli
av kontorsbyggnaden.
Den Zir10 m bred, 27,5 m liig och
6 m hrig.
Sprdngningsarbetenafcir en ny verkstadsbyggnadmed
en golvyta av 1500 m2 sciderom den nya fdiridsbyggnaden har pigitt under iret. Byggnadsar-betena
skali-s"nart
pibdrjas och verkstaden berdknasvara inflyttningsklar
under hcisten1963.
Under iret anskaffadesett 15-talmaskiner.Bland dessa
kan.niimnas:
.Droop & Rein lingfrdsmaskin f6r tyngre
maskinkonstruktionersisom ramverk till lok, Max Mtiiler
programstyrd revolversvarv,Heid programstyrd revolver_
svaw,2 st. Gleasonfrdsmaskinerfcjr bearbetningav spiralkuggar samt en SfMSf gdngfrdsmaskin.Fcjr atl rationali_
sera sandberedningen
i gjuteriet har anskaffatsen sand_
blandare,typ SimsonMix-muller. I nya fcirri.dsbyggnaden
har flera anordningar i rationaliseringssyfteinsla]lerats,
bl. a. en lastbrygga med Rico pneomaiiska snabbkap_
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Dec. Febril uerksamhet
med att ftirdigsttillaNOHAB:t laddnaskin till Agesta,sont tAall startatidigt p,a.nyfrret.Foto ur
NOHAB:sarkiv.
maskin fcir st&ngmatefial,ddr materialetkan kapasdirekt
p2.bryggansamten stapellastare.
Konstruktion

och forskning

Liksom under fdregiendeir har konstruktionskontoret
haft en.stor miingd arbetsuppgifterfcjr olika lok_, dieseloch turbinprojekt samt aven f<;r nykonstruktionoch utveckling inom dessaomriden fcir att kontinuerligt fcir_
bZittra.
mcijligheternatill en rationell och ekonomiik till_
verKnlng.
S2irskilt kan ndmnas turbinlaboratorietsarbete med
kavitationsunderscikningar
och utveckling av en helt ny,
mycket lovandeturbin av s. k. diagonalt-yp,
samt uiprovuy.avstdngningsventiler
av all=afcjrekommande'slag.
"iF^
Pi. diesellaboratoriet
provkrireskontinuerligt t_cylinjriga versionerav NOHAB:s FOlAR-motorer."Underiret
har prov pibcirjatsmed den nya F-motorn i V-utfrirande
som kommer att konstruerari S-, 12- och 16-cylindriga
versio.ner..Prolotyper]
av V-8 motorn dr under fardigstail_
ning i verkstadenoch skall provkdrasunder 1963.
Nils Kylberg

TIDAHOLMSVERKEN
Det gingna iret slutadesi. som det bciriade.dvs. med
mycketstorasnrimingder,vilka gav allmdnnatekniskaav_
delningenspersonalextrasysselsdttning.
Arbetstillgingen har i minga a,ose"nden
varit ojimn,
,^
bide.f<ir fdretagetsom helhet och inom vissaviktiga pro_
duktionsavsnitt.Till fdljd hnrav miste vi under ianuari

10/ 10. EnIrcpt et?iiren sldrtdd'e :rchdAlningen lbr
b1g g ni l . B T V - f o t o B e r g s t r i i m .

TVM:s

lager'

varsla om upPsagningarav ett dussin man, nagot som
ledde till atf ett antal mdn utan yrkesutbildningtog tillf?illeti akt och besliitsig fcir att bevistaomskolningskurser
av "AMS-typ" i nltgraandra av ldnetsstdder.F6retagets
karaktir ledde till ett normalt
delvis starkt-sdsongmdssiga
under viren.
uppsving av leveranseroch sysselsdttning
var god under sommarenoch
totutu sysselsdttningen
l*
fcirhcistenoci kun mtijligen betecknassom tillfredsstdllandevid &rsskiftet.
Tyvlrr Zir beliiggningen- i synnerhetpi den mekaniski verkstaden- delvis mycketkortsiktig, varfcir personalllget i den konjunkturavmattning,s9m nu dventrdffat svenskverkstadsindustri,iter miste betecknassisom
labilt.
ett bekvdmtsdtt kunna sPridakdnnedomom
Fcir att pi
^struktur
och nuvarandeverksamhethar under
foretagets
genomatt en helt ny
iret ett gammaltcinskemilrealisetats
32-sidiimonografi fiirdigstelts i intim samverkanmed
avd. Ei. och FRK i moderbolaget'Den dr ndrmastavsedd
men torde d:venvara
fcir kunder och fcirstag&ngsbescikare,
En folder, att anvdnav viirde i anstdllningsdiskussioner.
har
for den mekaniskaverkstaden,
dasi ackvisitionsarbeiet
ocksi framtagits.
med S. J. om
Mot slutet av iret bdrjade diskussionerna
pi Vartoftabanan.
person-och styckegodstrafiken
var lven undet 1962livlig. Den
Byggnadsuerksarnheten
p Iast uer k stad: b7ggnaden (hus
ndmnd
a
f
Oir"a
iterblicken
i
nr 40)'forrnar,
brirjadetas i bruk under mats, di ett imponerande
mallar och produktionsverktyglades upp
antal
I denna vining.inrymd-a
kdllarutrymm-ena.
rymliga
i de
personallokalertogs fcjrst i bruk i september,vilket medi,jrd. .,r avsevdrJfcirbdttring,sArskilt ftir utearbetarna,
vilka under byggnadstidenvarit inhystai ett provisorium
i Personalhusit.f,;t produktionentogs byggnadendefinitivt i bruk strax fcire midsommar.Den sistainflyttningsetappenvar i oktober, di tillverkningen av.formgods-av
ormeradesterplasttog sina hogklassigalokaler i ansprik'
Sedanformar och mallar avldgsnatsfrin "laboratoriebyggnaden",vidtog en mindre ombyggnadi dennafastighbtlo- under hcistenleddetill relativt s?ttvdsentligatilloch
fdr plastproduktutvecklingen
skott av arbetsutrymmen
fdrsoksproduktioni halvstor skala, samtidigt som ytterligare nigra ingenj6rskontorskapades.
Under juni fattadesbeslutatt uppfiira en ny och bdrig
kdllarsrund fcir den mekaniskaverkstaden,vilken kom-.t utt anvdndassilsomuarntlagerfot TVM:s halv- och
fiirdigfabrikat.I dennakommer dven att inrymmaspi ett
stdllJsamlademilerilokaler, varigenomelverkstadenunder 1963 fir forbdttradeLrtrymmeni hus nr 105. Varm-

under juli, och entrePrelagret bcirjadedetalikonstruetas
oktober.
den
5
nadenhdrfcirutlades
Aven hosten 1962 utfordes Pe entrePrenaden asfalteringsetapp av huvudvdgar- nigot som endast tog 4
o gar.
kan ndmnas,att pallhanteFrin leaeransaudelningen
ringen fortsatt att vinni terrdng pi ett gliidjande sdtt'
Bl. a. tack vare ackordslttningpi huvuddelenav packblivit liigre. Atningsarbetethar packningskostnaderna
skilliga nya emballagehar utprovats.
i
De alltfcir lZingepigiende inre omdndringsarbetena
hus nr 8 har entlig;n avslutats.I sambandhdrmed fick
en lastkaj under skdrmtak,-vilken ligger
lagerpersonalen
i nivi med sivdl lager- och forridsbyggnadensgolv som
bilarnaslastflakshojd.
F6r kontrollaudelningenmedfcirde1952, att den cenrymligare,ljusare och
trala mdtdonskontrollen-tiildelades
varlndamilsenligarelokaler i den nya plastverkstaden'
ldge.
centralare
med dvenvannsett
For mekaniskaaerkstadensdel medfcirde1962 en ok'
ning av utfaktureringen med ndrmare 20 /o, .vd:settligen
till moderbolabetirgad av okadekiigsmaterielleveranser
get. Den civila orderingingennidde tyvdrr-inte prognoseiad omfattning. Vid &rsskiftetmiste ddrfijr konstateras,
att beldggninginpi vissaunderavdelningarmiste beteck.ru, ro.i"koti ocli otillfredsstlilande.Under vintern och
filnings- och monviren var i synnerhetpl&tverkstaden,
medan tillgingen
undersysselsatta,
teringsavdelningarna
produktionen'
pi m"askinarbetire
i nigon min begrdnsade
Vid irsskiftet L962-63 hade dessaforhillanden pi sltt
och vis forbyttsi sin motsats.Hdttavframgir vikten av att
persooka den pi de mekaniskaavdelningarnasysselsatta
nalensmingsidighet och anvdndbarhetpi met dn en yrkesgren.
avslutadesunder
Tillverkningen av barkningsmaskiner
1962,vtlket f. n. dven dr fallet ftir pilhammare it Atlasfdr BoiinderCopco.Relativt betydandeseriebearbetning
k-ompstorre.nya
och
bland
foitf.arande,
l,ltrnktelt pi,gfu
letta objekt iriirks gjuteriformmaskiner &t Malcus Holmqvist. Eiter semestern
har serietillverkningav chassiertill
r.,ilitatn fordon programenligt kommit iging. Tillverkningen av hejarverktygfdr moderbolagethar haft en kontinuerlig, ehuru otillfredsstlllandebeleiggning.
For plastfdr:dliningen blev nettofaktureringen1'3-,07
iret innan. Orderingingen ddrMkr elier 6' /o ld'gre-d'n
emot cjkade,ltrots de allmdnt fallande priserna och den
dven internationellt pigiende ltinsamhetsfrirsdmringen,
med ett Par Procent.
Aff2irivolymen fcir en av BTV:s specialitete!,Plasthar okat med 3o /a,
manufaktur till belysningsindustrin,
livliga inhemska
den
kan
tillskrivas
delvis
som
nisot
av bildetaljer
Aven utleveranserna
byggnadsverksamheten.
okat,trots ktiparnaskontinuerligtfortg&ende
hai.-markbart
nedpressningav styckpriset,vilken medfor betydande
drifisforskning och metodarbetei sambandmed inslttandet av nva materiali produktionen.
UtlevLransernatiil kybkeps- och frysindustriernahar
varit relativt vdl hdvdade i betraktandeav branschens
exportsvirigheter,internationellaoverproduktionskapaciteioch detl vissasvenskafciretagi bdrjan av hretradikalt
beskurnaproduktionsprogrammet.
En sk?irptrationaliseringfcir slnkning av tillverkningsav
kostnadernaper enhet samt en lyckosamspecialisering
de produktionstekniskaresursernaoch utvecklingsverk-
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samhetensinriktning dr ett ofrinkomligt gemensamtmil
fdr alla"anstlllda.
Antalet utstillda fakturor var 9.012,vartill av olika orsakerkommer7.338kreditnotoi.
Akrylgjuteriezrproduktionhar utan lagercikningkunnat
h&llasvid fdregS"ende
irs frirhillandevishciganiv&.I syfte
att kunna erbjuda ett ur servicesynpunkt
tillrZickligtkomplett program har tillverkningssortimentet
utvidgatsmed
ytterligareopalfdrger.Vid irsskiftet pigick fcirberedelser
fcir r-rppliiggandet
av konsignationslager
av Bonoplexhos
nl,graav de stcirregrossisterna.
Fdr armeradesterplasthar - vad betrdffar Ester-Bonowell - recessionen-i
tillverkningsvolymav allt att dcima
avstannat.Tillverkningssortimentelhar dven ddr tyvdrr
mist dkas,bl. a. genom tillkomstenav nya specialprofiler,
som anslutersig till andra byggmaterial.Pi fors?iljningssidan iterstir ett betydandearbeteatt tillhilla iterfdrsZiljare och kunder att bestdllastcirreformat varvid produkten
vid skarvning med Bonolis erhiller ett mer iilltalande
utseendeoch "fcirlusten"genomsmutssamlande
civerlappning vid monteringenelimineras.Flaggstingsfcirs?iljningen har cikat,dock alls icke i frirutseddtakt.
Tillverkningen av armeratformgodshar inte blott flyttat in i definitiva lokaler, utan ;iven fitt ett mera differentierat produktsortimentatt arbeta med. Detta gdller
sAvdlolika militira produktersom tredimensionelltkldkta
maskinkipor av olika slag och halvfabrikat till fordonstnoustfln.

T ermoplattbearbetningen
vidlider fortfarande oligenheten av att bedriva tillverkning i wi helt skilda fastigheter.Ddremot har under iret dessformar och verktyg pi
overskidligt sdtt samlatsph en plats, som medfdi f6rbilligad verktygsvird. Tillika med den vdsentligt fcirb?ittrade golvutrymmesstandarden
har dettamedfcirten effektivering av produktionengenom minskadeinterna transporter och fcirbdttradtempoging.
Pf,.grundval av nya exportorder erholl tkumplattaerAstaclenunder v&ren och sommarenen frjrblttring av sin
bel?iggning,och fem nya stdtskyddstyper
har under iret
tagits i legu]j,arproduktion. De stlndigt fortgiende prisfallen pi dylika seriedetaljerframtvingar icke blott kiavet
pi oavlitliga rationaiiseringsanstrlngningar,
utan binder
dven utvecklingsavdelningens
resurseri sambandmed utprovning av nya materialoch nya tillverkningsvdgar.
Dessbdttre kan konstateras,att bildetaliernaskassationunder
fjoliret kunnat hillas pi en ndra nog acceptabel
nivi..
Sammanlagthade till irets slut sttitskyddlevereratstill
722.OOOpersonbilar,vartiil atgatt en folieldngd av ca
1 0 8m i l .
Bland helt nya produkter,bestiendeav en kombination
av termoplastoch halvstyvuretanskumplast,
kan ndmnas
ishockeyhjdlmar.
Frin administrationeni Kontoret kan noteras,att ^ntalet frin BTV direkt handlagda inkopsbestiillningarutgjorde 2.223 st. Telefonvdxelnhar vissa tider pi dagen
och i synnerhetunder rusningssdsong
varit mytket hirt
belastadmed irriterande vdntetider fcir piringande som
fdljd. Telextrafiken med 3.t37 telex, varav tA ankommande,har dirfcir varit en vdrdefull avlastning.
Utbildningnerksarnhetenvar livlig under fjoliret. Under februari till april genomfcirdesBofors personalledningskursfcir 18 avdeinings-och sektionschefer.
Betr. allmdnna frjrmanskurserhar en dylik i Tidaholms stadsyrkesskolasregi under 6ret avslutats(se B-pilen r 5/62).
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UVA's nya rutn 'fdr proaning au bldrauhiixlar nzed prourigg aa
Bofors AonstruAtion. PS lotot syns G. Tottie t.t. oclj B.Wdrn t. h.
UVA-foto Nellmar.

