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r\agra Konrmentarer

Au Ekonomichef
BERT HENNINC,

Bofors

Faktureringen

Orderinging

Bolagets verksamhet under 1962 resulteradei
en total fakturering av 396,8milj. kr eller ca 9 milj.
kr mindre dn vad som redovisadesfor 1961. For
hela Boforskoncernenforelig emellertid en okning
av faktureringen frin ca 520 milj. kr 1961 till ca
545 milj.kr FLr1962.
Minskningen av moderbolagetsfakturering sammanhdngde i huvudsak med den forutsedda nedgingen av leveransernaay militdra produkter frin
Boforsverken.Aven iffiga om civila stilprodukter
forelhg en faktureringsminskning i jimforelse med
1961,men dennavar forhillandevis obetydlig,trots
den mycket svaga stilkonjunktur som gjorde sig
gd.llande under hela 1962. Bolagets orderstock avseendecivila stilprodukter var emellertid relativt
omfattande vid ingingen av 1962, vilket torde ha
varit anledningentill att faktureringen kunde h61las pi i stort sett sammanivi som under 1961.
Avdelning Nobelkrut hade i allt vdsentligt ett
mycket gott ir under L962 och kunde uppvisa okning av faktureringen med ca 25 % for militan
produkter och ca IO % for civilkemiskaprodukter
och ldkemedel.

Vad betrdffar orderingingen under t962 forelig vissa olikheter de olika produktions gtenarn^
emellan. For Boforsverkens krigsmaterielprodukter var ordering&ngenligre dn ett ir tidigare, men
denna minskning har bedomtsyata av tillfzillig natur. P5.grund av den allmint svaga stilkonjunkturen minskade orderingingen till bolagetscivila stilsektor med ca 15 % janfort med 1961. Ordertillflodet till den kemiska sektorn var ddremot overlag tillfredsstillande.
Vid 1962 irs slut var den totala orderstocken
lagre d.n vid irets borjan, men alltjimt av betydande storlek.

AB Bofors fakturering
Militdra produkter:
Boforsverken

re62

r96L

171 milj. kr. 1p0 milj. kr
N o b e l k r u t. . . . . . . 3 3 , , , ,
26

Civila produkter:
Boforsverken
Nobelkrnt.......
Diverse

150 ,,
33 ,,

))
,)

LO ,,

,,

397 milj. kr

75J ,,
30 ,>
7

,,

,,
,,
,,

406 milj. kr

Riirelsens resultat
Resultatetav boiagetsverksamhetvar sdmreunder 7962 z|n ndrmast foregiende ir. Till viss del
sammanhdngdedenna forsdmring givetvis med den
minskade faktureringen. En anledning var att bolagets kapacitetfor annan sti.ltillverkning blev diligt utnyttjad under iret, varigenom beldggningsforluster uppstitt. Produktionenav got och gjutstil
i stilverken sjonk frin I22.OOOton ir 1961 till
77.0OOton 3r 1962. Aven i valsverken,liksom i
vissasmidesavdelningar,
reducerades
produktionen.
Nutidens moderna produktions anlaggningar representerarju ofta betydandekapitalinvesteringaroch
ett diligt kapacitetsutnyttjande
ger snabbtutslag i
form av bristandekostnadstdckning.
Resultatforszimringen
var ocksi.l betydandegrad
en foljd av den stegring av framforallt personalkostnadernasom dgt rum. Som framgl.r av nedanstiende tabell okade bolagetslonekostnaderunder
1962 med i det nirmaste 10 milj. kr jdmfort med
T961.

1952

Loner till:
styrelse,verkst. dir
o.h u.riru foretagsledare
tjeinstemin,arbetsledare m. fl. . . . . . .
arbetare

924.000

796r

861.000

66.065.000 59.336.000
85.353.000 82.596.O00
t52.342.000 r42.793.000

Till denna okning av direkta loner skall ldggas
den hojning av kostnadernafor pensioneringoch
andra indirekta personalkostnader,som foretaget
fitt vidklnnas.
Den kraftiga okningen av personalkostnaderna,
som forekommit under de senasteiren, har inom
storre delen av v\.rt ndringsliv resulterat i sdnkta
vinstmarginaler, dvs. forsdmrad lonsamhet.Loneokningarna har skett i en sidan takt, att de ofta
inte kunnat uppvdgasav rationaliseringari produk,
tionen, och foljden har blivit okade kostnaderfor
produkterna.Samtidigt har genom den allt hirdare
konkurrensen,inte minst med andra europeiskaindustrili'nder, genom konjunkturavmattniirgen och
vissatendensertill overproduktion,forsdljningspriserna utsatts for kraftigt tryck - foretagenslonsamhet tenderar att stadigt forsdmras.
Aven om lonsamhetenfor Bofors del som helhet
betraktad inte kan sdsasha kommit direkt i farozonen,ir det fullt klart ati en forsdmring 6gt rum
av de skdl som angivits h;ir ovan. F6r vissaviktiga
produktslag dr lonsamheten direkt otillfredsstil-

lande. I detta ldge dr det en angeligenhetav forsta
ordningen att rationaliseringsarbetet
inom produktion och administrationintensifieras,och att vale
mojlighet att sdnka bolagets kostnader uppmdrksammasoch utnyttjas.Pi resultatetav detta arbete
vilar bolagets framtid och i detta behover - och
kan - alla vi anstdlldata aktiv del.
Vinst- och fiirlustriikningen
Av bolagetsvinst- och forlustr:ikning som intagits pi sid. 83 redovisas1962 fus resultat fore avskrivningaroch avsittningar med 57,6 milj. kr. Frin
detta belopp avgir avskrivningar p|byggnader och
maskiner med 34 milj. kr och avskrivningarpi aktier med i det nirmaste 1 milj. kr. I jzimforelsemed
1961 okade avskrivningarnap3,anldggningarmed
ca 4,5 mllj. kr, vilket sammanhiingermed de under
7962 kraftict okade investeringarnai maskiner.
Avskrivningana pL aktier avserframforallt ett under iret utokat aktieinnehavi dotterbolagetBofors
Italiana i Milano. - Utover redan ndmnda avskrivningar har avskrivning pi. fabriksbyggnader
verkstdllts med 8,9 milj. kr, med anvdndandeav
medel ur bolagetsinvesteringsfond.
Frin nettointzikten av rorelsen, som redovisas
med 22,7 milj. kr, avgi.r saldot av kapitalkostnader
och kapitalintdkter, vilket uppgir till 2,2 mllj kr.
I posten"kostnadsrdntor"ingir ett rintebelopp om
kr 4.227.000,som tillforts bolageispensionsstiftelser, och som rdknats efter 6 % pL bolagets skuld
till resp. stiftelse.

Utbetalda liiner vid Bofors 1953-1962
Streckat oarti :

arbetare.

B2

tFoR Ap.tgoz
vrNST- ocH FoRLUSTRAKNTNG
INTAKT AV RORELSEN
och avslttningtill skatterm. m. .
Resultatfore avskrivningar

57.649.O0O

Avgir: avskrivningpa
fabriksbyggnader

4.5) r .000

kraftverk, egna .
kraftverk, rittigheter

237.000
761.000
2r9.000
28.262.OOO

bostider
maskiner och inventarier

34.004.000
kr 8.905.000
avskrivning pi. fabriksbyggnadermed investeringsfondmedel
avskrivning pi aktier

98t.000

34.989.000

Allmdnna forvaltningskostnaderhar uppgitt till kr 7.742.000
Nettointdkt av rorelse

22.660.000

KOSTNADER OCH INTAKTER I OVRIGT

7.353.000

Kostnadsrlntor . . .