Fcir att kunna delta i en av RATI anordnadresionalproduktionstekniskgrundkurs (Ptg-kurs) reste4-tjdnstemdn
och arbetsledar,e
23 ghngertill Jdnkcipingmellan september och december.Arbetsledarem. fl. har deltagiti lnternatkurseri utstakadomfattning.
Slutredovisningav Personaladministrativa
Ridets sammanfattanderapport 6ver de intervjuundersrikningar,
som
utfcirdesunder 4:e kvartalet 196I, dgde rum veckorna
efter pisk.
I sambandmed att verksomridetav Ldnsstyrelsen
inyo
frjrklaratsvara fridlyst omride, vilket anslagitspi liimpliga stdlien av inhdgnaden,erhrill samtligainstillda nya
identitetskort. Inpasseringsbestlmmelserna
reviderades
samtldlgt.
Avslutningsvis kan ndmnas, att skyddstjlinstenkunnat
sp5.raresultat av sin pigi.ende upprustning, vilket visat sig
i att 7962 medfcjrdeblott 12 st. olycksfall,det l2igstahitl
tills statistikfrirda.Fcir brandskyddetdr andraserfarenheter av svira skumgummi-och'skumplastbrdnder
ett varnanoememento.
Luduig Sterk\

UVA
Verktygsmaskintillverkaref8r ofta snabbt kdnning av
.
konjunkturvariationernainom en marknad, eftersom-krjparna vid neditgiende tendensergenastblir my&et fdrsiktiga med nyinvesteringar
i maskiner.Detta har maskintillverkarna i t. ex. USA och pi. senastetiden dven England, fcir vilka hemmamarkniden starkt dominerar, iigiende fitt prdva p3. En stor hemmamarknaddr en
utomordentlig tillging ur ekonomiska och tekniska synpunkter, framfdrallt ndr det gliller att utveckla komplicerade maskintyper,men det kan som synesocksi hi sina
avlgsldor.
UVA, med sina starkt specialiserade
slipmaskiner,har
f&tt finna sig i att ha en relativt begrdnsadhemmamarknad till sitt fcirfogande,och miste ddtfor agnaexporten
stor uppmdrksamhet.Ett 20-tal ldnder rdknas tiil den
mera stadigakundkretsenoch hdrigenomfir man en viss
konjunkturutjamningdi frirhillandena slllan dr entydiga
i ett s5.stort omride.
UVA's offentliga framtrddandenunder iret var niqot
fane d.nvad som varit vanligt under ndrmast f<iregieride
ir. Nigon stor internationell verktygsmaskinutstdllning
fcirekomej t962, men IfVA var representerat
med egn;

Totala antalet anstdlldavid \Tedaverkenvid senaste
irsskiftet utgjorde ca 600 personer.Nigon stcirrebrist pi
arbetskrafthar icke ritt, och d?irvidlaghar ju ftir civrigt
fdrbettratsavsevdrtunder hcisten'
Idset
-Under
iret har inga stcirrenybyggnadergjorts, men
dlremot har betydandesllmmor investeratsf.or nya maskiner.
Vad skall vi nu slga om 1963? Det ser tyvdrr inte si
irsskifte. Orderstockenhar
I.justut som vid fcireg&ende
order den 3I/L2
av
inneliggande
och
ofakturerat
sjunkit,
utgjorde ca 11.300.000kr. Orderingingenvar silunda
rider L962ca 2l m1lj.kr och faktureringensom tidigare
ndmnts 25.773.oo0kr. Nedgingen lr silunda markant.
Att en konjunkturavmattninghar intrdtt dr ju allmiint benimligen Alumikant. Fdr vissaproduktionsavdelningar,
DE VLIEG JIGMIL. FolheArneflod
IJVA': nyaftggt'ri)smasAin,
verkstaden,
Mek.
och
maskinformning
UVA-foto
Nellmar.
niumgjuteriets
frdserett U55statit.
miste vi tyvdrr rikna med vissasysselsdttningswirigheter.
sPecialFaktureringen p8, vlra tre stora militdra kunder avdelningardels i Stockholm,pi S:t Eriksmdssans
dels
och
av
oktober,
Bofors, SFA och-Saab- torde bli ungef?irofcjrdndrad
utstdllning fcir kapitalvarori biirjan
i juniunder 1963. Pi den civila sidan blir det fortsatt priskrig
i Polen pi den vdlbekantaPoznan-Mdssan
och klena marginaler.IJnder senarehZilftenav 1963 hopOmsditningen var ca 5 /o storcedn ftiregiende ir och
som
verktygsmaskinleveranser.
pasvi pi en ijkad fdrsZiljningav sivil vdrmeledningscikningen hdrrdr fr&n dkade
for vilie.rrprr-put. Vi satsarh&rt pi exportfcirsd-ljning,
Inomlvriga sektorerhar verksamhetenvarit av ungeflr
kentorganisationenytterligarefcirstdrkts.Vi kommer att
sammastorlek som tidigare. For 1953 fcirutsesytterligare
deltagai ett stort antalutllndska utstillningar och mdssor.
en mindre dkning pi verktygsmaskinsidan.
i olika linder mesteupPmuntrasoch
Viralepresentanter
Lennart Odq?i:t
understcidjasytterligare fdr att resultat skall nis i en
hirdnande marknad.Detta kommer att kostabide tid och
pengar,men vi har stor ftirtrtlstan pL att vlra nu f6rst-ktusiigu
\vEDAVERKEN
helfabrikat si sminingom skall kunna bdttre in
eventuellnedging i produktionenfor
kompensera
hittills
I fcirra irets redogdrelsemeddeladevi, att 1962 startade
dndamil.
militdra
och
alla
produktionsavdelmed en rekordstororderstock
Att 1963 trots detta blir ett bekymmersamt&r kan iag
ningar vll belagda. Utsikterna tedde sig siledes ljusa,
inte
stickaunder stol med. Med god sammanhillningoch
och i stort sett har Prognosenhe,IIit.1962 har varit ett
fr&n de anstllldassida skall vi emellertidklara
fdrstielse
relativt gott ir fcir fciretaget.
oroblemen.\Tedaverkenhar varit ute i bl&svdderf<irr och
Den totala faktureringenslog rekord med 21.773.000
SuenG. Lind
stormen.
iidit
kronor, inneblrandeen fdrbdttring med ca 5,7 /o i iem"t
pro*
olika
mellan
de
fdrelse med 1961. Kappltipningen
duktslagenvanns av pressgiutgodsi aluminium, som
Kr6nikan bygger dels pi notiser som hdmtats ur de
<jkaderied 20 /o. Som-godtueakom magnesiumgjutgods
tidningarna,frdmst KarlskogaTidning och Karldagliga
av
halvfabrikat
giiller
det
i aluminium med 17,5 %.Ner
delspi skriftliga
skogaKuriren, men dvenur rikspressen,
handelskvalitethar ritt - och rider - ett som vanligt
vid
chefstjiinstemdnnen
frin
meddelanden
muntliga
och
sompressade
myckethirt priskrig. Fcirsivdl pressgjutgods
svar
p&
sisom
och
Nobelkrut
Kilstaverken
BoforsverkJn,
Konvarit
pressade.
ocksi
verkligen
profiler har priserna
ett cirkuldr utsdnt av redaktionen.Sammanfattningarna
k.rrr..rr"n drltor frin sivdl inhemskasom utldndskaverk.
har forfattatseller godkdntsav resP.
om koncernfciretagen
Faktureringenav militdra produkter utgjorde 36 /o av
har ocksi verksamtbidragit
Redaktionskommitt6erna
VD.
Toppel
iret.
forca
mot
3O/o
det totala fakiureringsvirdet
med notiseroch bildmaterial.
fdr faktureringenfcir militlra bndamil niddes I9r7, d?L
Redaktionenvill i detta sammanhangtacka samtliga
andelenuppgick tlll 65 % av den totala.
disponentSvere R:son Sohlman, direktcir
medarbetare:
Retembaoch
dvs.
pumpar
Fdrsaljningenav helfabrikat,
Allan Dahl6n, direktcir Nils Kylberg, direktcir Sven G.
tyvlrr nigon minskning.Detta
l&dor,visadevdrdemdssigt
Lind, direktor Lennart Odqvist och tiveringenjcirLudvig
berodde emellertid pi att vi iivertog AB Motorerktyg
Sterky samt signaturerna Aba/BA, Ais/ML, AI/FAS,
generalvar
tidigare
vilken
1962,
r
fibr.
PowerTools den
Bhl/VP, Bn/NVA, Bne/NZ, Bsj/RT, BI/NVT, Btcl
fanns ett antal ldnsagent fcir utlandet.Vid civertagandet
MG, CablNOX, CalllVE, CblNT, CIVKKC, Cnc/Y2,
p,,r-pot i lager,vilka siledeshadebokfcirtssom silda frin
Dn/NB, Enc/KAS, EnglNE, EeilKKU, Est/NG, Gel,z
ftirbrutill
de
slutliga
Ftirs2iljningen
\Tedaverken 1961.
KC4, G:/YY, G|/W, Gla/EPK, GnllVA, Hahn/X,
karna har dirf<ir icke minskat,men ddrernothar dkningen
HarlNLD, Hk/EP, HII/Y, Holm/MS, Hoo/NVF, Ja/
ickevarit den vi hadehoPPats.
KMP, Jor/MSK, afKy'KM-AD, KI//IK, Krey/MI, Ksg/
har
mdta
den
fcir
att
och
Konkurrensenhar hirdnat,
Tv&
NEPT, LaplMEK, Lai/ S, Lau/UP, Lgn / 6 A, Lmn/MLA,
cletblivit nridviindigtatt fi fram nya ldnspump-typer.
LnilFS, itnlNS, Mnn/NVM, MrjlNB7, Nls/NVK,
produktion,
att
och det kommer
sidana Ir nu under
Oga/KC2, Onp/VK, Rgj/NLD, Rz/ME, Sjn/
jordklotet
Nk/RT,
de
att
runt
f.or
ihra
agenter
underldttaarbetet
NVK, Snf/NZM, Sm/FAO, Snk/NVK, Stg/NVK, Str/
kan erbiuda kundernaett st<irreurval. TillverkningskostFRK, Sva/VF, Svh/KMS, Sdd/FS2, Tamm/FS, \Vbel
naderna fcir de nya tyPerna d:r Id'gre,vilket ocksi ger oss
KKU, Vel/VK, Vey'VP, Wf/Y, Vk/B, \VnelNX,
dn
blttre
konkurrera
kunna
mdjlighet att dvenprismlssigt
Kii/KL, Htm/KK m. fl.
tldlgafe.
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Avltjnings
period

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,2
t3
L4
1t

r6
o

L7
laJ

10
11

79
20
2l
22

I2

T3
TR1U/v\F€R 4,tcp Bc.A.
Sg6€R t KoRpseRreN
Dlv- f

C€NTrf+tET€
R fest-

omfattDing

r /r -

8/r
9/r - ) ) / 1
2 3 / r - J/2
6/2 -r9/2
20/2 - r/3
6/3 -r9/3
20/3 - 2/4
1 / 4 -16/4

Loneutbctaln.
dagar

16-17 /r
3O-3r /r
L3-r4/2
27-28/2

r3-r4/3

r/5 -14/'
r > / >-28/t
29/5 - L r / 6

27-28/3
Lo/4
24-2r/4
8_ 9/5
22/t
5- 6/6
19-20/6

12/6 -io/6

)//

17/4

-30/4

6/8 fcirskott3 r / 7 - 1 / 8
_
r4-rr/8
28-29/B
7/8 -2o/8
Lr-r2/9
2L/8 - 3/9
25-26/9
4/9 -r7/e
L/7

L8/9 - L/ro
2/ro-r5/Lo
t6/ro-29/Lo
30/ro-r2/LL
13/rr-26/rr
27/LL-rO/12
LL/r2-3r/12

9-r0/ro
23-24/LO
6- 7/rL
20 2L/rL
4- t/12
18-19/L2
9-Lo/r
1964

Minadsavltinad personal :

J,,,

...

24
25
26

Pcriodels
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pire leo

U
€KAN,
kARcssdN
,TRAA4PAP€

L6nerna inbetalaspi resp. checkkontoi regel den 25 i
varje minad, alltsi: 25 januari, 2) febrcati, 21 mars,
25 april, 24 maj,20 juni, 25 juli,23 augusti,25 september,2) oktober, 25 novemberoch 20 december.
*

id-Ko'un''
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s6percr4-c.r€

S(HACKSP€CAR€ HAR
VARII
RATT

vPR
" FcYTtA?€' H€-,tr grr
FOR AccTrD pn8rv HACC..

Semesteroch arbetstidsforkortning 1'963
som trdffats mellan bolaget
Enligt dverenskommelse,
och fackftireningarna,kommer relnestern1963 att infalla
under tiden 8-27 juli.
Arbetstid$6rkortningen,dvs. de fria lordagarnaoch an20
dra inarbetadedagar,iir ftir dag- och 2-skiftsarbetare
o c h2 7 a p d l ,4 , 1 1 , 1 8 , 2 4 o c h2 1 m a j , 1 , 8 , 1 t o c h 2 9
juni, 6 jali, 3, Io, L7, 24 och31 augusti,7, 14, 2L och 28
samtt oktoberoch mindagen den 23 december.
september
Den 20 juni - dagen fore midsommaraftonenligt nya
stilen - pigir arbetetmed lcirdagstidkl. 7'oo-I2.42.
och inarldsesarbetstidsforkortningen
Fdr 3-skiftarbetare
a
v
d
e
l
n
i
n
g
s
v
i
s
.
betningen
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>>lN MEMoRIAffi<

Bror Andetsson
Bofors

Suerker Lissborn
Bolors

Ruben Ekland
IY edaterhen

Hilding Lundberg
Bof ors

Antlerston, Bror Lennart, fodd 27 ap.il tgzL, avliden
I nov. L962.Anstdlldesi Bofors i sept.f95j som truck_
f::":.. pe Transporravdelningen.
FJytLdei okt. s. i. <jver
trll Vaktavdelningensom kontorsvakt och hade denna
sysslatill sin bortging. Ca 7 tjdnstefu.
EAlund,Ruben,fddd 31 jr:Jj I90i , avliden8 d,ec.L962.
Anstdlldes fcirsta gingen vid NTedaverkeni sept. 1949
som pressgjutareoch slutadei mars 1953. Ateranstiilldes
pi Pressgjuteriet
i aug. L9j4 och tillhrjrde dennaavd. till
sin bortging.Ca 12 tjdnstei.r.
.HrtAantson,Saen Ernanuel,f6dd 3 jan. I)I2, avliden
14 sept.1962. Arbetadefrin juni I94L till nov. 1944 omvdxlandevid Bofors och Nobelkrut. Ateranstdlldesi aug.
19.46 p3, Ammunitionsavdelningen, Nobelkrut, der haln
arbetadetill sin bortging. Ca r9 tjiinsteir.
Larsson,,Helge Natanael, fodd 24 juli 1901, avliden
,
L jan. 7963. Anstdlldesp3.Bofors i maj I)43 som kran_
forarc i Pli.tverkstadenoih flyttade i mars 1947 till Fnh_
verkstadenddr han arbetadei fcjrridet. Ca Igyz tjdnsteir.
Litsborn, GustaaSuerAer,fddd 11 maj t9tl, avliden
18 dec. 7962. Anstdlldesvid Bofors i febr. 1934 som
kontorist p5. Planeringsavd.Overflyttadetill Kontrollavdelnrngen t Jan. t936, tillh<jrde Ekonomiavdelningen,
kontorstekn.sektionen1942-1946, varefterhan iterkom
till I(ontrollavd. Blev i junj 1952 kontrollant. men fcir_
tidspensionerades
1956 p5. grund av sjukdom. Ca 20
tj dnsteir.
I,.anrlberg,Karl Hilding, fddd 21 mars 1903, avliden
17 jan. 1963. Arbetadevid Boforsjuni 1p18-sept. 1919
och pi Nobelkrut atrg. I92o-okt. t9Zt. Ateranstdlldes
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Suen HfrAansson
N obelkrut

Saen Stenquist
N obelkrut

Helge Larsson
Bofors

Bernbard. Stohr

UVA

vid Bofors i nov. L924 vid Valsverketoch flyttade efter
2.0h.r,j okt. 1946, till behaadlingsavdelninge,
,u* ognr_
skcitareoch kranfcirare._Erhdll v-id jubileet" 1946 me"dalj
och gratifikation fcir 26 tjd.nstefuoih hrd. shledesca 4i
tjlnsteir ndr han gick bort.
Sahlstrdm, Einar Valentin, fddd j jnni L902, avliden
28 noy. 7962. Anstdlldesvid Bofors i juni 1953 som f6rridsarbetarepi Godscentralenoch hade denna svsslatill
sin bortging. Ca 9Vztjdnsteir.
Stenqaist,SaenKarl Harald, fddd 4 aug. 1909,avliden
13 dec. 1962. Anstalldesvid Nobelkrut I asg. 1923 och
arbetadefcirst i smedjanoch nhgrahr i verfstadensom
reparationshantlangare.Overfcirdes omkring L930 till
Ammunitionsavdelningen,
ddr han arbetadetIil tslt och
kom di till Krutapteringen,ddr han arbetadetill sin bort_
gdng. Erhdll 195) medalj och gratifikation fcir 25 tjdnsteir och hadesilunda ca 32 tld,n;teer.
Stohr, Bernbarcl Aclolf, fddd 6 juh 1895, avljden 22
december1962. BernhardStohr, -"dl.rn av B-pilens re_
daktionskommitt6alltsedanUVA ir 1950 inlemmadesi
Boforskoncernen,
anstdlldes3 januari 1934 pF.divarande
AB NOMY, sedermeraUlvsunda VerkstZiddr.
Han arbe_
tade stcirredelen av sin tjlnstetid som svarvarei Maskin_
verkstaden,de senasteiren som avsynareoch kontrollant.
Han.d.gnade
myckentid it det fackiiga arbetet,bl. a. som
styrelseledamot
och ordfcirandei UVn:s Verkstadsktubb.
Men hans tid och krafter och hans kloka omdiime togs
ocksi i ansprik-fcir kommandefcjrtroendeuppdrag,
bl. 7.
var han ndmndemani minga ir. Bernhard Stof,r hade
ocksi stora musikaliskatalaiger, han diktade och skrev
visor, och han kunde ocksi sjunga dessamed bravur och
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Erik Andersson
N obab

John Alinder
N obelhrat

Hll4d

fonas EriAsson
N obelhrut

IlilkJSOn

Bolors

Alinder, lohn Engelbrekt,fodd 20 dec.1895,pensionerad z9 dec. 1962. Arbetade pi Stilverket i Bofors maj
vid Nobelkrut i febt. 1937
1923. AnstdLlldes
l)2}-jan.
pi Orgasom krutvalsare,blev i maj 1943 apparatsktitare
1946
trll
Nc-krutbruket,
nisk-kemiskaavd. och kom i sept.
ddr hans huvudsakligaarbetehar varit ytbehandlingav
krut. Erhrill i959 medali, hedersnil och gratifikation fcir
25 tjd:nstefuoch hade sAledesca 28 tjlnsteir ndr han
avsick.

Gunnar Berggren
N ohab

\V'ilhelmEriksson
Wed.aaerken

I Are blotR

Bolors

Karl Fransson
Bot'ors

Andersson,Erik Gutaf , fddd 29 ian. 1896,pensionerad
pi Nydqvist& Holm L92r-L925
3I jan. 1963. Arbetade
och t927-t929,bilda gi"glt"u som hantlangarei Pl&tslageriet.AteranstdlldesL931 i samma sysslaoch blev
Erhdll 19)5 medaljfdr 25 tjdnsteir
r9Z0 frirridsarbetare.
och hade siledes ca 33 tid:nsteltrndr han avgick.
Berggren,Ernst Gunnar, fcidd 4 mars 189), Pens-ionerad 3I jan.19ic6. Anstdlldesvid Nydqvist & Holm fcirsta
g&ngen1909 som plitslagarei Plitslageriet.Slutade1918,

strilande humor till eget ackompanjemangpi gitarr.
Men bakom humorn lig ett djupt allvar och ansvar.I
UVA:s redaktionskommitt6lade han ned ett intressant
biarbeteoch pi kommitt6ernass. k. storsammantriiden
drog han i hcigstagrad till trivseln. Redaktionskommitteernasmedlemmarsaknarhonom mycket.
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Thunberg, Elis Emanuel, fddd 7 febt. 1917, avliden
12 nov. 1962. Anstdlldesi maj 1937 p2,Plitverkstaden i
Bofors, dir han hela sin anstdllningstid,2, er, arbetade
sisom milare, plitslagare och borrare. Erholl postumt
guldur och Boforshedersnil1962.

t6

;:
;.!

Elis Tbunberg
Bolors

::.id

!ohn IYahlAaist
lv ea4t'erRen

lY/ahlkilst, lohn, fodd 4 aprrl 1899, avliden 23 sept.
1962. Anstiilldesvid \Tedaverken19 nov. 1947 pS,MekaOmniska verkstadensom reparatdroch maskinarbetare.
kom under en fisketur pi Mdlaren. Ca 1) tjdnsteir.
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Harald Jan.ron
Bol ors

^dil

I1n?/t K4rtsson

Bofors

Johan Jobansson
IY edaterAen

O. L Karlsson
Bofors

i.terkom 1923-1924 och sedan1927. Erholl medalj
och
gratifikation for 3O ir vid NOHAB,s lO0_irsjubileum
1949. Riiknadeca 45 tjdnsreirndr han slutade.
Har de
senastef,.renhaft tjZinstledighet
fcir kommunaltfcjrtroende_
uppdrag som Dretselkammarens
ordf.
Bjork, Ture Etnanuel, fddd B dec. 1g9), pensionerad
L jan. 1963. Arbetade i Bofors itren r9l4lL9r7
och
1979-7923 innan han i jan. t937 iteranstdlldes
i Stil_
gil,ffi., som giurerihantlangare.
Overflyttadei jrili 1934
ult l ransportavdelnrngen
och var ddr kopplaretills han
t
l)46_civerflyrtade
till Smidesverksiaden
som stel_
1ug.
uuamnare.I)enna sysslahadehan tills han avgick
efter ca
42 ars t.;dnst.Medaljcir t946 vldjubileet medietjdnsteir.
2
..Dahlgren, Vera, fodd 2 februart1896, pensionerad
februari 1963. Anstalldes-pi VOLTA' f,;.rtu
gingen
1919. Anstdlldes senare16 mars 1935 pi.
Noliy
icfr
dvergick ddrefter till UVA. Hade samlanlagr
ca 30
tjdnsteir ndr hon avgick.
EriAsson,Hilda Maria, fddd 1 nov. 1g95. pensioneracl
1 nov. 1962. Fru Eriksson har med ett kortare
avbrott
1934 vatit anstdlldsom stiiderskasedanL933.Rdknade
ca
28 tj[nsteir nrir hon avgick och erhcill f
9:9 medalj och
gratifikation fdr 2j tjaniteer.
, -EriLts.on,lonat, fodd 1 dec. 1897,pensionerad31 dec.
1962. Anstalldessom rrjrmontcir lrid
Nob.tk.ut i juni
I.939,..tjd"nstgjorde
senaresom bitr. frirman och utndmn_
.lJt fcirman.denI jan. 1947. Flyttade1 j;;. :-{i53
tjtl
i::
_ailmanna
teknrska avd:s orderkontor, ddr han tjdnst_
gjorde tills han avgickefter ca 23 tjdnstlit.
Eriksson, O. lyilbelnt, fodd 22 febr. 1896,
slutat vid
uPpnidd. pensionsilder 2I febr. tg6l. Ans1tLdes
vid
wedaverken 12 sept. 1944 plt Mekaniskaverkstaden
och
har hela srn anstd.llningstid
ca 1g ir, varit verktygsfilare.
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Robert lonssou
UVA

I uar l(ar I sson-Bj dr kl und
Bofors

Henning Carlsson
UVA

Suen Larsson
UVA

Frantson,Karl Waltlemar, fodd,1l dec. 1897,
pensionerad 1 jan. 7963. Anstdlldes t9t3 i aprll och
arbetade
fcirst.i.Hyttan och Stilverket, var diirefier pa nyggnudr_
av_delningen
och blev i febr. 19J8 -ur-erLi.
i Hyttan.
Ndr denna biiste ned, riverflyttadehan sisom
fcjrman i
jubileet re46 med 33 tjdnstetu,
.M.9ilj:: vid^
::.]l:'u",
hadehan nd.ra50 tjdnsteirn6r han avgick.
lanson, Carl Harald, fddd 9 jan. 1898, pensionerad
1 febr. 1963. Anstalldesvid,Bofors i juni ilir
pa f<on_
struktionskontoret
och flyttade i febr. igll t;tinyggnaasavdelningensom konstruktcjroch byggnalri.,!.nj<ir.
Me_

lifiii
1ed
nar nan1l:c
avglck.

25tjansreer,
,eknuh?"ha",u'tz
r;dnsreir

j?dd 2' ,jurr,i18e3,slutatvid upp_
^rlr^ri:::::t",{"h^:,
nadd
pensronsdlder
1 febr. L963. Anstdlldesvid Weda_
verken i junt 1957 som avsynare.Ca 6 tidnsteir.
lontson, Robert Karl, fodd,tj oktober 1g91, pensio_
nerad 7 februari 1963. Anstalldesvid UVA
S februari
,94?..:oy supportsvarvare
och hade detta ryrke hela sin
anstdllningstid,
ndstanpi dagen20 ir.
Carlsson,GustaaHenning Leonarcl,f6dd 10
maj Ig)2,
pensionerad7 februari 196i. Anstiilljes i novemb
er 1935
vid NOIIY och civergicksedantill Ulvsunda-Verkstdder
1\D. I rclrgare
hadehan en.kortaretid arbetatpi Nydqvist
*..,T91i Bofors. ti.lu ,i., un_
l1.r pe Fdltverkstaden
starnlngstrd,ca 27 ir, var han verktygsfilare.
Medaljrir
1960.
Karl Emil, f6dd t2 jan. 1898, pensionerad
- !{1rl::on,
Bcirjadesin anstiiltningI noiorc i"aun i jan.
jfPt,
jp63
!1913
i Kanonverkstaden,
d6r han se"nare
blev frdsare.Ut_
jan. I93o till.fcirmanpi FrdsaravJeh,.rgen
,njimndgsi
o.h
blev i jan. 1937 verkmastarepi' sammaavd.
Erh<;llvid

K,-A. Sundqtist

UVA

Euald Rosenberg
N obelkrut

I(arl Petterssan
Bofors

Karl Olsson
N obelhrat

Erik NordnatA
N obelkrut

Gustal lYidell
UVA

T hure lY ennergren
N ohab

jubileet 1946 medaljoch gratifikation fcir 33 tjdnsteir och
hade siledesuppnatt 50 tjansteerndr han avgick.
Karltson, Oskar luar, fddd 2t juli 1895, pensionerad
I ian. 1963. Anstdlldesvid Bofors i dec.L942 Pa Stalgjuteriets handformningsavdelningsom gjuterihantlangare och hade denna syssla tills han avgick efter 20
tjdnsteir.
Karltson-Bjdrklund',Iuar, fodd 10 jan. 1896, Pensionerad1 febr.796). Anstdlldesvid Bofors 1913och arbetade med kortare avbrott till I9L9 i mai, Lteranstdlldes
i nov. s. i. pi Stilverket. Overflyttadei juli 1936 tiII
dlr han arbetadesom filare och sliVerktygsavdeiningen,
pur", iilk han avgick efter ca )0 tjinsteir. Medaljor vid
jubileet L946 med33 tjdnsteir.

Pettersson,Karl Valtlentar,fddd 19 dec. 189), pensionerad 1 ian. 1963. Anstdlldesi iah 1928 pi Transportavdelningeni Bofors, ddr han hela sin anstdllningstid,ca
Me35 fu arbetatsom truckfcirareoch transportarbetare.

Larsson, St,en,fodd 7 juli 1s88, slutadevid uppnidd
pensions&lder
7 februari 796). Anstalldesvid IJYA 2 iailr:ri L947 sisom snickareoch hade denna sysslahela
ca 16 ir.
anstdllningstiden,
Nordntark, Erik Natanael,f6dd I jan. 1896, pensionerad 29 dec. 1962. Anstdlldesvid Nobelkrut i iuni 7937
som fiirtorkare pi Nc-krutbruket, kom i febr. 1944 till
Ngl-krutbruket och ddrifrin i mai 1946 till OrganiskAterkqm till Nc-krutkemiska avd. som apparatsktitare.
bruket i juni L)48, ddr han tj?instgjordesom bitr. fcirman
t 2 fu till 31. r. 1956. De senasteiren arbetadehan pi
glasfdrr&d.Erholl hedersnil och
Forskningsiaboratoriets
guldur for 25 tjdnstefuL962.
Oltton, Karl Viktor, ftjdd den 11 januari 1896, pensioneradden 31 januari 1963. Anstziildesvid Nobelkrut
den 20 januari 1938 som banarbetarepi Byggnadsavdelningen, denna sysslahar han sedaninnehaft intills han
avgickmed pensionefter 25 tjdnste&r.

Sutzdqaist,Karl-Axel, fddd 4 april 1'892,pensionerad
7 februari 1963. Anstalldesvid UVA 3 juni 1938 sisom
svarvare och hade detta yrke hela sin anstdllningstid,
ca 24 3;..

daltol Iy)J

med l)

tlanstear.

Rotenberg,Eaald lulius, fodd 2 ian. L896,pensionerad
29 dec. 1962. Anstalldesvid Nobelkrut i juli 193) som
civerfdrdesi jan. 1938 till
grovarbetarepi Byggnadsavd.,
och blev i nov. L947
Trotylfabrikensom generatorskcitare
pi Organisk-kemiskaavd. De senaste10
apparatskcitare
iren, frin jan. 1%3 har han varit grov- och trddgirdsarbetarepi Byggnadsavd.Rdknade27 tjanstefundr han
slutadeoch erhrjll L96o medalj, hedersnil och gratifikation fcir 25 tidnsteir.