Avgfu:
Utdelningi aktier
i dotterbolag

22.000

i andra bolag .

tl.6I2.O0O

Intlktsrdntor
frin dotterbolag .
andra intdktsrintor

1.634.000

3.280.000

Vinst i silda aktier

3.t38.000
27.000

258.000

Intdkter fore skatter

t.199.000

2.r54.000
20.t06.000

Avgi.r: skatter

8.6t0.000

Nettovinstfor fu 1,962

11.8t6.000

Intdkter fore skatterredovisashirefter med 20,5
milj. kr (L961 22,4 milj. kr). Efter avdragfor skatter med 8,7 milj. kr (rgei 10,5 milj. kr) utgor
nettovinsten for iret kr 11.856.000 (I96L kr
11.870.000).Styrelsenoch verkstdllandedirektoren foreslir hos bolagsstimman,att rftdelningentill
aktieagana skall utgi. med ofordndrat kr 8: per aktie, eller sammanlagt8,8 milj. kr samt att
avsdttning till reservfondenskall verkstdllasmed
1,2 milj.kr.

givits, att avsittning till varulagerreservengjorts
med 0,5 milj. kr, att 4 milj. kr avsattsfor vissautvecklingskostnaderavseendeicke helt avslutadeorder, samt att koncernbidragtill dotterbolagldmnats
med sammanlagt3,1 milj. kr. Mottagare av sistndmnda post dr framforallt Nydqvist & Holm AB
och Bofors-TidaholmsverkenAB, som vardera erhillit koncernbidragph t,4 milj. kr.

Utover den resultatredovisning, som foreligger i
vinst- och forlustrdkningen, har i styrelsensoch
verkstillande direktorensforvaltninssberdttelsean-

Bolaget har under efterkrigstiden investerat
mycket betydandebelopp i sina industiella arid"ggningar, icke minst i anlziggningar for tillverkning

83

fnvesteringar

Forts. pd sid. A6

BALANSRAKNING
TILLGANGAR
Anliiggningstill gi.ngar
samttomtmark . .
Jordbruks-och skogsfastigheter
.
Fabriksbyggnader
Bostlder
Kraftverk, egna .
Kraftverk, rzittigheter
Pigiendenybyggnader....
Maskinerochinventarier..
for
Avgir : Vzirdeminskningskonton
fabriksbyggnader.
bostider
kraftverk, egna .
kraftverk, rdttigheter
maskineroch inventarier . . . : . . . .
Forskoitsutbetalningar
till dotterbolug. .
.
andra forskottsutbetalningar
Aktier enligt efterfoljandespecifikation
idoiterbolag....
andraaktier....

3.224.000

270.643.000
13.279.000
15.816.000
19.2t11,.000
8.027.000
,6e9rr'000
.....337.333.000
604.309.000
98.286.000
9.6L4.000
9.577.000
5.982.000
278.240.000
40t.699.00o 202.670.000
2.740.000

2.740.000

28.164.000
9 . 8 0 3 . 0 0 0 38.367.000

Forlagslin till dotterbol^g. . .

4.200.00o 2 5 r . r 4 1 . O O O

SpArrkontofdr inuesteringsf
ond

74.720.000

Omsi)tt ni ngsti IIgfrngar
YaruIager
Materialbehillningar
Produkteri arbete
Forskottsutbetalningar
till dotterboL^g. .
andra forskottsutbetalningar.
Fordringar
hosdotterboLug
..
andrafordringar
Egna obligationer och forlagsbevis . .
Frdmmande vd'xlar
Banktillgodohavanden och kassa

6).212.000
40.118.000 103.330.000

988.000
7.655.000

8.643.000

92.815.000 108.617.000
2.945.000
447.ooo
93.374.000317.356.000

DEN 31 DECEMBER T962
SKULDER

OCH E GET KAPITAL

Aktiehapitalochfonder
Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond

1r0.000.000
20.000.000
7.900.000 137.900.000

I nuest eringsfond.f or riir else

4r.095.000

Ldngfristigaskulder
Skuld till AB Bofors Nobelkrut
4.000.000
AB Bofors Allminna Pensionsstiftelse
.
8.944.000
AB Bofors Pensionsstiftelse
av fu t947
6r.737.000
AB BoforsPensionsstiftelse
av hr t96Ofor kompletterande
pensionsformi.ner
it tjd.nstemdn
7.942.000
Forlagslin av hr 1951
6.843.000
Obligationslln av 6.11.953
28.473.000
Obligationslln av fu 1962
35.000.000rt6.939.OOO

Kortfristiga skulder
Amorteringhr 7963it
fdrlagslin av fu I95I
obligationslinav fu 1953
Forskottslikvider
Skuldertill dotterbol^g . .
Vdxelskulder
Andra kortfristiga skulder

2.108.000
1.646.000
L75.430.00O
4.023.000
10.000.000
78.603.0002 1 1 . 8 1 0 . 0 0 0

Skatteskuld

3.384.000

Disponiblarn.edel
Enligt 196l fus balansrdkning
Avgfu:
avsittning-till reservfond
1962irs utdelning

30.233.000

1.200.000
8.800.000

10.000.000
20.233.000

Nettovinst for fu 1962

11.8t6.000 32.089.000
Kronor | >$2I7.OOO
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Fiirsiiljningsv?itdet
Mirj,
kr

Heldragen linje:

totalt.

Streckad linje:

av verkstdllda leveranser
Stteck-punkt linje:

Bofors och Kilstaverken.

Nobelkrut

450

1

a

-1

-250

I

-

-a'/

.-i

-I

-

a-

,

150

-a

1954

-aa

r.-

1956

-l

1958

!.

aa

a

-a

-.-

1961

1962

Forts. frdn sid. 83

av civila st&lprodukter.Denna omfattande investeringsverksamhethar i stor utstrdckning mojliggjorts genom att bolaget haft relativt goda rorelsevinster, vilka i icke obetydlig omfattning kunnat
"plojas ned" i rorelsen,dvs. internt placeras.Ddrigenom har det varit mojligt att sjdlvfinansieraen
avsevdrddel av investeringarna;bolaget har med
andra ord icke tvingats att i alltfor stor utstrdckning oka sin skuldsdttningfor att kunna genomfora
if r3,gavar ande investeringar.
Inom det svenskandringslivethar foretagensformiga och mojligheter till sjilvfinansiering for utbyggnaden av industriella anldggningar spelat en
mycket viktig roll under hela 1950-talet.Tyvdrr
har mojtigheterna till fortsatt sidan sjdlvfinansiering i hog grad beskurits,dels givetvis for de foreforsdmringav rcirelsetag som uppvisaten successiv
resultaten,dels och framfor allt genom den skdrpning av skattereglernasom successivtgenomforts.
Nziringslivet torde ddrfor i framtiden komma att
stdllas infor besvirande finansieringsproblemoch
i allt storre utstrdckning nodgas upplina kapital
fdr investeringar,vilket givetvis miste komma att
piverka investeringsviljanoch medfora in storre
forsiktighet infor investeringsbesluten.
hos Aktiebolaget BoInvesteringsverksamheten
fors var under 1962 mera omfattande rin nigonsin
tidigare. Det sammanlagda investeringsbeloppet
uppgick till ca 70 milj. kr, varav 40 mlli. kr avsig

investeringari maskiner.For att underlitta finansieringenav dessainvesteringaruPPtogbolaget under hosten 1962 ett obligationslln ph 35 milj. kr.
Av forvaltningsberdttelsen framglr, att den
nedovervdgandedelen av investeringskostnaderna
lagis pi anlziggningar for stilproduktionen vid
Kilstaverken. Avdelningen for vdrmebehandling
och fdrdigsteillningav stingstil med ca 16.000m'z
golvyta stir infor sin fullbordan. I smedjan har
under i.ret installerats tvi sinksmidespressarPa
2.500 resp. 4.000 ton, med tillhorande hjzilpaggregat, varigenom bolagets smideskapacitetavsevdrt
okats.
Inom Boforsverkenhar en storre tillbyggnad till
plitverksaden tagits i bruk. I sambandhdrmed har
ett aggregatfor riktning av grovplit anskaffats.En
anldggning for sandbldstring och sprutmeiallisering har uppforts, och inom gjuterierna har tillkommit ett sandlaboratoriumsamt ett tegelforr&d.
Utbyggnaden av avloppssystemetmed reningsanordningar har fortsatt. Vid Bofors skjutfdlt har anldggningsarbetenpiborjats for en korbana samt
provningshall for fordon. Ddrjdmte har en provningsanldggningfor raketmotoreruppforts.
Vid avdelning Nobelkrut har en ny anldggning
fa:digfor tillverkning av ldkemedelssubstanser
stdllts och en utbyggnad piborjats av fabriken for
manufakturering av Likemedel. Vidare har uppforts en ny krr.rtfabrik, en forsoksanldggningfor

86

Genornsnittlig

liin per anstiilld, iren 1953-1962, vid AB Bofors

Tusen
kronor
18

t6
14

il_r

sprdngimnen samt lager- och forridsbyggnader.
Beslut har fattats att uppfora ett ldkemedelslaboratorium i Goteborgsomr8.det,dit forsknings- och
experimentverksamheten
for l;ikemedelkommer att
flyttas.
I Stockl-rolmhar de utvidsade lokalerna for lager och hzirdverkstadtagits i bruk. I Malmo fdrdigstrilldes under fjoliret en ny lagerlokal, och i
anslutning till dennauppfores nu hdrdverkstadoch
kontor. I Vlrnamo har hdrdverkstad och laser
flyttats till nya, storre lokaler.
Balansr?ikningen
Bolagets balansrdkning per 37112 1962 publicerasfor lzisarensstudium i sid. 84-85. De viktigaste dndringarna i balansrdkningensedan foregiende d"rsskiftesammanhdngermed de nyssomtalade investeringarnaunder l)62, som okat virdet
av resp. anldggningstillgi.ngar.Det bokforda vardet av aktieportfoljen har okat nigot i samband
med bolagets forveirv under Lret av ytterligare
aktier i AssociatedSwedishSteels'AB. Vdrdet av
bolagets varulager var under samma storleksordning som vid foregi.ende irsskifte. Som tidigare
nzimntshar varvlagerfeservenunder &ret okats med
0.5 mili. kronor.
Bland skuldernamdrks en ny post i ireis balansrikning, n2imligendet redan omniimnda 7962 hrs
obligationsl3;n
p3.35milj. kr. Detta lin loper under
B7

r

il_r

il_F

il_

20 hr med en rdnta av JV+%. Bolagets bank- och
kassatillgodohavanden
vid irets slut var trots upptagandet av neimnda obligationslin endast ca 7
milj. kr stcjrreiin vid foregiende irsskifte, vilket
framfor allt sammanhdngermed de kapitalbehov
som gjort sig gillande for investeringsverksamheten under iret.

DOTTERBOLAGEN
I styrelsensoch verkstdllande direktorens forvaltningsberdttelsehar betrziffande dotterbolagen
allmzint uttalats, att ehuru under iret viss forbzittring av lonsamhetenuppnitts i de storre dotterbolagen, pris- och kostnadsldget i allminhet
alltjrimt dr mindre tillfredsstzillande.
Nydqvist & Holm AB
Faktureringenokadeunder 7g62 tlll105,0 milj.
kr frin 75,6 mtlj. kr ir 7961. Stegringenhdnfor
sig huvudsakligentill okade leveranserav dieselelektriskalok och vattenturbiner.Leveransernatill
moderbolagetutgjorde ca J % av omsdttningen.Frin moderbolagethar erhillits ett koncernbidrag
i t,4 mrlj. kr, som tillforts varulagerreserven.Nettovinstenredovisades
med kr 106.000.
Orderingingen har varit mindre dn under 1961
och orderstockenhar minskat med ca 20 %. vilket

Antalet anstiillda i medeltal, lgsi-1962,
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vid AB Bofors
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beriknas medfora en nedgeng i sysselsdttningen
under 1963.
En ny maskinverkstadfor tung tillverkning har
piborjats under iret och berdknasbli fnrdig hosten
1963.
AB \X/. Dan Bergman
Faktureringen okade under 1962 tlll 21,8 milj.
kr frin 24,4 mllj. kr hr 7967.Tillverkningsvolymen
okade nigot mer dn faktureringen, under det att
prisnivin for flertalet av bolagetsprodukter sjonk
jdmfort med 196t. Leveransernatill moderbolaget
uppgick till i5 % av den totala faktureringen. I
nettovinstredovisadeskr 9.000.
Orderingingen har varit normal, och beliiggningen under iret i stort sett god, om ock nigot
ojdmnt fordelad mellan olika avdelningar.
Maskininvesteringarnahar vait nigot storre in
tidigare ir, bl. a. p6" grund av pigiende rationaliseringar inom magnesiumgjuteriet.
Ulvsunda Verkstiider AB
Faktnreringen okade under 1962 tlll 9,9 mllj.
kr frin 9,5 mllj. kr fu t96t. Bolagetsnettovinst
uppgick till kr 17.000.

Leveransernaav verktygsmaskinerokade med
ca IO % under iret och uppgick ddrmed till 64 %
av omslttningen. Leveransernatill moderbolaget
trtgjorde 18 % av omsdttningssumman.
Orderingingen var ojdmnt fordelad inom bolagets verksamhetsgrenar
och totalt nigot llgre dn
foregE.ende6r.
Bofors-Tidaholmsverken

AB

Fakttrreringenunder hr 7962 uppgick till 21,8
milj. kr mot 2I,7 milj. kr 3.r 196I. Faktureringen
av plastprodukterlig pi sammanivi som foreghende ir, trots i vissafall betydandeprissdnkningar.
Orderstocken pi plastprodukter var storre vid
irets slut dn vid dessborian. Leveransvirdet frin
den mekaniska verkstadssektornokade med ca 1
milj. kr. Leveransernatill moderbolagetutgjorde
ca 78 % av oms;ittningen.- Koncernbidng fr5;n
moderbolaget har utgitt med 7,4 milj. kr. Nettovinsten redovisadesmed kr 21.000.
Den nya manufaktureringsverkstaden
for formgods av termoplasteroch armerad esterplasttogs i
bruk sommarcn 1962. En lagerbyggnad om 900
m" inkluderande mi.lerilokaler for den mekaniska
verkstadenrir under uppforande.
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BODEX SNABBSTALSVANDSKAR
Ett vikdgt komplement till skdrstilsutrustningeni hcigproduktiva verkstlder
Au Ciuilingenji)rB. GAMIIER