Wennergren,Thure laAob,fddd 15 dec.1895,pensionerad31 jan. L963.Arbetadepi Nydqvist & Holm 1912
-1917 som svarvarei Maskinverkstaden.
Aterkom 1920
som verktygsfilareoch hade dennasysslatills han avgick
efter47 tjdnsteir.Medaljtir vid NOHAB's jubiieum 1947
med32 tjdnsteir.
try/idell,Gustaf, f6dd 23 april 1898, pensionerad30
sept.1962. Anstdlldes19 juni I9I7 pit VOLTA och fick
senareanstlllning som montcit hos NOMY L934 och :utndmndes 1945 till fdrman p& Ulvsunda Verkstiders
(UVA) elektriskaavdelning.Erh<ill 19)9 guldur och hedersnil fiir z5 tjlnsteir, och kunde vid sin avging rdkna
under dess3 epoker.
ca 45 tjdnsteir vid fciretaget,

RATU TERA
5O aeh 6o-dzirugaz
II kvartalet

1963

BOFORS
April

S0-Sringar

3. HSArnan,FolAe Ferclinand, Synarc,MS S0
7. Landmark, Karl Gunnar, Smcirjare,MSK 90
7. Broman,Axel Gicleon,Hirdare, M}i2j
L4. lohantson, lohan Emanuel, Synare,MSK g1
L4. Alete, Martin Guttau, Smed, MS 22
1.5-.
lpe-lgren, Per SttenAlf ,Ingenjor,yF L
L6. Dabl, PontusGeorg,Herdare,MH 25
18. Berg, Bengt Natanael,Ingenjlt,y 4
L8. Zetterquist, Erik Bertil, Frdsare,VA 40
23. Isberg, Carl Bt)rje, Brukstjdnsteman,IK
23. Langballe, Cecil, Hj?ilpv?irmare,MSK 31
29. Ianston, Helmer Valdemar, Frdsare.VE
29. Olsron, Sally, Brukstjlnsteman,pA 6
Muj
l. f ern, Knut Gunnar, Supportsvarvare,VF 20
lO. Sandgren,Rudolf Bernbard, Brukstjm., KKB
L1.. Mahnsten, Nils Holger Sixten, Brukstjm.,
MLH 1
LL, Karlsson, Axel Gunnar, Kanonborrare.VK 21
L3. Radesjt),Tage Ragnuald, Brukstjm. pM 9
L6. Carltton, Fritz Agatoz, Sprutmilare,yK 72
18. Suabn,EriA Gustaa,Hejarsmed,MSK 33
20. lobnson, Erik Arne,Ingenjcir, BAK l2
22. Karlron, Karl Elou, Frirman, MVK 70
25. Strdrrtberg,Hanna Irh Ingegiird, Brukstjm.,
KCC
30. Sundstrdm,Karl Arne, Fdrman, VK 54
3L. Edberg, Ulrik Sixten, Grovarbetare.B 9

Arotilld
lr

1938
L960
r943
1935
L934
1934
1930
1937
L935
L962
L9)5
L929
L954

L934
L96L
1939
L929
L948
L955
L939
L934
L935
L929
Lg27
19t3

Juni
I. BjdrLlund, Karl EriA, Smed,MS 22
L938
7. EriAsson,Karl Ragnar,Verktygsfrisare, W 20 1943
9. Gustafsson,Ingegerd Karolina lusrina, Bruks_
tjinsteman,6H
L936
L 2 . Kempe, Antlers Gunnar, Ingenjcir, VR
L935
L 2 . Hahne, Nil: Erik Eskil, Arbetsberedare,
A 6 L938
L 2 , Niltson, Nils Norntan, Portvakt, RV
1.949
1 5 . l6nsson, Srcn lN/ilhelm, Smed,MS 20
L930
1 7 . Bernhardston, Soenf oban Bertil, Betarc,
MVK 4'
L935
t7. Flood, Bror Uno, Brukstjdnsteman,
KA g3
r929
Ohman, Alf Hilmer Emanuel, Fcirman,ME 20 L942
2I. Kolmert, Axel Rune,Ingenjor,BAV
L94'
22. Obrn, Knut Ingemar,Verktygsjuster.,VA 30 L929
23. Toftling, Oskar Oloa Bertil,Bntkstjm.,p 14 L938
24. lonston, Suen Ture, Htardare,MH 22
L943
25. Hiortsberg, Astild Viktoria, Stliderska,SS
L9r3
26. lohansson,Helge Artbur,Ingenjor, VA 5
1939
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2 7 . Rubin, Sigrid Viola, Stdderska,SS
)7
Orstadius,Emmy Olly Alice,Brukstjm., MLD
2 7 . Griinby, Birger GustaaVilbelnt, plitsl., Vp 20
28. Hecllund, Lars Siguard, Plitslagare, Vp 2)
3 0 . Vablberg, EsLil Araicl, Hopslttare, MG 20

L948
1957
1928
r928
1939

60-tringar
April
1. Carlsson,Erik Thure, Mittjusterare,W
6. K)irnii, Otto Vilbo, Stigplansskdtare,ME
8. Selander,Gunnar EriA,Ingenjor, KKy
9. Elustrdm, Erik Ragnar, Serviceman,vK 72
19. Sidber&,Amot Mhrten, Reglerare,MS 20
27. Saenston,lotef Emanuel,Brukstjm., KA72
22. Lesonen,Santeri,Krokdtare, MG 2,
22. Bergendabl,lohan Heimer, Eldare, B 9
28. Akerberg, Karl laar, Portvakt, RV
30. Peterton,FransMalte Nib, pressrikt.,MSK 83

T%7
t952
l93O
I92o
I9L7
L929
I94g
1942
j,935

Muj
12. lohanson, Karl Elof , Montor, BAM
14. Skoog,Knut Einar, Transportarbetare,RT
1.8. Andersson,Karl EriA, Ftdsare,vK 23
23. Anclersson,Erik Filip, Filarc, VK j0

1929

1940
L9L9
1918
1936

Juni
3. Karltson, Bror Eloa Ingemar, Slaggfraktare,
MH 20
L934
8. Melcberson,Iuar Harry Isidor, Brukstjm., p 10 L938
9. Aspelin, Per Magnus Arild,Bntkstjm., EOD r928
9. Pettersson,lohan Algot, Handform., MG 10 r g r T
I1.. Rosaall, Hialmar Linn6, Grcvarbetare,B l
L940
L3. Finnstriim, Carl Petrus,Brukstjdnsteman,pA 3 L940
16. Olston ( Dahl), Axel Verner,H2irdn.-hjiilpare,
MSK 50
Ly)t
L9. Kling, Anna, Stddetska,EFV
1962
20. Eridron, Helmer Eugen, Svarvare,VA 20
7932
23. lVilson, Axel Folke, Brukstjinsteman, A 1L
L932
26. Billman, Tore Gdsta,Brukstjlnsteman, KMTA 1933
27. Sand,losef Alfred, Automatsvarvare,VA 30 1937

NOBELKRUT
April

50-iringar

4. Stri)rn,Karl Axel, Krutsk2rare,NVK 21
L4. Karlsson, Karl Tage, Eldare, NB 30
18. Bergkaist, Einar, Transportarbetare,NVD

l94B
L94o
Ig3j

Muj
L3. Lundberg,StenEaert,Apparatskcit.,
NVK 2i

L933

Juni
Enock,Karl Enar, Ammunitionsarb.,NVA 4

tgzs

60-iringar
Lo. Hult, Karl Rudolf , Ammunitionsarb., NVA 4 L943
LI. Persson,Karl Guilau, Krutbruksarb., NVN
Lg35
Juni
4. Er)kston, Guttaa Helmer, Ammunitionsarb..
NVA 42
L2. Englund,SuenlN/ilbelmTheodor,Ing.,NB 6

LgL6
ifSg

juni

NOHAB
April

L. Hdgberg, GustauAdolf Vilhelm, Automatsv, 1949
L936
20. lY/arnttaru,Carl Folke Lennart, Kamrer
L940
28. Nyl6n, Anders Vi€tor, Tjdnsteman

50-iringar

L.
2.
i.
).
1.
17.
28.

Borg, Alrik, Elektriker, VE
Nilsson, Bertil, Arbetsstudieman,VPA
Dufaa, Gustau,Traversfdrare,VT
Hansson,Sixten, Ingenjdr, KKV
HLAamson,Arne, Fcirman,EIF
VH
L22t, Siguard,Resemontcir,
EIF
EriA,
Forridsarbetare,
lohansson,

Muj
6.
13.
24.
27.
27.

Bt)rjesson,lohan, Verkmdstare,VA
Bengtsson,Manfred, Instlllare, VD
Karl-Erik, Forridsarbetare,EIF
Saensson,
Bjurbiick, Alf , Forman,YT
Stark, Ahe, Arborcare,VA

L937
L9'I
r929
1955

April
7.
17.
27.
29.

L939
16. Llunggren,Elof Ed.uard,Verktygsarbetare
20. Hdgberg,Fritiof Emanuel,Div. plastarbetare 1939

19r6
1940

Juni
6. Andersson,Gurtdu Robert,Transportarbetare l94l

1930
1950
r927
r929
L937

Juni
VPP
23. Anderston, Nils, Planeringsman,

66_fl1ingar

April

\vEDAVERKEN
50-iring:ar

April

1937

60-iringar

14. Westin, Erhard, Maskinformare
L6. Almquist, Inguar, Maskinformare

L943
LgtO

Muj
L1,. Unnerdal,Nih, Verkmdstare

1954

Juni
5. Thorsin, Guttau,Maskinformare
B. lager$en,Suen,Slgare
2L. I ohanron,Tage,Slgare

Lg42
1.940
t942

10)1

fohansson,Robert,Fdrridsarbetare,EIF
Lind.b, Axel, Filarc, YA
Feldthuten,Gdsta,Formare,VG
Guldbrandsen,Helge, Stddare,VD

r937
L9L7
L96L

Muj
VG
lt. Hdgttrtim, Euert,Diversearbetare,

L934

Juni
VT
1,4. Munter, Gustaf, Svetsare,
Lab.
21. Biickstriim,AIgot, Laboratoriearbetare,
27. Hiigg, Holger, Rcirarbetare,VH
VG
29. Lil jeblad, lohn, Hammarreglerare,

1936
rg42
19L7
1918

UVA

TIDAHOLMSVERKEN
50-tringar
Mai
1946
1937

4. Andertson,I ohn loar Olle, Avsynare
2). Sahlstrdm,Gdsta Euald Leopold, Filarc

5O-Sringar

April

7. Ulmnih,Boije, Kassor
Holger,Bokftirare
LL. Sandberg,

193t
L934

Juni
Gerzon,Civilingenjor
26. Gluchowicz,
L). Bjiilebo,Karl Gu$au

L948
L940

60-Ering
Mrj
L2. Anderston,
lohan

1948
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Meddelanden
frdn

och fir fdr detta 925 kr. Man hade
heller inga olycksfallunder L962.
Skyddsombudenpi de avdelningar,
som lyckats slnka olycksfallsfrekvensen i jlmfcirelse med senaste5-irsperioden fir en personlig premie pt
50 kr.
Utdelningen av premierna dger rum
i sambandmed Centrala Skyddskommitt6nstrsmritei mars.

SKYDDSTJANSTEN
Rekordlig olycksfallsfrekvens
vid Nobelkrut

Under L962 intrdffade vid Nobelkrut 30 yrkesskador f<ir timavlcjnad
Retultat au skyddstiialingenuicl
personal.Det motsvararen frekvens av
N obelArut
L4,L per en miljon arbetstimmaroch 1r
Grupp A Klubb
den ldgsta som noterats vid fd,retaget
NK,NVK 20 ..,,...
t . 3 5 5 :fcir ett helt i.r. Det tidigare bdstaresulN C ; N V K 2 1 . . . . . . . : : : L . 2 4 0-:
tatet var 16,0 och dateradesig frin
Yrkes,NB 4t,90-93 . . . L . 2 0 5 -:
1958. Frekvensen1961 vat L6,7 och
NVF, NVF
9 4 0 :fjolirets siffra inneblr stlunda en
N i t r e rN
, VN,NVD .....
8 3 0 :slnkning med drygt 1t procent.
TNT, NVT
56): Speciellt gl?idjande dr att inget av
Byggnads,
NB 40
4 9 O :de intr2iffade olycksfallen varit av sviSAydd:ombadet
fru Greta Gamforchi)de Brisans,
NVA 4
41.5:tarc aft. Inga dddsfall eller invalidise- till dem so?nau dir, Dahl1nlicA mottaga
Transport,
NB
70
rande skador har noterats.Det l8ng- personligfuemiei 19618rc shyddvialing.
Elektriker,NX ..
1 9 0 :varigasteolycksfalletintriffade under
LO,3 per en miljon arbetstimmar. G r u p p B K l u b b
M8nga fdretag redovisarfrekvensenpi
RA,NVA5.....
925:_
totala antaletanstlllda och dettam&ste Brisans,NVA 3
4jo:givetvis beaktasvid j?imfcirelsermellan T r a n s p o r tN, P , m . f l . . . . .
4)O:olika friretag.
Laboratorier
375: Sexmedlemmatav CentralaSkydds- NVF, NVM
325:_
kommitt6nerhcillArbetarskvddetifcir- Yrkes,NB 30,60 .
275:tjlnstmedalf.
Kontor
225; *
10.000kr i premier

Skyddst?ivlingenvid Nobelkrut gav 400 studerar bioteknologi
i
f6r 7962 till resultatart klubbarna tillBofors och Nobelkrut
fordes premier p& sammanlagt10.600
kr. Det var nigot merain under 1961.
De i fdregtendenummer av B-pilen
NK-klubben upprepadesin place- omndmnda 4 M-kurseroa i bioteknoYrhesinspektdr
Ahlforc utdelarFdreningen
till elek- ring frin iret innan,'och blev fram- logi startadesistaveckan ijanuafi.
f6r Arbetar:Aydds
fdrtiiinsttecken
triAerToraald.Sandberg,
NX.
gi.ngsrikasti A-gruppenmed 1.35j kr
I Bofors inkom ca 200 anmdlninqar
intjZinade.Pt andraplats kom nc-krut- och deltagarna har fdrdelats p3,"I7
fotbollsspelpi en rast, dt en arbetare avdelningen, som arbetat olycksfritt
studiecirklar. Ungefdr hiilften ?ir timbrdt ett ben i ena foten och fick vara under 6ret.
avl<inadpersonal.
hemma i ndra tre minader.
I grupp B "segrade" RA-klubben
Kurserna vid Nobelkrut samlade
Fiirdolycksfallenvar 8 styckenunder

llfl;.t"

okningmedett sedantret

Den fcirlorade arbetstiden,pi grund
av yrkesskador,
stegtill i runt tal 7.000
timmar, mot endast 5.000 1961. DZir
dr dock att mdrka att mera an 2.000
timmar faller pi ett i slutet av 195L
intrdffat fiirdolycksfall, dIr den skadadevarit sjukskrivenunder hela fjoliret. Den fcirlorade arbetstiden fcir
1962 uppgi; trots detta inte till mera
dn 0,33 procent av den totala arbetstiden.
Bland minadsavldnadpersonalintrd'ffadetvi olycksfall.Bida var fiirdolycksfall. I frekvens betyder detta
drygt tvi per en miljon arbetade
tlmmar.
Utrdknad pi samtliga anst?illdavid
Nobelkrut blir yrkesskadefrekvensen

67

"Fdrst pi plan" bland 4 JvI-aunemaaar anrt nr 3 med delragarefrfrn NVF och NZE.
Ingenjbr Bengt Dahlin ir Aursledare,Boforsfoto Falk.