Bofors
ochCivilingenji;rL. WEINER, Verkstadslaboratoriet,

Nir snabbstiletunder 1930-taletfick konkurrens av
de sintrade hirdlegeringarnatrodde man till en bcirjan,
att dess roll som produktivt eggverktygvar slutspelad.
Detta har emellertid inte visat sig vara fallet, di ett intensivt forskningsarbetedven pi detta omride har medhos
fcirt, att slitstyrkan och anldpningsbestZindigheten
snabbstilenhar rikats,si att de idag ar jdmfcirbaramed
de segarehirdmetallkvaliteterna.Ddrmed dr klyftan melIan snabbstil och hirdmetall inte ldngresi stor som tidihar i stor utgare, och den moderna verkstadstekniken
strdckninganvdndningfdr bida verktygsmaterialen.
De huvudsakligaomriden, ddr snabbstilsverktygfortfarande ofta anvdndes,dr vid bearbetningari automatsvarvar och arborrverk, i hyvelmaskinersamt vid
verktygstillverkning och speciella finbearbetningsoPerationer. Orsaken, till att snabbstil Ir att fciredragavid
nlmnda operationer,kan vata exempelvis alltfcir liga
med d2iravfoljande risk fcjr lciseggsbildskdrhastigheter,
ning och verktygshaveri,stora skdrkrafter,som resulterar
eller ett fdr knappt
i otilliten utbojning av arbetsstycket,
tilltaget utrymme fcir verktyg. I minga fall, specielltvid
maskinutrustning med otillriicklig effekt eller ostabil
dr det rent av
uppspdnningav verktyg och arbetsstycke,
f<ir att liisa benodva.tdigtatt tillgripa snabbstilsverktyg
svdrliga bearbetningsproblem.
i form av sparskdr
fciretrddesvis
Di snabbstilsverktyg,
silunda alltjiimt har ett stort anvlndoch sparskdrshillare,
ningsomride,har sjiilvfallet krav uppst&ttpi fdrbiittringar av snabbst&letinte bara ur kvalitativ synpunkt utan
dven i teknologisk tillimpning, fcir att ddrigenom dka
dessa verktygs effektivitet och f<irenkla deras handhavande. Den naturliga utvecklingenhar ddrfcir blivit, att
man kvalitativt nzirmar sig hirdmetallen och for fcirbdttring av verktygsekonominutnyttjar de vdsentligafdrdelar som den s. k. vdndskdrsprincipenerbjuder. Pi
grund av sin stora segheterbjuder snabbstilsvdndskdret
mojligheter i ffiga om fastspdnningi skdroUegrdnsade
hillaren. Hdrigenomhar det varit mcijligt att tilldmpa en
riktig utformning av sivdl skdr som skdrhillare.
Fig. 1. Sk;irhillare och fastbillningsorgan ldr sAtirplattan iir enklt
elentent.rotn Arhaer liten plats.

A-A

Verktygskonstruktion
Vid ett flertal typer av svarvningsverktygmed vdndskdr av snabbstil,som konstrueratsoch tillverkas av AB
Bofors, utnyttjasen enkel men inte destomindre effektiv
metod for fastspdnningav skdren,nimligen med en fcjrsdnkt skruv genom skiret, vilket ftamglr av fig 1. Metoden ldmpar sig viil fcir snabbst&lsverktygoch har, fcirutom att den medger ett enkelt och snabbtbyte av skdregg,
en stor fcirtjiinst ddri, att ytterdimensionerna
Pe skiirhilstora ftjrdelar ur utrymlarna kan begrlnsas.Sparskdrens
messynpunktkan dirfor bibehillas. Si?ilvfalletdr detta
av odiikutabel betydelsevid bearbetningi automatsvar'
var, ddr ett flertal kombinationerav verktyg erfordras,
ddr spin- och verktygseller vid arborrningsoperationer,
utrymmet ofta d,rstarkt begrdnsat.
Sp&nvinkelny dr 12o, vilket dr en direkt ftiljd av den
lika stora plattldgesvinkeln.Genom grundliga unders<jkningar, vilkas resultat framgir av fig 2, har ndmligen
kunnat konstaterasatt I2o Ir den fcir snabbstilsverktyg
spingynnsammaste
av denna typ ur livsldngdssynpunkt
vinkeln. Denna stora spinvinkel ger dessutoml&ga skiirkrafter.
Slzippningsvinkeln
o har avsiktligt valts till )o, ett fcir
snabbstilsverktygrelativt ligt viirde. Detta dr dock betingat av kravet pi att verktygeni stor utstrdckningskall
d?ir god
kunna anvdndastill finsvarvningsoperationer,
mettriktighet dr ijnskvdrd,trots fdrslitning av skdreggen.
Skdrhillarna dr vdrmebehandladetill stor hirdhet,
HRC : 54-t6. Ddrigenom har god slitstyrka hos desammakunnat kombinerasmed stor motstindskraft mot
haverier, samtidigt som ett icke deformerandeundedag
erhillits fcir plattan i plattliiget.
Skirh&llarna1r dessutomytbehandladegenom elektrogalvaniskkadmiering, en metod som ger ett mycket effektivt skydd mot rost. Ytskyddet har god bindning till
varfrir det blir bestiendeoch plastisktoch
skaftmaterialet,
inte heller spricker.
Fcir att betidna ett si universellt anvdndninssomride
Fig. 2. SpfinuinAeln hdr stor betydelte fdr rerhtlgets lit:liingcl.
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som mdjligt, tillverkas ett flertal olika typer och storlekar
av skdrhillare och sklr, vilka tlcker de vanligen fcirekommandearbetsoperationerna,
se fig. 3.

Fig. 4. Spdnlormningen ir nziuk, ailket framgdr aa bilden.

Skiiregenskaper
Fcir bearbetning i exempelvis svarvautomateroch arborrverk ir en effektiv sp&nbrytningav utomordentlig betydelse.Spinbrytare dr emellertid inte cjnskvdrdpi snabbstilsvh.ndskiren, di vid sp&nbrytningen deformationsarbetet cikar och temperaturenddrigenom stiger i skdreggen.
I de flesta fall iir spinbrytare ej heller ncjdvd.ndig.Efter
en kot inkdrningsperiod uppstir nimligen en grop pi
spinsidan av plattorna, vilken ombescirjeren naturlig
spinbrytning och ger en gynnsam spinform, vilket framgilr av fig 4. Denna nattrliga spinbrytning erh8.lles
frdmst vid anvd.ndningav bearbetningsdata
som ligger i
nirheten av de ekonomiska.Vid alltfor lisa vdrden kan
inkcirningstiden till spinbrytning d:irfdr blI ganskaling.
En relativt snabbt erhillen effektiv spinbrytning d,r dd,rfor.ett gott kriterium pi att l[mpliga bearbetningsdata
anvanoes.
Frir att uppni hcig produktion med snabbstilsverktyg,
dr effektiv kylning av skdreggenett oeftergivligt krav.

Detta gdller fcjr vdndskdrsverktygen
i minst lika hdg
grad som fcir ordind.rasparskir. Llmpligaste kylmetoden
iir rikligt flcjde av n&gon emulsion eller syntetisk skirvdtska. Den kyining, som vanligen frirekommer i automatsvarvar,dr oftast tillrZicklig,men kan understundom
villa bekymmer, d& de i desia maskiner ofta anvdnda
skiroijorna har betydligt sdmre kylande egenskaperdn
emulsioneroch skdrvitskorp3.vattenbas.
6kad sk2ireggslivslengd
Genom de fcirsviradevlrmeavledninesfdrhillandenai
6verg5.ngszonen
mellan platta och skeriiillare dr det ldtt
att fcidedas tro, att vindskdrsverktygenskulle ha kortare
Fig. 6. Bodex :krilbst1l
hipp byular.

nted j/4,, platta iir lAnpligt

uerktyg f6r

Fig. 5. ViindsAlirethar biiure rcrktygsliusld.ngd
och blir dt)rf6r
broduAtiuare.

90
.g

Eeo

E
ol

B O EX i n d k lir

c70

I

.,!

(,l

ios o

ll

ol

Sp a r s k 6 r

i50
G'

\
C r - N i - M os t g t
B o f o r sC R O8 6 1 ( S l S 2 5 4 1 )
SpAnvinkc1
t 2"
Sk5rdjup5mm
Matning0.3mm,/r f|_f
Fldrceskytning
fff_

\\
\
\

l0

t5

20

30
10
Sk5rhastighct
m/min

50

90

a
livsliingd dn konventionellasparskdr.Vid en omfattande
utprovning och jdmforelse mellan dessa tvi verktygstyper befanns emeliertid vdndskdrsverktygen
ha betydligt stcirrelivslZingddn motsvarandesparskdrinom det
omride, som ar aktuellt ur produktionsekonomisksynpunkt, vilket framgir av fig.5.
En fcirklaring till detta kanskenigot mdrkliga fcirhillande 1r att snabbstilsvdndskziren
framstdllesur med stor
reduktionsmiddadmnen.Enlist erfarenhethar snabbstilsverktyg, som tillverkats av siitt rimne, stcirrelivsl?ingd
6n s&dana,som framstdlltsav valsatmaterial.
Till det goda resultat,som uppnis med BODEX viindskdr, bidrager aven snabbstilsanalysen,
som kunnat anpassasspeciellt f<jr detta indamil med hdnsyn till de
iindradebetingelserunder vilka vdndskdrenarbetar.
Fig. 7. Planstcilet har trianguldr shi.rplatta.

Liigre skiireggskostnad -

hiigre produktivitet

Vid bedrimningav snabbstilsvlndskdrsverktygens
betydelse ur produktionsekonomisksynpunkt, miste hinsyn
tagastili sivdl direkt som indirekt piverkande faktorer.
1 dag dr hantverksmissigskirpning av snabbstilsverktyg den vanligastemetodeni de flesta verkstdder.Sliptiden, i kombination med gingtider till och frin slipmaskinen, gdr att skdreggskostnaden
fcir konventionella
verktyg blir mycket hrig, samtidigt som ett icke ovdsentligt produktionsbortfall erh&lles. Snabbstilsvdndskdren
kan tillverkas rationellt i moderna maskiner och betingar
dlrmed en kostnadper skdregg,som betydligt understiger skdreggskostnaden
fcjr ordindra sparskdr.Nosradien
blir likformig och standardiserad,
si att man vid arbetsberedning kan berdknabearbetningsdata
dven med hlnsyn
till ytj?imnheten.Med vdndskdroch skdrhillare erhilles
kortare verktygsbytestid
och ste[tid. All "stilknackning",
en lika tidscidandeoch besvddigsom vanlig instillningsoperation,eliminerass&lundahelt, di plattan vid itdragning av hillarskruven automatiskt kommer i riktigt lZige.
Infcirandet av snabbstilsvdndskdren
i produktionen
kommer att innebdra vlsentliga fcirdelar ur lagerhillningssynpunkt.Lagerhillningen frirenklas, genom att den
endast behrjver omfatta vissa standardtyperav skir och
skdrhillare vilket i sin tur resulterar i kraftig reducering
av erforderliga lagringsutrymmen.
Bland de indirekt piverkande faktorerna kan ndmnas
en blttre och jdmnare skdregg och sklrgeometri, som dr
en foljd av att plattorna 6r precisionsslipade.
Risken ftjr
oriktigt slipade verktyg, slipsprickor,felaktiga spinbrytare osv. eliminerashelt.
Fig. 9. Bod.ex snabbsfilsil)ndsAiir har engfrngsslipade sAiireggar.
Detta eliminerar stora Aostnader ldr omskiirpning au Aonuention.ella sparskiir.

Nedan ldmnas en jlmfcirelse civer skireggskostnaderna
f6r de tv8. verktygstyperna.De angivna vlrdena dr baserade pi tidsstudieroch gdller under fcirutslttningatt den
handslipadeeggendr av sammagodakvalitativautfcirande
som de precisionsslipade
vlndskdren.
B.DEX
Ansk.affn)ngskostnad

Sparskir vindskdrsverktyg
fi 3/q"

Verktyg
.. kt/st
21,90
Antal mcijliga omslipningar . . per verktyg 7 j
Verktyg
.....kr/skdregg
0,29
Vindskdr
..kr/st
A n t a l s k d r e g g a r. . . . .
st/vlndskdr
Vindsklr
.... krlskziregg
Hillare
... kr/st
Antal skdreggar ... ..
per h&llare
Hillare
......krlskiregg
Anskaffningskostnad..... .. . kr,/skiregg
0,29

5,25
4
I,31
40,00
2jO
0,1.6
1.,47

Slip- ocb stillestrtndtAostnad
Maskinerf l6nekostnad 0,60 kr /min.
Sliptid.
....minlskdregg
Gingtid
....minlskdregg
Slipkostnad
.. kr/skd,regg

4
1
3,00

BltesAostnad
Maskinlliinekostnad 0,50 kr,zmin
Bytestid
.... min,/skiregg
Byteskostnad
krlskdregg
V e r k t y g s k o s t n a d. . . . .
krlskiregg

2
1,00
4,29

1
0,50
r,97

Den avsevdrtligre skd.reggskostnaden
i vdndskdrsfallet
motiverar sj?ilvfallethdgre skdrdata.Detta ger som resultat, att fcir sammaverktygskostnadsom i sparskdrsfallet erh&llesbetydligt hogre och mera ekonomiskproduktion med BODEX vdndskdr.Vid anvd.ndningav snabbFig. 8. Kylningen har stor inuerkan pd snabbstfrletsliusliingd och
prestati onsfbnndga.
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STRIDSVAGN
Au OueringenjorSTEN I{El/STROM,
Den 19 mars i er frisliippte Kungliga Arm6tygfcirvaltningenfcir publicering en del uppgifter om en ny
svensk stridsvagn,som tidigare varit
helt sekretessbelasd.
Eftersom de fcirnu bcirjatrulla pi
sta fcirsciksvagnuriru
vdgar och i terrdngen,har man frisl2ipptuppgifter som rcir forhillanden
som en sakkunnigiakttagarekan sluta
sig till genom att se vagnen i aktion.
Ddremot.- och det miste alla komma
ihng - dr de flestaprestandauppgifter
och valda konstruktionskisninsarfortfarandehemliga.
Fcir Bofors del bcir.jadearbetetmed
detta projekt senarehilften av 19)8,
di bolagetitog sig att konstruera,tillverka och utprova vissakomponenter,
och t9r9 erhiills uppdragpi konstruktion och tillverkning av de tvi yagnat,
som nu dr foremil for omfattandefcirsok. Senarehar KATF bestZillten mindre s. k. nollserje,som i vissaavseenden skiljer sig frin de fcirstavagnarna,
och som ndsta ir skall anvdndasfcir
sivdl tekniskaprov som fcir utbildning
av petsonal.Monteringenav de fcirsta
\agnatn?-pig&r redan. Vi har dessutom gott hopp om att mycket snart
f& igingsItta fcirberedelserna
fcir en
storserie.
Denna serie stridsvagnarkommer
vdsentligtatt bidragatill bekiggningen
inte bara hdr i Bofors utan dven
hos dotterfijretagen.Silunda kommer
NOHAB att bl. a. tiilverka vagnkrop-

BODEX

snabbstilsviindskiir

''S''
Bofors

Fast hanon nted automatitA ladd.ning medger sittande besiittning. Alla har obserualionsorgan pfr sanna hbjd. Trfr nran Aa.nshjata och Adu t'ranfit (dubbelkonnando). En mau
Aan Adra baAit. Liigg ntiirAe till att en liingre ocb tyngre hdgtryctrskdnon litt plats i den
nya stridsuagnen,