Sjukdagarna 1962 var 4.495 mot
160 deltagarei 15 cirklar. 35 av dem
1
.
3 0 4i r 1 9 6 1 .
anslutdr kollektivanstiillda.En bittre
Metallurgiska audelningarna har
ning fr&n denna kategori hade varit
klarat sig fint. Den gliidjande siinkvdrdefull fdr arbetet i cirklarna. Det
ningen av antaiet olycksfall under ir
Zir ju i forsta hand arbetarna,som ut1962 har skett inom de metallurgiska
sdttesfor fysiskapifrestningarav variavdelningarna.Dessaavdelningarhar
erande slag och inverkan av olika
Getidigare varit de mest utsatta,varfcir
miljcifaktorer pi arbetsplatserna.
dennasdnkningvisarett stegi r?ittriktnom sin praktiska erfarenhetav olika
ning. Bland avdelningar som kan
slags arbetenhar de alla mcijligheter
i en kurs som
framhillas dr avdelningME och MSK
att berika diskussionerna
vilka l96L haderesp.17 och40 olycksdenna.Till detta kommer 6ven att det
fall, men under 1962 redovisar4 resp.
fcjrstoch frdmst dr den arbetandesjdlv
16. En sdnkningmed 76 /o och 60 /o
som drar nytta av attldra sig bioteknooch ddrav olycksfallen pe resP. avd. under
logiskt riktiga arbetsmetoder
igenom minska riskerna fcir olika beiret.
P3. dessaavdelningar har tydligen
Iastningsbesvdr.
och
arbetare,skyddsombud
Tv& kurser fcir studieledaremed
intresserade
arbetsledningbidragit pi ett fcirtjiinstsammanlagt 50 deltagare igingsattes
fullt sdtt, genom att f<ilja upp olycksvid &rsskiftetfcir att inte ledarfrigan
fallen och tillbuden samtfdrebyggaett
skulle komma att villa nigra bekymmer. De har trimmatsav vhraindustriupprepandeav dessa.
likare med specielle"bioteknologidokMen ui fLr inte slT oss till ro rned
torn" Evert Hejnemani spetsenoch Ir
mLsteiiaen i
detta. OlycksfallsAuraan
vid detta laget sdkertvdl rustadeatt ta
pressas
nedht.
fortsiittningen
hand om studiegrupperna. NS/Ltn giillande yrkesskada: h6rselnedsdttAr 1963 kom.meratt krifua en iinnu
ning 5 och eksem1. Ovriga har varit stdrreinsatt au ossalla.
*
S/Lai
ersdttning fdr kvarstiende men vid
*
olycksfall. De sviraste invaliditetsfalvid
Olycksfallsfrekvensen
har varit fdrlust av 6ga i ett fall
len
Bofors 1962
Skyddstnvlingen, Bofors 1962
samt en senskadai v?insterhandled.
L962
tnder
har
OlycksfallsAuruan
har prissumFor irets skyddst?ivling
Den uituella statistikenunder L962
sjunkit och utvisar fcir Sret200 olycks- visar fortfarande att hand-, handled- man stisit till 21.70r: 50 kr mot forra
fall totalt, ddravi arbetet164 och fdrd'
och fingerskador alltjZimt dominerar fuets 2o.z8z: 50 kr, en tikning alltsi
olycksfall 36. k r96L var motsva- med 67 skador,vilket utgor 33)
/a av m e d t . 4 t 9 k r t i l l a v d e l n i n g a r n a .
rande siffror 230 totalt, varav i arbetet
De avdelningat i grupp A vllka fFLt
samtliga skador, ddrav endastfingerr99 och fiirdolycksfall 31, siledes en
hcigsta
prissummornadr avd. VP med
skadormed 49 eller 24,1 %. Nirmast
sdnkningtotalt med 30 olycksfalleller i omfattningkommerskadori fot, fot- 1 . 6 1 5k r , a v d .B m e d 9 o 4 k o c h a v d .
ca 13 7o fu 1962.
led och tir med 14, samtben och knd ME, som flr 793 kr. 2 st. avdelningar
har
under
Antalet arbetadet)mrnar
med32 ellerresp.27,o% och16,0%. i denna grupp har varit helt skadefria
ndmligenRTK och BAM.
Sretvarit 8.885.520mot 9.226.626ilt Dessaskadortillsammansblir 153 vil196I, en minskning med 34L.loG ket utgdr 76,5 % av samtligaskador.
I grupp B ftr avd. KA 8-9 hdgsta
timmar.
Gl?idjandedr att dgonskador,som lett prissumman med 672 kr, avd. W fir
OlycAqfall$rekuensen totalt f6t 1962 till sjukskrivning, endast har varit 3 57t kr och avd.VK 50 m. fl. 661 kr.
Skadefriaavdelningari dennagrupp
mot 9 st. fu 1961.Ar det mdjligen subir
blev 22,1 per 1 milj. arbetstimmar,
(korrek- har varit avd. MH 24, 25, MY,
196r var frekvensen 25,0, alltsi en ventionen i skyddsglascigon
tionsglas),som bidragit till siinkning- MSK 80. MG 30. VA 'O och KA
gl?idjandeoch betydandesdnkning.
en av tigonskadorna?Tiskadorna har o-/.
S/Lai
Olycksfall i arbetetfick ir t962 en
*
under 1962 6kat till 12, men anmlrkfrekvensav 18,5 per 1 milj. arbetstimningsvdrtdr ddrvid, att vid 7 av dessa
mar, hr 196l var motsvarandesiffra
i Sverige
tiskador anv:inde vederborandeinte Yrkesskadorna
21,6. Ailts& en frekvenssdnkningmed
!
1962
minskade
skyddsskor
3,1 eller med 3) olycksfallF"r1962 i
Antniirkningsai)rt d:r att dgonskador
Antalet prelimindrt anmdldayrkesarbetet.
i arbetet.sombehandlatsi BoforsPoli- skadorfor hela riket ir 1962 minskade
okadel)62 med ).
Fdrdol'vcksfallen
klinik, men som inte medfcirt sjuk- med 3.958i?imfortmed ir 1961.SamFrekvensenblev ddrigenom f6r iret
under ir L962 hat vatjt 202. manlasthar anmilts 125.3I8 skadefall
1r,Oper 1 milj. arbetstimmat.Motsva- skrivninq
En synnerligenhcig siffra, vilket klart
mot 129.276 iret ftirut, och minskiande siffra for fu L96L var 3,4.
bor anvlndas ningenar 3,1
visar,att skyddsglasogon
/o.
Inget ddd:olyck:fall har gliidjande i allt strjrreomfattning i arbetet.
Nisra sekra slutsatserom fcirind1962.
under
nog intrdffat
Enligt statistiken har 6 avdelningar ringen i yrkesskadefrekvensen,
dvs.anpi 1.000.000arbetsLiariinta till efterlevandevid d6ds- av 4r iarit helt skadefria.
talet vrkesskador-dragas
olycksfallL96r har godkdntsden 1'6/1'
ur de hittills
Ol'vcksfallenutorn arbelet har <ikat timmar, kan inte
1962.
frln I23 L96l tlll L3O1962 vilket ger redovisadesiffrorna for Lr L962. Det
en frekvensav 13,3 per 1milj. arbets- dr dock sannolikt att en viss s&dan
I naalid it et rt'all en, som godkZintsfor
minskninguppkommit.
livrdnta under 1962 var 10, dirav 6 timmar 1961och 14,63r L962.
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Kemister och Instrumentmakare
sittande 'fr. u.: Siw H6gstrd.m, Gisera a. d. Lancaen,Marita orsson, Birgir
Gustafsson,
crn-Britt Karlsson,StLendelr. u.: Lennert Gustausson,
Kjell Bjdralund, Nlir-ei, Grstaarson, HdAan Lundqaist, Stig EAman, Marianne Aronsson, Margareta
Callenhag, Henry
Cranlund,Ull Larston.BoforsfotoFalk.

1
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Verkst?idernas
ingenjtir

Jarl

nye chefo iiverF:son

Holmgren

Civilingenjdr Jarl F:son Holmgren
tilltradde den I februari t963 bejaftningen som civeringenjcir
och chef frjr
Verkstadsavdel
ningarna.
Overingenjcir Eolmgren, som dr
fddd i Schweiz den 28. 2. I9LO, avlade civilingenjcirsexamenI936 och
var i slutet pi 30-taletanstdlld nigra
ir pi Bofors konstruktionskontor,varefter han i huvudsakiqnat sinakrafter
it Flygvapnet.Siledes-harciveringenjdr- Holmgren varit i aktiv flygtfinst
sedan1930 med nigra avbrott, oif, ar
nu flygdirektcir i Flygvapnetsreserv.
Efter att undertiden-1/4 1954-3r/3
1959 varit civeringenjciroch produktionschefvid SeeFabriks AB-i Sandviken, tilltr2iddehan deo I/4 L959 befattningen som chef fcir underhillsavvjd Flygfcirvaltningen i
$el1iyS9n
Dtockholm.
H.G,
*
Ingenjt)r Olof Holn denronilrerar gjuteriaudelningen fdr nfrgra-fr;rLldrar, bl. a. ciailingenjdr R. aon der LancAen ocb herr Al!
Persson med fru. Boforsfoto Falk.

Metallurger och Elektriker
Sittande fr. t.: Bengt Fredriksson,^Roland
!unell, Roger Andercson, Connlt Bergqtisr, lano. viktorsson. stdende fr, a.: G6ran Ancrersson, k"nnetb
Aairyd,
inooi'Tottbrrg,
Jan-Ahe losefsson, Conny Bergstriinz, Kjetl Mfrnss)n, Gunde Ancleissaa. Boforsfoto
Falk.

i'j

Mekanister I
Sittandefr. u.; AAe L6t'blad, B6t.je Collin, Roger Iyistling, Ingernar
!bnsson, Kjett Vik_
,o''sso?1,
Lennar, EriAsson.
fr. a.; Lar: Berggren,Kennith lya'leryd, Han:sH,gos_
llA::d.:
sotz,T, HarnnzarbiicL,
Arnold Hellntan,RogerErics:on,BoforsfotoFalk.

ri

Nils \Ylahlberg hiilsad.e alla
)uerixgeni7r
oiilkomna. I baLgrunden skymtar Stig

Gusralson,BolorsMusi hau\iiJ'rfr{J;
u^u.

Mekanister

II

Sittande fr. o.: Gunnar EriLsson, Leif Rundquist, Saen-EriAErikron, Lars Sundslrtim,
L.-A. Perrersson.Stiexde fr. a.: Suen-Erik Sii)stri)m,Ingaat Persson,Axders Olsson,Rofi
Bbrie Filipsson.BoforsfotoFalk.
Oblson,GdranMagnasson,

sjilva, men nigra kommentarer skall
dndi givas.
Alla inbjudna samladesp& Industriskolan, ddr de forna elevernafick visa
sina fordldrar omkring. Senareblnkades man omkring kaffeborden i Ungdomsgirdens stora sal, dir iiveringen'
jiir Nils \Tahlberg, ordf. i skolansstyrelse, hllsade vdlkommen. Ingenjor
Fritz Sandin, SandvikensJernverk, talade inspirerat och vackert om yrkesRehtor Olle Helling, rcAtor Fritz Sandin
utbildningens betydelseoch si delade
ocb direAtdr och fru Casperssontes hiir
lr. h. till a. BoforsfotoFalk.
inspektor, direktcir Stig Casperssonut
diplom till alla de 66 ungdomarna,
som ou lyckligen klarat ftirsta steget
( ?) pe sin utbildning. D2irefter blev
det som sagt var kaffe med gott doPP
och ett trevligt samkvdm.
Post festum kommer hdr en bukett
En f6rstlrkt oktett ur Bofors Musikfotos frin Industriskolans kursavslutkir omramadealla programpunkterna
ning i okt. 1962. Bildernatalar fdr sig
med vacker och v?illjudandemusik.

Vid festlighetenerinradesocks&om,
att Industriskolannu firade 2O-irsjubileum i skolverkstaden.Namnen pi de
"diplomerade" publicerades i fijrra
numret av B-pilen.
L.
Bliaande metallurger och eleAtriAer aid
haffebordet.FrSn hdger Kiell Mdnssonocb
Jan-O. ViAtortson, MH, Conny Bergstrdm,
IttG, GundeAndersson,X 20, Hfrkan Lund.qai$, NB 60, N.-4.
"nu*uoo,r*oii.U"rU.

Industriskolanskursavslutning

LarsBerggren,VR 90, dvr sinaf\fildrar
skolaerkstaden. Boforsfoto Falk.

Fredrik Sellbrandfir diplom fdr fortsatt
BoforsfotoFalk.
yrkesfi)rkoaran

En liten buLett kemiska laboranter aid
kaff ebord et. F rdn alinst er Mar gar eta Cal I en bag, Hexry Granland, Sia H1gslil)nz, Ma'
rita Olsson ocb Marianne Aronsson.

Ndr Quantovac'en
dr kalibrerad,vilket berdknasbli slutfcirtunder ianuarifebruari,har vi siledesmdjlighet att
snabbtbestimmasamtligavanliga element i bide frirprover och slutprover
av vl-ra oftast frirekommandestelkvaliteter.
Instrumenteringenhar levereratsav
firma Applied ResearchLaboratories,
Inc., Lausanne,Schweiz,och har kostat
ca 300.000Skr.
Lmn
Frdden Margareta Callenhag, NLD 1, -fir
sitt diplorz aa direkt|r Casbersson. BoforsI O t Of a t k .

Utrustning fiir korrosionsundersiikningar

Pi Metallurgiska laboratoriethar ett
rum nyligen inretts fd,r korrosionsunderscikningar. De h?irigenom cikade
arbetsmcijligheternakommer ndrmast
att utnyttjas fcir underscjkningi samband med utveckling av korosionsbestdndiga specialstil. Aven mera rutinmdssig provning av produktionsmdssigt tillverkade rostfria stilkvaliteter
utfdres hir. Av de pibrirjade arbetena
kan ndmnaskorrosi6nsprovning
av det
nya hdghillfasta gjutsti.let2 RM 2 N.
Utrustningen skall ytterligare utrikas
med apparatur fcir spdnningskorroDirehtijr Stig Caspersson,reLtor Otte Hetsionsundersrikning.
Sefbto sid. 4f .
ling och Lei'f Rundqaist,Vp 20. Boforsf.oto
MLF2/Lnk
*
Falk.