Ftontsiliert au en hont:ent)onell stridsttdgn i 15-)0-toasklas.sen och snidtuagn S

I d.agensstridtragn iir sn'idsuppgit'terna l1rdelade pfr fyra ntan uarau laddaren nfrste atbeta
stiende. Fiirarett sitter i ett arshilt rarn i franiindex aa chassit.ca 1 rn liigre iin aagncbefen
t rarltet,

F orts..frfrn-fiireg.si da

Fig. 10. Shiirhtillare och utbytesskiir blir ofta en fdrdelaAtig aerAtygshombinat)on i borrterk, Hdga tintAostnader Ariirer hr;g ellektit'iret och liten stillestindstid.

stilsvdndskdruppsterinte heller det kraftiga produktionsbortfall till foljd av inproduktiv tid vid omskdrpningav
skdrverktyget,
som blir failet vid anvdndningav sparskdr,
om dessaskdrpeshantverksmlssigtav mannen i produkilonsmasKlnen.
$a1n641faffning

Hlir f&r jag ligga och
knackaoch hatta.
varfcir fAr inte jag
nigon BODEX-platta

Snabbstilsverktygav vdndskdrstypdr i minga avseenden fcjrdelaktigaredn sparskdr,och de har goda forutszittningaratt inom vissaomriden konkurreradven med
hirdmetallverktyg. De enkla och utrymmesbesparande
skdrhillarna ar latta-att anvdndavid allt uppspinningsarbeteoch minskar stdlltiden.De standardiserade
dimensionernamedgerplanering av verktygsanvdndningen
och
underliittar repetitionsarbete.
Den gynnsammaeggeometrien kan i minga fall elimineravibrationeroch besvdri
sambandmed stora sklrkrafter. BODEX vdndskdrerbjuder silunda vdsentligafcirdelargentemotkonventionella
sparsklr och hirdmetallverktyg,varfdr de utgor ett viktigt komplementtill den verktygsutrustningsom normalt
bdr finnas vid maskinerna.
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pen och en del till hjulfjZidringenhtirande komponenter.Tidaholmsverken
det automatliska
ammunitionsmagasinet
och UVA hydraulvdxlaroch pimpar.
De stcirsta bidragen frin fciretag
utom koncernen kommer frin AB
Volvo, som har utvecklat och skall
Ieverera motoraggregaten,samt AB
Landsverk,som konstrueratslutvlxlar,
styrkoppiingaroch bromsarsamt vissa
komponenter till bandaggregatetoch
dven kommer fi motsvarandetillverkning.
Tre viktiga egenskaper
Till stridenselementahcir rcirlighet,
vapenverkanoch skydd. Rdrlighet for
att vara pi plats cldr fienden bdst mcites, och fcir att i striden snabbtkunna
vlxla std.llning.Till rcirlighethcir dven
fcirmiga att kunna gi genom terring
och korsa vattendrag. Vapenaerkan
fcir att kunna nedklmpa fienden under vilket sky.ldhan dn kommer.Hdrfcir fordras ett vapenmed fcirmiga att
sli. igenom tjockt pansar och som
snabbt kan riktas med stor orecision.
Sbydd for att sjdlv undandragasig
verkan av fiendensvapen,det mLvara
konventionella vapen eller taktiska
.
F..
i.
r
kii.rnvapen.
Ett indirekt skydd ger en
egen liten milyta. StridsvagnS oppfyller i ovanligt hog grad dessastridens grundldgganclekrav.
I fcirhillande till sin vikt, cirka
)7 ton, har stridsvagn S en mycket
stark och snabbskjutandebevipning,
en 10,1 cm lingrcirskanon, kraftigt
pansaroch liten milyta. Krigserfarenheter visar, att stridsvagnar genom
terrdngens ojdmnheter slllan trdffas
under 1 m hdjd och stridsvagnS dr
ban 2 m hcig och har som framgir av
bilderna en starkt lutande front. Di.
vagnenvdndersin kanon mot fienden,
visar den sjdlv en lig, svirbekiimpad
milyta. Detta har m<ijliggjortsgenom
att kanonen inte lagrats i ett sidriktbart torn, utan frirlagts fast i vagnen.
Detta medfcir ;iven andra fcirdelar.
Laddaren, som skall utfcira ett tunqt
manuelltarbeteoch ddriqenom
blir ut-ersdttas
rymmeskrdvande.kan
med
ett fast ammunitionsmagasin,
va:rifr5;n
kanonen automatisktladdas.
Ett liknande systemanviindeBofors
redan pi. I94\-t^let i en s. k. stormartillerivagn med en 12 cm kanon,
som laddadesfrin ett fast masasin.

S-aagnen enli gt principritnin g.

fienden. Stridsvagnsskyttensvlnger
samtidigt vagnensstarkastesida mot
fienden.Men hur kan han precisionsrikta helavagnen?
Redan i bcirjanav )O-taletkonstrueradesi Bofors ett bandsiendefordon
som med hydrauliska,
i njulfladringen
inbyggdaanordningar,kunde horisonteras med stor noggrannhet.Nu har
steget tagits fullt ut och genom hydrauiisk piverkan av hjulfjiidringen
hdjdriktashela vagnen.Fjiidringen2ir,
liksom i vissa moderna bilar. av hvdropneumatisk
typ, vilket ger en mjuk
och smidig ging och en fdr terrdngkcirning l;implig progressivfj?idring.
Sidriktningensker genom att driva
det ena bandeti motsattriktninq mot
det andra. Den erforderliga prJcisio-
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Framdrivningsaggregat
Motoraggregatet,som utvecklats av
Volvo, dr originellt s3.till vida, att det
dr fdrsett med bide en kolvmotor och
en gasturbin.De frirstaf6rsciksvagnarna har 210 hkr fcirgasarmotorerlrin
Rolls Royceoch en 330 hkr gasturbin
fri.n Boeing i USA. I ndstaserievagnar kommer fcirgasarmotorn att ersdttasmed en dieselmotor,som kan
kcirasp3. de flesta flytande brlnslen.
Pi ldngre sikt kommer antagligen den
amerikanskagasturbinen att ersdttas
av en gasturbin med vdrmevdxlareoch

D e n liga silbuetten ocb frantaornligheten i diup snd och skogsterriing
framgir
bild Foto Arm6ns Pressdetalj.

Riktning
Eftersom kanonen ligger fast i vagnen, m5.ste stridsvagnsskyttenrikta
sitt vapen som jaktflygaren, genom
att svdnga in hela sin farkost mot

nen uppnis med hjnlp av en hydraulisk vdxel av liknande typ som tidigare
utvecklats fcir maskinriktning av exempelvisfartygstorn.
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METOD SIDAN:
Avdelning

B+BA
KA
P10
ME-MEK
MG
MH
MRK
MS+MP
MSK
MSK 90
MVK
MVK 90
RT+RTK
VA
VE
VF
VK
VP
VR

w
VX
X+XK
KK-avd.
KMPS
ML Labor.

Inldmnade fotslag

-1,962vid Bofors
Fcirslagsfa
cit 1,960
Bel6nade fiirslag

1960

1961.