'*
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N&gra kommentarer till fotografier i kriinikan

D oppmilningsanleggnin gen
i Fiiltverkstaden

rial, framfcir allt hos stil, nimligen
hur atomerna dr placetade inbdrdes.
Detta ger mcijlighef aft bestdmmavilka
faser, till exempel restaustenit, som
fcirekommer och- i meneu fall dven
halterna av dem. Den hlga mdtnoggrannheten__ atomavstinden erhilles
pi 0.0000000001
mm ndr ellertill och
med bittre I - medger iven att man
kan fastldggade melianiskaspdnningarnasstorlek pi ytan hos ettl<iremil.
Till utrustningenhdr dven en tillsats
f6r fluorescensanalys,
som dr en metod
att mlta halten av legeringselement.
Apparaturen ersdtter en dldre med
ligre prestanda.Se foto sid. 4f.
MLF/Pg
*

Sandlaboratorium pe Stelgjutetiet
Under decemberL962har sandlaboratorium organiseratsi st&lgjuterietoch
hiller pi att byggasupp.
Laboratoriet
dr inrymt i f . d. X_f 4:s
lokaler och kommer'att fi. en mycket
modernoch riklig urrusrning.Upbgifterna kommer att best8.av fortkipande
kontroll av gjuteriets form och^kdrnmassor samt leveranskontroll av fi,material fcir dessa. Vidare kommer
laboratorietatt bedriva fcirsd,ks-och utvecklingsarbeteinom form- och kdrnmassaomridenai syfte att fcirbdttraoch
frirbilliga vir tillverkning av stilgjutgods.
I startensysselslttes
tvi man ddr och
dess chef dr ingenjdr G. Carlstrcjm.
Avdelningen har fitt beteckninqen
MGL. Se foto sid. 43.
Carl -Lennart B ergquist
*

Under hcisten1962kunde den doppmilningsanldggning igtngkriras, sbm
ger ossmojlighet att utfcira en rationell
ytbehandling av det mestaav virt slitQuancovac pi Stillaboratoriet
gods. Detaljerna hingas pt en konStcirstadelen av alla Bofors st8lana- veyer,,somfcir ned detaljernai ett fiirglyser har sedan 1960 utfrjrts med kar och senareupp i en uppvdrmningiggnin g
och - avkylningszon, varefter detaljin Auto f retteringsanlii
Quantometer. Med Quantometern lr
plockas
i
transportl8dor.
P5.
i
Kanonverkstaden
och avdet dock inte mcijligt att bestimma kol
och svavel, btda element,som er myc- plockningensker frin sammaplats pi
I sambandmed en utokning av tillket v?isentligaftjr stilets egenskaper. ugnen enligt bilden. Kapacitetenir vll
verkningen av IO,5 cm eldror, diir speDessaelement har hittills separat-be- tilltagen med hdnsyn iill kommande ciella krav
pi provtryckningen(autoutveckling av slitgodsfdrsZiljningen.
stlmts medelst konventionella fdrtrettering) infcirts, har det befunnits
Genom
dennaanordninggesslitgodset
brdnningsmetoder,vilka krivt spinncidviindigt att inrymma denna i en
tagning pi provet i stiillet fdr avgnisl ett relativt varaktigt rosisfydd oin fat sd_rskild
lokal. I sydvdstraskepp* i
ning pi slipad provyta med Quantome- ett tilltalande utseendei en gul fdrg, VK
har
52
ddrfcirplats berettsfcit ansom
passarviil till de maskinerdet hiir
tern._Denna separata
bestdmningoch
ldggningen(se bild). Denna lokal har
provberedning har tagit urigef?ir d,r fthga om. Se f.oto sid. 44.
V/f
utrustats med en helt ny provtryckdubbla tiden jiimf<irt med Quantbmeningsanldggning, som helt tillverkats
teranalysen.
i- Bojols. Diirj?imtehar en speciell ugn
Spektralanalytiskbestdmningav biNy riintgenutrustning pe
fdr ildring av eldrcirenefteiprovtry&de kol och svavelfrirutsdtter utnyttianningen inkdpts och placeratsddr. Den
Stillaboratoriet
de av vakuum och skyddsgas.'Dessa
i samband med provtryckningen och
b6da principer har fitl sin" praktiska
Hos metallurgiskalaboratorietsforsk- ildringen ncidv?indigaiiktpreisen
1se
tillZimpning i apparaturen Cuantovac, ningssektionharinstalleratsen ny rrint- bild) som
inkcipts specielll fcir detta
som under sommaren1962 installerats genutrustningav Philips tillverkning dndamil har
ocksi pLceratshiir. pi si
i avd. MLA-J, merakdnd under nam- fdr kristallografiska underscikningarl sdtt har hela
dennatlilverkningsprocess
net Quantometerlaboratoriet.
Se foto Med denna anliiggning studeras den kunnat f3. en rationell lcisning-.Se foto
p8'sid. 23.
finaste uppbyggnadenhos fasta mate- sid. 45.
Vlf
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till Konstruktionschefen.Hiirtill har
civilingenjorLars Karsberg utsetts.
Inom KK utsescivilingenj6rR. Rot'
Vid besiktning der. 16/rI 1962 helius till stdllfciretrddare for Overgodkdndes vid Abborrtj?irn inom ingenjciren.
KMPS Krut- och Apteringshus samt
Till ny chef fcir AmmunitionssekMiljoprovanl?iggning.Se fotos sid. 40. tionen KC-1 har utsetts civilingenjcir
Krut- och Apteringshusetbestir av Lars Guttafsson,
2 skilda lokaler, en fijr forvaring av
Fr&n den I tan. 1963 har nedanstikrut- och sprdngdmnenoch en for
utndmntstill fcirmdn:hetar Helende
aptering av ammunition i samband
Kihlstrijm pe VK 60, RobertPettner
med prov vid Abborrtj?irn.
pL X zO, Karl Sohlberg pFt
Frir att kunna tillm<itesg&de irkade terrron
Bernclt lobanssonpL X 20,
X
33o,
kraven p& miljdprov med ammunition
Pettersson
Siguard.
phX 20, Stig lanshar en miljiiprovanl?iggninguppfrirts.
och
Bernhard'Enmark
X
ron
DA
n3
Anldggningenbestir av tvi byggnader.
RT.
pn
Den storrebestir av 3 rum, som varje
inrymmer 1 kyl- och 1 vdrmesktPmed Nobelkrut
mojlighet till snabb vixling mellan
Herr Allan lonsson utndmndes
skipen. I ett av rummenkan fdrvaring r okt. 1962 till forman pi NVA 5 och
i skipen ske under s?inkningav luftherr MatritzThelander sammadag till
tryck-t och i ett under samtidigvibre- arbetsberedare
pi NA ).
ring. Den mindre byggnaden inneL. E. Lundberg (fri,n
Civilingenjdr
hiller vdrmeskip f6r lingtidslagring.
till chef fcir den
utnzimndes
NOHAB)
Vid anliiggningenfinnes dessutomett
KC-4.
Sammadag
gruppen
nvbildade
s. k. tropikskip, diir fcirvaringkan ske
Gunnar Olsson chef fdr
tekniker
blev
temperaturvariationet.
under
I d/KMP
NVA 57.
Elektronikavdelningen
*
Den kommersiellasidan av Nobel-

Krut- och apteringshus pi
Skjutfaltet

PersonaJnytt

kruts ldkemedelssektorhar nu nett en
sidan omfattning,att en uppdelningav
m&steske Forsiljningsavdelningeo
i likhet med vad som tidigare skett
Frin
inom Forskningsverksamheten.
I jat. I)63 har ddrfdr inrdttatsen ny
FcirsZiljningsavdelning
avdelning fdr ldkemedel,NFL - parallellst?illd
med ovriga forslljningsavdelningar.
Chef f<ir NFL zir d'r lV. Marckert.
NFL's verksamhetkommeri stort att
sammanfallamedhittillsvarandeNFCL
och NFCS. I NFL ingir s&lundaInformationsavdelningen.Till ny chef
fcjr dennahar apotekareL. Aruing ut'
setts.
Fr. o. m. 1 april 1963 <iverflyttas
hen Holger Sundstriim (Sm) fr&n
EDF till NVM for att ddr leda en nybildad planeringsgrupp.
Fcirman Stig Karlsson (Kos) dverflyttar den 1 mars frin NVA 11 till
NVM's nya fdrmansomride omfattande fcirpackningav l?ikemedel.
Den 1 dec. L962 utnimndes herr
Karl-AAe Specktor till fdrman Pi
NVA 41 och herr Tore SuenssontiTl
fcirmanp& NVF.

Bofors

Den 1 november L962 iiverflYttade
kassorGi)fia Nilsson till EFK, dir han
6vertog ansvaret ftir bolagets huvudkassa. Han eftertrddde f.nt lY/alborg S?isongprogram fiir semesterhemmet
Storiin 1963
Bergstrdm,som p& egen begiran sluDi detta nr av B-pilen utkommer, tern pi Stordn,fir vi di fcirstmeddela
tade den 11 novemberfcir att tilltrlda
dit utgir den 11
iterstir endasten kort tid tills att so- att anscikningstiden
en ny plats i Stockholmstrakten.
tillhandaAnscikningsblanketter
april.
fager
fram
en
lens varmastrilar lockat
tillf6rNobelkruts kassaverksamhet
uppbotdsmZinnensamt Pa
hilles
av
Oscikt
vackra
sommard.
p&
v&r
grdnska
desfrin ndmndadatum Intressekontotill hur semestersdsong-stiftelsensexp. i Bofors, som er dPPen
ret (NEPI), med herr Tore V/erme- leds d& tinken
en L96) skall komma att gestaltasig. varjeonsdagkl. L6'3o-r7.30.
ling somndrmastansvarig.
kommer i 8.t att
Semesterhemmet
Till Er, som tdnkertillbringa semesDen L oktobet L962 vtndmndesherr
Eskil lohanstaatill instruktiirp& Indu- Pensiondrerna, de't'6rs/a giisterna 1962, anldnde till ett Storiin son badade i sol.Bofotsfoto
striskolan(Y t0), Transportskolan.
Tillman.
}{ert Manfred Lundmark utndmndes
1 oktober 1962 till ftirman pt Skyddstjlnst, st[davdelningen(SS).
Fcirman Folhe Brattstrt)m flyttade
1 oktober 1962 ffitn A t31 till VK 21
och sammadag flyttade fdrman Yngae
Rahm frlr A 41 till MG 1t.
Fr. o. m. 1 januari 1963 6verfdrdes
artilleridirektlr Bdrje af Klint, med
bibehillande av sitt hittillsvarandeansvarsomr&de,till Direktionen. Han
frintrldde i sambandhlrmed det direkta chefskapetftir KM.
Till chef fdr KM utsigs fr&n sagda
dag kamrerErling Spiih.
Fcir konstruktionskontorengiiller
frin 1 januari 19$ foljandeorganisationsfdrindringar:
Inom KC erfordras numera en fristiende' stdllf<iretrldareoch assistent
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Ur brevposten

Personalnytt

olycksfallmed t.t06 frjrloradearbetstimmar.
Herr Knut Inguar Karls:on (Kai)
Det gingna iret har, som ndmndes,
har frin brirjan av januau t963 anstdlltssom tekniskf<irsdliareinom sek- varit myckeatbra, fcir vilket vi, som
i skyddsverktion TVF 2, med huvudsaklig arbets- arbetaroch dr engagerade
uppgift att s?ilja produkter av styv samheten,kan vata mycket tacksamma
skumplastsamtkombinationsprodukter och glada civer.En av anledningarna
till det goda resultatetdr det stoia inav armeradplast frin TVH.
tressevira skyddsombud
och rivrigaanIngenjcir luho SalenmarL (Sal) har
stdllda visar frir skyddsarbetetinom
frin januari 1963 anstdlltssom metodBTV. H2ir kan ocksi ndmnas,att en
ingenjdr med placering pi TVA och
skyddspristdvling
startatfr. o. m. L963
med huvudsakligaarbetsuppgifterinoch vi hoppas att denna om nti)jligt
om TVM.
kan ge ln bdttre resultat.
Hir.
*
*

Framgingsrikt skyddsir

TV-par

bridgem?istare

Arsstatistikenfcir skyddsverksamhe- Vid BT-bridgensfinal - Bor&sTidten vid BTV nr nu klar, och vi kan ningars bridgeturnering- scindagen
pi nytt gl2idjaossit att olycksfallsfre- den 3 febr. vanns fcirstapris av paret
kvensen?irpi nedgiende.Detta gdller Kurt Persson-Leif Strrim.Bland 9OO
icke endast olycksfallensantal, utan deltagare h41 ps1556n-strcim genom
iven antalet fcirlorade arbetstimmar kvalificering fcirst inom Tida-holms
vilka minskat, beroendepi att olycks- Bridgeklubb och sedan semifinal i
fallen varit av lindrig art. Som sirskilt Vara lyckats uppni denna frirndmliga
anmirkningsvdrt kan nimnas, att an- Pracerlng.
talet olycksfall 7962 varit det ldgsta
Fcirstapriset utgciresav en resatill
enligt den statistik, som finnes tillItalien och vistelsevid Riva del Sole
gnnglig pi BTV. Som exempel kan under 14 dagar.
ndmnas, att itr 1960 BTV hade 25
Vinnarna dr Tidaholmsverkare
b5.da
olycksfalloch antaletfrirloradearbets- tvi, och vi gratulerahjiirtligt till framtimmar var 2.622. Ar 1962 intrlffade g&ngenoch tillcinskarflera.
Slam
6ppnaspingstaftonden 1 juni. Liksom
fcireg8.ende
ir blir det bolagetspensiondrer, som under de tvi fdrsta veckorna fir njuta av det h?idigaluftombyte, som en vistelsepi Stordn ger.
AB Bofors bekostarhelt irets vistelse
fcir sina trotj[nare. De pensionlrer,
som tilldelats veckan 1-8 iuni. inom
vilken pingsthelgeninfaller, har ju,
ddrest stugutrymmet ar tillrZickligt,
mdjlighet att ta med barn och barnbarn
under helgen.
Fdr Midsommarhelgen rdknar vi
som vanligt med full bellggning i stugorna. Ett problem, som iterkomrner
vatje 3t, dr att antaletanscikningartill
den helgen vida civerstiger det antal
stugorsom finns att tillgi. I anslutning
till detta fir vi meddela,att forbudet
mot dverletelseav stugakvarst8.r.
Medlem, som erhi.llerstugbrev,skall sjiilv
vara ndwarandeunder den tid vistelsen
avser.Vid ev.'fdrhinderatt utnyttia beviljad vistelse,skall meddelandeom
dettasnarastske till exp. i Bofors eller
Storcin.Detta frirbud fiar kommit ill,
fcir att inte medlemmarnaskall bli
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Utdrag ur brev frin AB Bofors till
en firma i Gciteborgav vilket BTV erhcill en kopia i bcirjanav iret:
Som bekantdverslndavi till Er den
17/12 kylki,porfdr omoralisering.
En kyikipa borde vdl vara sE pass
"frigid" att det dr svirt att fi denomoralisk. Det skulle allts8.vara om-oraliserlng.

Cato.

BTV-rimmen
1. Osbornspiller
Piller med "Arut i" frdn Bji)rkborn
fdr hdlun iir bra tyckteOsborn
Eil rAdant om d.agen
han stoppai magen
ochsa,'det tmakarsompopcorn,
2, PA-ridets testning
PA-rddettertaraetteti knoppen
Kommer rnand2 bland."tio i toppen"
och tet ltur en sl)pstenclras
han man hantAebli bas
och:lippa att slita pd Aroppen,
Ianitor

undantringda a'r' kanske helt utomVad som i fcirstahand kommer att
stiende personer.
ske infrjr sdsongeni 3.r, d.r att de 40
Frin Midsommar och fram till den 2-bdddstugorna kommer att fFL nya
6 juli skall, fcirutom de frin fciretaset sdngar, polyetermadrasser
och filtar.
somdndratsin semestertid,
iven kunna Spritkcikenkommer att bytas ut mot
beredasplats fcir ett antal utbytes-och elektriskavlrmehdllar och pi bdnkarna
husmodersfamiller.
\olnmer att Idggas perstorpsplattor.
Fr. o. m. 6-27 iuli har vi si den Tidaholmshusen
kommer uniei viren
ordinarie Boforssemestern.
Vi vddiar att milas utvdndigt med en fiirgs?itttill Dig, som har m<ijlighetatt dnira ning som smllter vdl sammanmed det
Din semestertid,
att g6ra detta.Du kan iivriga stugomridet. Samlingssalen
di erhilla 2 veckorsvistelse.Under or- skall miias inviindigt och b&tbryggorna
dinarie semestertid
kan endast1 vecka genomgi en grundlig renovering. Vid
bevilias.
stora bryggan skall muddring ske fcir
Under veckan 27 juli till 3 augusti att m,/s Marianne dven skall kunna
skall i ftirsta hand de servicearbetare lngga till di onormalt ligt vattenstind
beredasplats, som arbetatunder ordi- rider. Ytterligareen del saker,som sdnarie semestertid.
kert kommer att dka trevnaden pi
Sdsongenkommer att avslutasmed Storcin,hoppasvi skall fi sin l<isning
en ligervecka fcir Unga Ornar, Lands- fdre slsongstarten.
tingetshusmoderssemester
samt en del
Stiftelsenstel.-nr dr: exp. i Bofors
klubbes<jk
och helgvistelser.
0186/317
14, StorcinOi5r/220 83.
Semesterhemmet
stdngesfcir sisongen scindagenden 18 augustioch efter
V?ilm<ittpi Storrinsommaren1963.
den dagenupphrir dven m/s Marianne
Niimnclen
med sina turer mellan Otterbdckenoch
Storrin.
Storcinastiftelsen

-

F

son, som verkligen var en mycket scit
ljusbdrerska.
barnfest
Luciatablin gick efter sedvanligt
Tjdnstemannaklubbs m<inster,den har blivit en tradition,
Nykvistens
barnfestoi Gullriset blev i ir slrdeles som man inte ruckar pi. Lucian, KriIyckad. Atatig tidigare har si minga stina Johansson,uppvaktadesav f6lpersonerdeltagit,och det blev en myc- jande tlrnor, Ann-LisbethGustafsson,
Foto
ket trevlig kvdll. Barnen fick saft och Barbro Ullholm, Anna-Britta Ryberg, Fdrudntantfalla barn oid liskdanztnen.
Carlsson.
Jiirgen
kakor och glass, medan fdrlldrarna Anita Gustavsson,Lisbeth Andersson
Efter krdningoch Noomi Samuelsson.
drackkaffe. Dansenkring granentrid2 . Men det byggs pi Ulvon. Byggs
desmed liv och lust. CharlieBidrnstad en och kaffet blev det underhillning
ror sommaren.Och si hdr lingt har
var sdker lekledare och alla trivdes och sedandans.
man hunnit med den del av byggnaden
Luciadagensmorgon var Lucia med
mycketbra.
som kommer att inneh&llastyrelserum,
Alla barn hade pappershattaroch tlrnor uppe pi Gullriset vid den av fci- dagrumoch personalbostider.
vid fiskdammen blev det napp av retagetordnadeLuciah6gtiden.Denna
3. Bi,tbrygganhar tagits in for vinterfina leksaker.Kvlllens clou var givet- h<jlls i tv& omgingar och vid varje
perioden.Brlderna har staplatsi hcigar
vackra
luciatabltn.
den
framfcirdes
vis ndr tomtarna gjorde entr6 och depi landbackenoch endastfdstenastir
lade ut gottpesartill alla barnen.Det Svenska Industritidnstemannafdrbunspretandekvar i isen.
ockse
en
Trollhdttan
ordnade
det
i
var inte konstigt att minga ungar hade
dven
framtridde
4. Yd,genutmed gdststugornater sig
luciafest
och
d2ir
svitt att somnaden kvdllen, ty de tiinkte pi allt trevligt de haft. Ja,irets barn- NOHAB:s Lucia, si flickorna var som en ling vintergata.
verkligen mycket i farten.
fest blev en verklig succ6
Fors ). Den endalilla motorbit som ligger
Fort
kvar tycks ocks&ha fitt ro.
*
*
6. Vid dansbanan,sorn ligger igenSemesterii i vinterdvala
bommadoch ode h6rs si hdr irs ingen
Luciafesternasrad pe NOHAB
sprittande dansmusik. Denna artnafiBildsidan
jul hade endast en hare varit
och sommar6n dag
1. Semesterparadiset
Luciafirandetpi NOHAB gick iven
framme
och gjort nigra f6rsdk till
under 1962 under <ivliga former. Ulv<jn har si hlr &rssjllv tagit semesjag inte kundeavgtiraom
danssteg
som
Tjlnstemdnnen hade fredagen fcire ter och gitt i vinterdvala.Och en strivar
eller
vanligajullekar.
det
twist
luciadagen sin stora fest, di lucian lande vackervinterdag kan man upp*
krdntes av direktd,rKylberg. Som van- leva den absoluta ron och stillheten
ligt var intresset ftir arrangemanget ddrute.Det ftirsta som mdter en dr ett
vid bron mellan fast- NOHAB-nytt
avllmnades. vackertismcinster
stort och minga rcistsedlar
Till Lucia 1962valdesKristina Johans- landet och on.
NOHAB:: Idrottsldrenins har avhillit
irsfest'och intressetvar i ir reFoto
Carlsson.
ocls
Lucian
tkrnorna.
Nils
Kllberg
tacAar
DireAtiir
J6rgen
kordartat.Maten smakadehlrligt och
det bjtids underhillning av Carolus&
Co. Efter kaffet blev det dans till tonerna fr&n Allan Kartbergs vdlspelande orkester.Alla hade en verkligt
trevlig kviill.
Bridgesektionen
har, ndr dettaldses,
Till detta
hillit sitt klubbmdsterskap.
fir vi iterkomma i ndstanr-*et.
SAyttarnahar ingen direkt vilopaus.
Arets fdltskyttesdsong
startadei slutet
av januari och liksom tidigare 1r det
en korporationstlvling mellan Saab,
NOHAB och Flygmotor. Fcirstatdvlingen avhcillsi Frdndeforsoch di tog
Flygmotor ledningenmed 19,17 i medeltriiff mot 18,t fcir NOHAB och
16,1fcir Saab.
Inom T uil st| 6reningen i Trollhdttan
arbetarman starkt for att gcirastaden
och dessbefolkning,specielltalla inom
mer turistmedvetna.En
serviceyrkena,
Rekordanslutning

till

irets
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SOMMARO I

VINTIRDVALA

Ett bildreporrage
;fi.dnULVO^I
J

av
GUNNAII JOHANSSON
NOHAB-foto

4

' n'

Pi nuvarandegenomfarts-och affarsgata,Storgatan,se foto 1, strdm.rrur"rattkilt oid h.lg"t och fria liirdasar tusentalsbilar i bida riktningEZ
M.tt bilarna skall bort och h6gra
"rir. hus skall fcirsvinnaf6r att erSiidertiilj e
Framtidsstaden
sidans
Fotomedalj till'Wedafotograf
sdttasmed storaaffdrskomplex'Foto 2
1980 vintas staden Scidert?iljeha
Insenior Ragnar Hagberg fick Pi
- inom visar baksidanav hdrnhusetStorgatan
60.000 invinare. Innan dess
-nla"tgttun.
Skillnaden mellan baksin 6"0-iisdagden 3L/10 1962 emotat - skall stadenscentrumhelt
Z-e
Fotografi:s
Svensk
tasa Riksf6r6undet
omliggan?e afflrshus och de gamla
iorvandlasfr&n i dag ett gytterav hus
mingsina
for
silver
i
fo?tiiinstmedali
"shopping- husenlr rltt stor.
till ett h6emodernt,bilfritt
Sriqa insatserinom svensk fotografi'
Torekillberget ir ett friluftsmuried ungefiir fem ginger si
ingenjcirHagberg.harvarit medlem .."t.."
ddr Ostra ScirmlandsMuseum
seum,
affdrskomPlex.
i ett"flertal RSl-anslutna fotoklubbar stort
,kupu en fristad fcir gamla kulDenna forvandling har nu taglt sln ,.;k.t
frin staden och bYgden'
ull,r"du.t riksforbundet startade och
irr.-inr,..
borian och flera av de gamla1700-talsi ftirgrunden "Krir-rgelhan var en av dem, som ivrade fiir
visar
Foto
3
moderna
hur'.r, fit nu, med hi2ilP av
girden-till h6Pagelska
att \Tedaverken skulle fi en egen
och
stugan"
medel.flvtta upp titl Torekdllberget'
som tlyttades
girden,
klubb och har nedlagt mycket arbete
Pagelska
eer.
det eamla Sbdertnljeskall bevaras'
i oktober1962,
oi- denna. Under senare&r har han ddr
tilliorekiifberget
ipp
'ccksi
bildsvep
och iterkommande
tidigarestod
varit knuten till riksforbundets trt.d deiia
ny- lii'.,, rzoo-talshus,-som
f<ilia S<idert?iljes
forsdka
vi
skall
gdra
att
4, 5 och
Foto
Kanalgatan'
programtjinst dels genom
Vat,tu
uid
daning,som dr orsakadav i stort sett
bland
cirkulerar
Torekdllprogram,
som
frin
egna
6 eer ett kort bil-dsvep
ir" iuFiot.t: densnabbatillvdxten,den
tu'"a.ti fJtoklubbar' och dels genom
be?gets civriga kulturminnen frin
genomden
och
vdxande biltrafiken
att medverkavid det tekniskautarbetrakten.
S. Ln.
giende standardhdjningen'
tandet av andrasProgram'
Mbg

ED 6)q

il

Fr. a. Ing, Norgren dekotetating' Hagbe,rg
(t' h')
med.aniig. S',risrantoch Malnborg
'i7eda'
ser Pf;.Foto fr.

NOHAB-nYtt
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del kurser dr planerade,och det dr nu
faststnlltatt Fallens Dag i 2''rblir den
18 och i9 iuli. Detta blir alltsi som
vanligt under storsemestern,och di
bruka"rdet vara fullkomlig invasion i
kraftstaden.
Vid ett mote i ianuari m&nad besiots, att TCO'kommittbn i Trcllhd'tiun, ,o* nu varit i diidl?ige-nLgta \Lr'
iterigen skall upptaga verksamheten
,r3.a"lluar.Ordfoiande i kommitt6n dr
'Gtrte
giurback, NOHAB'
Succ6blev det for de filmfdreuisPa
ninpar som NOHAB arrangerade
jaiun?-bioetui"n lcirdagarnadet 26
fint
Ett
februari.
2
Program
ocii
,l#ri
hade komponerats,med tyngdpunkten
lagd Pi ien tiusiga nYa lokfilmen'
Pioerimmet inleddesav ett Pa-rKortiitnier fot barn och som avslutning
uirua.t Lars Mads6ns Vestgijtafilm'
Lokalpressen observerade atralge.ungit och det blev fint betyg' Fors

Nyu medlemmar i UVA:s

redaktionskommitt6

Verkstadsklubben(Metall) har till
Bernhard Stohrs efter rddare pi irsmcitet i ianuari 1963 valt klubbens
ordfcirande Robert Engstrdm ot!
tilnstemannaklubben(SIF) har Pe
siitt till ingeniiir Boric Lard,/-.u
ners eftertrldare valt ingenlot Gbsla
Liduing.
Robert Engstrom [r ftidd 16 sePtember L9o4 ach anstilldesvid UVA
1910 som filare och mont6r for slipmurkin.r. Han invaldesi klubbstyrelsen L912,blev kassijr1953, vice ordf'

och ordfcirande 1917, di han eftertillitaaa" S. Stohr.Verkstadsklubben
hdr "Metallettan".
Giisra Liduing nr fiidd 2 april l9L9
1950
och kom till UVA i sePtemberp&
Planeringsavdelntngsom inqenicir
en. Deina tjeinstinneharhan alltjdmt
,urrl.. huvudsakligenmed maskino.n -'ota.tptunering.
Han har ocksi
o.fr
sorn sorterar
klubbstyrelsen'
tillhrjrt
nr 6'
under SIF:s Stoakholmsavdelning
Vi hdlsar nu de nYa medarbetarna
hjZirtligtv[lkomna I
UVA-nYtt. Fottt.Pfisid' 78
76

r::;
.,#g:

leddes p& ett utmdrkt sltt av 3 lekledare ?rin SvenskaUngdomsringen
- de lro vdlkomnaett annat ir igen!
I dansensvingde m&ngamammoroch
pappor sina lurviga ben tillsammans
med barnen. En tdvling mellan de
dansandeoch orkesiernom vem som
kunde klara "Sn gn vi runt kring ett
enbirssnir" pi kortaste tiden ldr ha
vunnits av Rune Billengren ttummor.
Kaffedoppet startadesoch samtidigt
BiografenUVAKVARN av
cippnades
vaktmlstareJosefGlimster, som myndigt biljettrivandesldpptein biopubliken till salongen,ddr Dennis Eriksson skcitteknapparnaoch visadeAggkllckarsviten med kaninen Osvald i

. rommr.
H)isten Eluira i atrtion.Foto Jan CustavssonB

JULEN DANSAS UT PA UVA
Sdndagenden 13 jantari dansades ballad skriven av honom sjiilv. Si speunder
Julen ut pi UVA, de 110 vuxna barn lade iter musiktomtarna och
rrira
vid
ingingdet
sig
tiden
bcirjade
i
stora
samlats
100
mindre
barn
och
en. Det var clownfamiljen Gino som
matsalenfor att begi Julfesten.
Efter att ha f&tt program med lott- gjorde sig bereddaatt presenterasin
nlrmmer av Vicke Edlund bescikte cirkus.
damer b<irjade
barnen Julhattsmagasinsfcirestindarna Tvi skcinsjungande
forestdllningen, men blev ideligen
GcjstaLidving och Gunnar Ndsman.
UVA:s musiktomtarVera Sdrensen, stcirdaav 2 clownersom man med alla
Sven Bokvist, Erik Tcirnblom, Bengt tillhyggen fcirsokte tysta ned. Efter
allehandaclownerier intrddde en vig
Svensson, Ingvar Andersson (lille
Sok), Rune "Billis" Billengren och ung flicka som vred och vdndepi sig
Bo Granebo tigade si in under ljud- pA ett sint ddr sdtt som zir omrijligt,
ligt muciserande och embarkerade det verkadeetminstonesi. Ndr sedan
.
hdsten Elvira misslyckatsmed sista Inguar Anderssox :junger sin ballad ont
-D O C l e t .
Sedan direktrir Odkvist hdlsat alla hindret fcirsoktesig clownernapi en B el ltnan. UVA-foto Nellmar.
vllkomna och fcirklaratJulfestencipp- ziggjongleringsom givetvisresulterade
huvudrollen och Apan Zippys f<idelnad, tog den lille Sok (Ingvar An- t i,ggrora.
Si kunde Julgranskommissionsbasensedagsfest,som ldrde att man skall
dersson) fram sin 6-strdngadeelburk
pi kalas.Fiskdammensktitoch framfcirde en modern Bellmans- Birger CarlssonroPa ut dansensom vara sndll -gamla
vanliga fiskodlarna
tes av de
Rune Abefors (under vattnet) och
LeAJedareAlestad iir nted i sil)ngen' LIVA's /otttteotAestersTns delttis i bakgrunden'uYAHolger
foto Nellmar.
kontorsutensiliegrosshandlare
Sandbergvid metspot.
Det dansadesmer - men si kom
Acke Hedman och Birger Carlsson
fram med nigra lottburkar och dragning i lotterietkunde bcirja.Man bcirjade med hrigsta vinsten i flickornas
Iotteri och pappa Ekberg kunde lyfta
upp sin dotter Birgitta som fick en
docka med ikpise. Niir hon blivit
overtygadom att dockan var hennes
giittrade cigonensom stjdrnor.
Ndsta fas var pojkarnas htigsta
Det blev mamvinst, ett ishockeyspel.
ma Boman som kunde lita sin son
Peckainforliva det i sina lgodelar.
Ett oar trcistvinsterlottadesut och
vanns av syskonen Eva och Stefan
Holgersson.S&skulle de vuxna barnen
vara med. Man ropade nr 107 flera