7962

1960

t
7
1
2

74
2
I

I3

5
)

2
1

30
7
7
L6
3
2
73
2
3
11
1
5
2

3

1
2

3
2
4
1
2
24
46
11
1t

L3
33
20
28

24
24
7

r3

r3

7

6

7
t2

6
72
5
5

I
10
1
13
7

I I

2
7
1

2
1

5

151

194

rB2 |

11

2
1
3
2
4
1
1
20
41
11
12
7

2

'L

14

11

2
3
10
1
4
1

1
I

1961

Bel6ningar summa

7962

72
3
10

10
28
It

3025
17tO
600

72

475

o

rTto

5

4rr
7

25

)-

trntl

196A

196r

1962

137t
800

80
100
50
275

g0

115

7t
75
108
8B
81
150

zo/

3 r 75

12'

it0
t0
4100
4275
r200
r475
1400
4369

600
,2t
15B0 1 7 4 5
655 4 ) 4 1
500 450
835 L025
t0
3 t o 200
5 0 950
1t0

1

3to

1742) 1i13) I u24t

Beliining per fiirslag7)

1962

A)\

11

2

r95r

400 7r75
1t0
t00
t0
7t
. 12 5
5t0
77t

1

4L
11

1960

100

100

<n
)w

87'
)83'
97t
187t
r275
68'

126
73
86
68

108

146

624

2ro

263
L2L
t2B
167
84

r20
159
1061
rr3

1600
250
L'L3
57t

20t
rO4
109
1)1

93

BB
737
o)
r04
106
LT4
2tO
r78
250
138
82

)v

5t0
i00
100

286074)19908b)

86
to

100
190
1t0

1i0

L64

13 2 6 )

r75
i1t

100
100

Antnlirknin gar
1) Av de 124 bekjnade f6rslagen fick 7 reklamsak, Z forslag itertogs.
2) Av de 174 belcinade fcirslagen fick 6 reklamsak, 2 frirslag itertogs och ett stlllcles pi framtiden.
3) Av de 151 bel6nade ftirslagen fick 6 reklamsak.
a) Ett fcirslag frin MSK fick 2 000 kr, ett frin VA fick
3744 fu och ett frin VP fick 3 492: 9o (i tabellen avrundat till 1491 kr).
5) Ett firrslag frin MSK 90 fick 1 560 kr.
6) Denna summa kommer sannolikt att hci.jas,di fortfarande 4 f6rslag (z frln MSK och 2 frlLn MSK
90) fortfarande ir bordlagda.
7) Avrundat till idmna kr.

S -vagnen

Fois. ochslut

i upprestoch stadgatskick vagnenerforderligt tillsatsdeplacement
fcjr att
flyta. FcirstridsvagnS har id6n vidareutvecklats.Vagnen fordrar. genomsin
speciellabyggnad,ett betydligtmindre
tillsatsdeplacement,
vdvbdlgenkan hdr
vara betydligtlagre,och nya syntetiska
textilmaterial tilliter en smidigare
bdlg som i hopf?illt skick knappt kr?iver tiondelenutrymme. Den fir plats
Anordningar fiir simning
i en pansarskyddad
rdnna ldngs vagnTre bataljoner 30-tons Sherman- skrovetskant. Bdlgen kan snabbt fdlstridsvasnar anvdnde vid invasionen las upp ndr vagnenskall gi ner i vatti Normindie 1944 en slagsflytb?ilgs- r-ret.Ldnspumparmrijliggcirlingre fzirkonstruktion: en vdvbdlg var infast der pi vatten.
runt vagnskrovetsovankanteroch gav
Det iterstir dnnu ett mvcket ombdttre brdnsleekonomi,som er under
utvecklinghos Volvo. Gasturbinenhar
den fcirdelen framfcir dieselmotorn,
att den dr ldttarc och mindre utrymmeskrevande frir motsvarande effekt
och dessutomvilligt startar utan fdrvirmning ned till -40o, vilket ibland
kan behcivasi virt klimat.

fattande arbete innan serievagnari
strirre antal kan rulla ur vira virkstdder. Konstruktionenskall modifieras,
si att erfarenheterfrin tillverkningen
av noll-serien tillvaratagas. Utprovningsresultat och dnskemil frin
KATF m5ste dven beaktas.Produktionsmetoderoch kontrollfrieor skall
studeras.Icke minst viktigt iirlatt konstruktions-och produktionsavdelningar i gott samarbeteser till att komponenteroch detaljerfir en utformning,
som mcijliggcirtillverkning till Ligsta
mtijliga kostnad utan att avkall gcires
pi den hcigakvalitet som vi vill skall
vara vltt bolagskdnnemdrke.
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l'Meddelanden
frdn

0lycksfallens fcirdelning
vid AB Bofors 1962

SKYDDSTJANSTEN
Centrala
Skyddskommitldns
firssammanlrdde
vid Boiors
Centrala skyddskommittdnvid Bofors hcill lcirdagenden 30 mars sitt
ordinarie irssammantrdde.
Fdrhandlingarna,som leddesav direktdr Stig Caspersson,
inleddes med
att huvudskyddsombudGcista Ostling
tilldelades Fcireningen fcir arbetarskydds fortjiinsttecken och diplom.
Direktrir CasDersson
riveddmnadefcirtjiinsttecknetbch erinradeom hert 6stlings fortj?instfulla och intresserade
arbeteinom skyddsarbetet.
Efter medaljutdelningen limnade
ingenjdr Granholm en utfcirlig rapport om resultatetav 7962 irs skyddsarbete. Rapporten har tidigare varit
publicerad i B-pilen varfcir vi hdr
ncijerossmed att konstatera,att det av
rapporten framgick, att 1962 varit ett
ganska framgingsrikt &r fcir skyddsverksamheten
vid Bofors.
Av protokollet frin Centralaskyddskommitt6nsinspektionsrond,som ddrefter genomgickskan noteras,att ordningen pi arbetsplatsernasynes ha
blivit betydligt blttre. Anvlndningen
av fdreskrivenpersonlig skyddsutrustning har blivit mera allmdn.Bida dessa konstaterandenansigs vara resultat
av den ordningskampanjoch den okaHuuudskldd:ombudet
Gijsta Asiling,
u e d , t l j a u d i r e h t d r C t s p e r s s o n .T . t .

de propaganda fcir anvdndningen av
personlig skyddsutrustningsom p&gitt under iret. Av rapporten framgick vidare, att de bioteknologiska
ffi,gona, sisom bullerbekdmpning,
fcirbdttrad ventilation och uppvirmning, belysningosv. samt etgerderatt
genom riktigare arbetstillstillningar
scikaminska arbetsbelastningen,
i vissa fall kunnat genomf6ras.
Ddrefter ldmnades en redogcirelse
for L962 irs skyddspristdvlingav vilken framgick, att hdgsta prissumman
kr 1.615 gntt till VP. B som kom
ddrndsterhcjll 904 kr. Helt skadefria
under 1962 var fciljande8 avdelningar: RTK, BAM, MH 24-2J, MY,
MSK 80. MG 30. VA 50 och KA 6
ocn /.
Sammanlagdaprissumman uppgick
till kr 21.701.Pristdvlingenfortsdtter
efter ofrirdndraderegler under 1963.