7B

"Tink uad pappa blir glad.", stt, pecka Bo'ilt/ln ouz sin tinst,
ett i.rhocAey.rpel.Birger
Carlsson och Acke Hednan
d.elar ut
t i n.rt erna. UVA-foto Nellmar.

mrsstaggenomatt endrapi den gamla
tradition, som lussemorgonenblirrit.
Sedan3 ir tillbaka haderian inskrdnkt
lussandettill kaffe med dopp och hylli.l9.i av 21-S,riogarna
hade flyttats
till julfestensomhilles i ianuari.ivliss_
tankarna,att man missiagitsig, bekrdftadesmed all rjnskvlrd tyd"lighet
genom den goda anslutningendenna
mofgon.
Dagens 25-irsjubilarer var Sven
Bergstrcimoch Tord Fiod6n av vilka
dock endast Tord Flod6n var nlrvarande. Sven Bergstrcimbefann sig ty_
vdrr pi Serafimeriasarettet
efte; ;n
trafikolyckai svir halka morgonenden
27. It. Direktcir Odqvist dvirldmnade
till Tord Flod6nguldur och hedersnil.
Lucia med tlrnor skred ut ur salen
och vi med kaffesmaki munnen sick
till dagensid.
nf,ry

@
ginger men det drcijde och si sminingom blev det klart att den som inte
utan en giimt i cigat kunde mottaga
vinsten, en delikatesskorg, ur Acke
Hedmans hdnder var den elektriske
Carl Eric "Chariie" Naess.
Nir Helge Lcifstrand fitt sin trcjstvinst och inte var ledsen ldngre bcirjade alla barnen dansa ll.ngdans och
avslutade den med pisar som fru
Svensson med van hand delade ut. Si.
kunde vir arrangrir Birger Carlsson
andas ut och vi som vai med tackar
honom fcir det arbete han lagt ned och
hoppas att han kommer igen ndsta ir.
*

N&gra uppgifter orn GIGGfr?ismaskinen
Stcirstavikt pi arbetsstycke
ca 3,5
ton. Bordetsstorlek1800 x 1000 cm.
Bordrcirelsel?ingd 1s00 mm, tvlrrci_
relse 510 mm. Spindeldockans
hdjdrorelse 1120 mm, arbetsspindel
kan
m x t a su t 5 1 0 m m . F c i ru t m a t n i n ga v
spindeln finnes 24 st. revolverslopp
och hgespositionering
f<jr bord oiir
s p i n d e l d o c ksak e r e n l . " d u p l i t r o l " - s y stemet.Spindelvarvtaletkan stdllasin
med fcirvdljare.Som exempelpi nog_
grannheteni maskinenkan ndmnasatt
indexering1800 av delningsbordetf
positionering garanterasge maximai
centrumavvikelse
av 0,005 mm.
MaskinenIr ndrmastavseddfcir be_
arbetning av stativ och chuckdockor.
Sefoto pi sid. 58.
B,
-JA,
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Den hcir gingen beht)u det
fi)raisso inget fi)rstoringsglas!

Botse.
BOFORS-NYTT

forts.

ordfcjrandei OK Djerfs orienterings_
sektionoch mannenbakom framgiriqDj erfj uniorer
a.rnai l-SM. OK Djerfs andralagfme"d
Efter att under 3 ir ha lyst med sin
De tre djerfjuniorernaAke fohans- Arne Carlstrcim, Svante LindErbers
fr5.nvaro,strilade Lucia i.ter med full
son, Lars Wistling och Lars ih.lun_ och Lennart Llungberq
k r a f t d e n 1 3 d e c e m b ekr l . 0 6 . 3 0 i
sick in oX
der utfcirde fcirra irets frlmsta vdrm_ 12:e platsblandde-tt 2'ias.-en
i samma
UVA:s storamatsal.Det frin tidigare
ldndska orienteringsprestation,
di de kavle
ir invanda programmetfcir luciariorsdgb
*
vann JSM-kavlen.Hdr sesde tillsamgonsfirandeiterupptogs.Kaffeborden
mans med Ingemar Eriksson,som dr
var "besatta"till sistastol ndr Lucian,
Skydda frukttreden i tradKerstin Persson,trddde in, fciljd av
Stiiende lngemar Eriksson, sixande
lr. t,.
girdarna
tdrnor, stjdrngossaroch tomtar. Stdm_ Ahe
Ltrrs Iyi:tljnk
och Lars
ningsfullt ldt man matsalenfyllas av T b e / nJohanston,
nder. Foto Elov Bergmark.
Med tanke pi irets strdngavinter
singen,varefterlussefcil.f
et slogsig ned
med hcigsnci.?irdet stor f araiatt harc.r
for att fi en kopp kaife med tillhci
oqir.slagnagare gcir skadapi fruktrande dopp. UVA-orkesternspelade
trdd, hdckaroch prydnadsbuikar.
upp och framfcirde TomtarnasVakt_
Alla villaargalsl- ..1, frdmst bolaparad och Ave Maria med cellosoloav
gets hyresgdster- uppmanasddrfdr
Sven d^verberg.Fru Stina Lciwenberg
att vidtaga Iiimpliga skyddsitgdrder
sfcingsi Adams Julsing. Fru Lciwenl
u!l begrdnsaskadeverkningarna.
bergs.sing ir ivcn den en gammal
l:.
Sdtt stdngsel,sdckvdveller pappe"romtradition vid luciamorg.rut.ruoih ly<id t {
kring de unga frukttrddens's?ammar
denna morgon om mcijligt dnnu lju_
och stampatill sncinomkring buskar
saredn fcirr.
och trdd, si att smignagarnafir svi_
Si tog direktcirOdqvist till orda och
rare att gcira gingar under sntjn och
nlmnde att han funnit sig gdra ett
kommerIt rdtter och stammar.

Lussemorgonpe UVA

Framgfl ngsrika

*
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Bofors-misterskapet
i fotografering 1963

Arrangcirer: Bofors Ungdomsgird i samarbetemed
B-pilen och KarlskogaFotoklubb.
Tlvlingen dr individuell och omfattar f6ljande klasser:
A. Fiirg (Diapositiv)
F o r m a tt x r , 7 X 7 .
1. Deltagare,som erhillit''pris i tidigare fototlvlingar.
2. Deltagare,som inte fitt pris i tidigare fototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 ir.
Tre bilder, som inte tidigareprisbeldnatsi allmdn fotot?ivling, eller publiceratsi tidning eller tidskrift, fir
insdndas.Ur \ollektionen utviljes och prisbeldnasden
bdstabilden. Dd.rutciverf&r blsta kollektion ett hederspris.
B. Svart-vit
Slcirsta
format 30X40.
1. Deltagare,som erhillit pris i tidigare fototdvlingar.
2. Deltagare,som inte fitt pris i tidigarefototdvlingar.
3. Ungdom upp till 20 ir.
En bild, som inte tidigare prisbelcinatsi allmdn fototlvling, eller publiceratsi tidning eller tidskrift, fir inslndas.
Beriittigade att deltagai tiiulingen:
Alla som 6r bosattainom Karlskogastad.

F?iltverkstadens

sandbl?isterhus

Under L962 har sandblisterhuset,
VF 21, genomgitt en ombyggnadoch
modernisering. H2irvid har i forsta
hand utomhusfristrilebllstern flyttats
inomhus, varvid vi samtidigt dvergitt
helt pi stilsand. Denna ir inte hdlsov&dlig pi samma sltt som sj<isanden
(Silikosrisk) och Zirmer hillbar (ekonomisk). I sambandmed bygget av
detta storre bldsterrum,har moderna
anordningar fcir ventilation och tillvaratagandeav avfallet inbyggts. Genom vitavskiljning och liimplig utsugning erhilles ett relativt dammfritt
bldsterrum.En speciell siktanordning
har kopplais ihop med stilsandtransportrirernaoch mtijliggtir fcir bldstraFciltaerhsladens n1a Sand.bldsterhas, inteti6r
'frfin bliist er a mrn et. Bof orsf oto.

.

Priser
De ue bdsta i varje klass erhiller diplom, ddrut<jver
kommer ett antal priser att utdelas. Ftirste pristagarei
grupp A:1 och B:1 fhr vardera100 kronor.
Alla bilder, som publicerasi B-pilen, fir, utdver eventuellt pris, ett honorar.
Tdvlingstiden utgfu tisdagen den 16 april t96j och
tlvlingsbilderna skall vara insdndatill B'oforsUngdomsglrd senastdenna dag.
Mlirk fdrsiindelsen"Bofors-Foto1963".
Fiirpackning, montering och mdrkning
Saart -t i t t bi I d er na inltimnasomonteradeeller monterade
pi stcidkartong,d. v. s. utan vit kant.
Fdrg: Diapositiven monteradeenligt standard.Detta
innebdr,att ndr bilden betraktasrittvdnd, skall den upptill vara fcirseddmed en 3-5 mm bred vit remsa,fdr
fcirekommandemirkning. Denna remsaf&r giirna g& upp
pi riverkanten,men ej ner pi baksidan.Ingen annan vit
mirkning fir fcirekomma.
Varje tdvlingsdeltagare
skall bifoga ett tillslutet kuvert
innehillandeuppgift om namn och adress.Utanpi kuvertet skrives (liksom pi bilderna) den tdvlandestdcknamn
samt den klass i vilken bilden deltar. Bilderna skall vara
fiirpackademed tillfredsstdllandeskyddsomslag.
Fiirgdiapositiven skall vara v'dl ftirpackade i kartong
eller ask.
Deltagarnai tdvlingen undetkastarsig tdvlingsbestimmelsernai och med insdndandetav tdvlingsbilderna.
Anmdlningsavgiftkr 2'.- i varje klass (g?irnai frimdrken) bifogas tiivlingsbilderna.Pengarnakommer att
anvdndasfor ink<ipav priser.

genom siktningen delvis kan anvlndas
som en finare fraktion och hdrigenom
cikar "livsldngden" pi kornen.
Handbldstrarnahar omplaceratsoch
f<jrsetts med nya hcigtrycksaggregat
och stilsand.Genomdennaomdisposition har effektiv golvarea i VF 21
kunnat vdsentligt iikas till bitnad frir
godshanteringen.
Utrymmet fcir metalliseringen har
genom ombyggnadenocksi kunndt utcikas, vilket gcir att vi nu blivit mer
oberoendeav vider och temperatur.

*
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Vem har gamla jernviigsfoton ?
Inom Svenska
som
J2irnv?igsklubben,

har ca )30 medlemmar,vatav ett tiotal
i Karlskoga, sysslar vi med att leta
efter intressanta jdrnvlgshistoriska
uppgifter och bilder. Vi efterlyser nu
Man ii t,er central en f i)r sandtr ansp or t t)r er ocb
amatdrfoton av de utflyktstig, som pi
ililjare. Boforsfoto.
I94o-talet gick till OtterbickenStorrin.
fraktioner
mellan
att
vdlia
olika
ren
3
Nigra av y^gfla,rna i dessatig 6r
stilsand.(Jlmfdr schemafotot.)Denna
sdrskilt
intressanta:de hade fcinster
anordning dr sivitt vi vet unik och
med
ett
otal smirutor, inging pi
ldser pi ett bekvdmt sitt valet av limplig stilsandsort till det gods som mitten och hade k6pts 1940 frin den
bldstras.En yttedigarefordel dr att de nedlagdajdrnvdgen Lund-Bj?irred.
KCH i febr.1963. EriA Sundsrr7m
grrivre fraktionerna efter anvdndning
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BOFORS
KARL ANDERSS O N. Expediti5r
Representant fiir Bjiirkborns Fabriksarbetarefackfdrening
GoSTA ANDREE, Fil. kand. (FRK)
Repr. fiir Avd. 24 av SvenskaIndustritjiinstemanna-Fijrbundet
BERT HENNIN G, Kamrer (ED), Ordf.
Representant ftjr AB Bofors ledning
RAGNAR LINDAHL, Fiirman(Y20)
Repr. fiir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetiledaref6rbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR90)
Repr. fdr,Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet

NOHAB
cO STA LARSSoN, Verkrygsslipare
Representant fiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOS SBERG, Servicechef
Representantfiir SIF Nohabs ftiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantf6r Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL,Ingenl&, Odf.
Representantfiir Nydqvist & Holms AB: s ledning
TIDAHOLMSVERKEN
THORE JOHAN SS O N, Fiirman
Repr.fdrArbetsledare(SAFavd.70)o.Tjinstemln (SIFavd. 19)
EVALD MOLIN, Brukstjinstemaa,OrdJ.
Representant fiir AB Tidaholmsverkens ledning
CARL SJoGREN, Montiir
Repr. fdr Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbrurdet

WEDAVERKEN
HOLGER BACKMAN, FtJTmaTT
Representantf 6r SverigesArbetsledaref6rbundsfiiretagsklubb
THO RE JOHAN S SO N, Kiimmakare
Representantf6r SvenskaGjutaref6rbundetsl6retagsklubb
STEN LARSSON, Ingenjtir
Repr. fcir Sv. Industritjinstemanna-Fijrbundetsf 6retagsklubb
GOSTA LINDH, Overingenjiir, Orff
Representant fijr AB W. Dan Bergmans ledning
GUN N AR WEL AN D ER, Verktygssvarvare
Repr. fiir Sv. Metallindustriarbetarefijrbundetsverkstadsklubb

T[vlingen

oHjiilp Tomten>>

Lcisningoch prislistakommeri nista nummer!
Red.

UVA
ROBERT ENG STROM, Montcir
Representantf6r UVA:s verkstadsklubb
ACKE HEDMAN, Kamrer,Ordf.
.
Representantf6r Ulvsunda Verkstdder AB:s ledning
GOSTA LIDVING, Ingenj6r
Representantf6r SlF-klubben

Redaktdr
EGIL LONNBERG,

och ansvarig utgivare
Fil.lic. (ER)

Reilaktionensadress
: B-pilens redaktion,Bofors

Niista numner
blir nr 2 av fugLng 1963, som berlknas u*omma omkrin! 1 maj. Redaktionen 1r tacksarn att fi eventuella
bidrag - noriser, berdttelser,historier, teckningar, fotos
m. m. -

till detta nummer snarastmiijligt och ej giirna

senareIn 1 april. Alla publicerade bidrag honoreras.
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Alla dessasvenskaisbrylaredrivs med POLARdies e l . O D E N d r d e n s f a r k a s l em e d s i n a 6 P O L A Rp A
12000hk.
POLAR-moforerna,
som lillverkasav NOHAB, driver
ocks6 de llesla av vAra bilfdrlor,6fskilligakuslfarlyg
och nu Sven modernasl6llrSlaremed nya 4-laklaren
POLAR F (bilden). POLAR F fj,iinslgorocksS som
krallkiilla i slorre larlyg, sjukhus, vallenverk elc.
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