skulle vara av ett visst vdrde fcir ledamciterna i Centrala skyddskommitt6n
att hrjra en orientering om de nyheter
som pi senareir tillkommit.
Den nuvarandefciretagshilsovirden
har byggts ut pi basenav vad vi fijrr
kallade arbetarskydd,och som frin
bdrjan endast omfattade olycksfallsfrirebyggandeitglrder, si sminingom
komoletterad med hilsovirdsdvervakning ay vissa sirskilt riskfyllda
gfuPPer.
Efter sista virldskriget har en fanAktuella hiilsovirdsproblem
tastisk uppblomstring skett inom alla
Doktor G6sta Johanssonhcjll ett vetenskaper- framfdr allt inom de
anfcirandeom de aktuellahilsov&rds- tekniska'- och den yrkeshygieniska
frhgorna inom fdretaget. Alla torde verksamhetenhar ddrigenom berikats
kdnna till den cikade aktivitet, som med nya och f6rfinade mitmetoder,
pL aIIa fronter utvecklats inom detta som gjort det mrijligt att objektivt mdomr&de, och talaren trodde att det ta yrkesriskerna. Samtidigt uppkom
ocksi krav pi vetenskapligt utbildad
personal fcir handhavandet av dessa
nu ilterkotintzen frin Ind.ien, tnottar ArbetarsAyddets
mdtmetoder.Fdr Bofors vidkommande
dteringcnldr Tord Kreg. Boforsfoto Tillman.
har i detta syfte en yrkeshygieniskavdelning, BAY, inrdttatssom ombesijrjer mzitningav damm, buller, skadliga
(giftiga) zimnen, kontroll av belysning, ventilationm. m.
Det vetenskapligauppsvinget har
ocksi kommit medicinentillgodo, och
har bl. a. berikat industrimedicinen
med nya metoder att kartllgga sivll
arbetetsbelastandefaktorer, som mlnniskokroppensoch sjdlensprestationsfcirmiga. I USA startadeen ny giv
betrlffande problemet,mlnniskan milicin - maskinen,som kalladesbioteknologi. Ett begrepp som bide fcirvinat och fdrvirrat, men som egentligen inte d.rnigot nytt. Bioteknologin
har hela tiden funnits inom sdkerhetsarbetet.Det nya skulle i sL f.all vara att
man inom bioteknologinsammanfattat
och utnyttjat allt vad man med hj?ilpdisciplinernakan utvinna, t. ex. arbetsfysiologiskastudier, miljcikontrol-

ler, psykologiskastudier m. m. i akt
och mening att anpassaarbetet till
mlnniskan.
I foretagshdlsovirdeningir ocks&
sidana aktivitetersom siktar pn skydd
mot infektionssjukdomar. I dagana
aktuellt 1r ju som alla vet profylaktiska &tgirder mot influensan.Doktor
Johanssonkom dirmed in pi och
nlmnde nigot om den i Bofors genomfcirda influensavaccinationen.
och
de mrijligheter som fcir ndrvarande
finns att skydda sig mot influensasmitta. Han framhcill d?irvid bl. a.,
att en slentrianmdssig
vaccinationex.vis med AB-vaccin ir mindre l?implig,
dels diirfcir att den inte ger det skydd
man efterstrdvar,och dels att den innebdr risk fcir icke cinskvdrda komplikationer. Som bekant finns det olika typer av influensavirus och man
uppnir endast ympningseffekt pi det
virus man anvdndervaccin emot.
Doktor Johanssonslutade sitt anfcirande med att propagera fcir den
polioympning som startar i april. De
som tidigare erhillit 3 ympningar
skall nu ta sin fjdrde spruta fdr att
vara sdkra pL att upprZitthilla det
skydd som grundvaccineringengett.
Sammasak gdller fcir stelkrampsvaccinationen, de som tidigare vaccinerats
har ett gott skydd under 4 ir, men efter denna tid miste ympningen fcirnyas.

bl. a. har till uppgift att pi likarnas
ordinationer ge sjukgymnastbehandling vid olika belastningssjukdomar
samt att etablerakontakt mellan behandling och forebyggandeverksamhet, genom ri.d och instruktioner frir
att fcirebyggaiterfall. Fru Isbergkommer i detta syfte att g6ra besrik pi
arbetsplatserna
for att pi ort och stdlle
fdrsrjkakomma de sjukdomsutlcisande
orsakernapi spiren och att kunna ge
rid och anvisningar i forebyggande
syfte.
Doktor Hejneman redogjorde ddrefter frir den arbetsfysiologiska
underscikningsom genomfdrtsi MSK. Han
nlmnde, att undersokningens
syfte varit, att genom olika mdtmetodersdka
fi de fysiska arbetskravenoch den
fysiologiska arbetsbelastningenklar- Fru lnga l.rberg,
lagd. Underscikningen har utfiirts i
samarbete mellan bruksldkarna och
Direkt6r Caspersson
avslutademed
ArbetsfysiologiskaInstitutet vid GCI. att tacka alla fcir det arbete de nedlagt
De undersijkningarsom utfdrdes om- under det gingna iret, och framhtjll
fattade mltningar av kroppstempera- att skyddsarbetet
under L962 visat en
tur och svettningsamti vissafall dven hel del positiva sidor, som lett till att
syrefcirbrukning. Dessutom utfcirdes olycksfrekvensen
sjunkit, att ordningkonditionstestoch mdtning av muskel- en p3. arbetsplatsernablivit biittre och
styrkan. Betr. arbetsmiljcinmiittes bul- att anvdndningen av foreskriven
ler, skakningar,temperatur,strilnings- skyddsutrustning blivit mera allmdn.
vdrme, luftstrcimningshastigheteroch Det har vidare hdnt en del p& den bioluftfuktighet. Sedandoktor Hejneman teknologiskafronten, ett omride som
utf<irligt redogjort fcir resultatet av vi i fortsittningen torde kunna vdnta
undersdkningen,som bl. a. visat att ossmycket av i det fdrebyggandearbetransportdrer och smeder hade det tarskyddet.Direkt<ir Casperssonframtyngsta, och ur flera andn belastande hdll till slut, att de framgingar vi nitt
faktorer mest pifrestande arbetet, skulle bli en sporre till yttedigareanPresentation av nyanstiilld sjukmeddeladehan att en arbetsgrupptillstringningar i syftet att g6ra vlra at
gymnast-gymnastikdirekt
iir
sattsfdr att folja upp resultatetav un- betsplatsersi sunda. sdkra och trivDoktor Evert Hejnemanmeddelade, dersdkningenfrjr att si lingt det visar summusom dr m<ijligt.
Oy
att fciretagetsom ett led i utbyggnaden sig praktiskt genomfcirbart, scika eli*
av den bioteknologiska verksamheten minera de faktorer som gor arbeteti
anstillt en sjukgymnast och gymna- smedjan sdrskilt tungt och pifresstikdirektcir, fru Inga Isberg, som tande.
Orsak och olycka
qn
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I en vackert urformad och innehillsrik broschyr, sammanstdlld av
\il7allinsReklam i Malm6, och utgiven
av Verkstadsfcireningen,Metallindustriarbetarfcirbundet och Gjutarfrirbundet har en setie interviuuttalanden samlats. belvsande ett antal
olyckshdndelser
pi arbetsplatsen.
Med fotos, "rcliga gubbar" och i
korta texter ger broschyrenocksi rid
och anvisningar betrdffande kl?idsel
p& arbetsplatsen,allmdnna skyddsfdreskriftervid transportoch lyft, svetsning och skdtning,mot brand och forgiftningar m. m. Ett slrskilt och hcigst
aktuellt kapitel "Tnfik och tragik"
vdnder sig mot fdrdolycksfallen.
Broschyrenkan livligt rekommenderas. Den kan rekvirerasfrin tidskriften Verkstdder, Storgatan 3, Stockholm O och kostarendastkr 0: 75.

1965
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ket rnedryckande
och treviigt sitt. FriNobelkruls
Cenlrala
Skyddskommittes
&rssammantriide
rcclragetkommer att publicerasi
ett

htill sitt orclinarieirssammantrdcle
den
i.'-l
f
28 mars under direktcir Dahl6ns ord*
*
qg
"
fcirandeskap.Bland gdsternamdrktes
yrkesinspektcirAhlfors, 1 :e distriktsingenjcirerna Sjoberg och Ekander,
;;: "'
ocksi frin yrkesinspektionen,
samt byriingenjcir Tillman frin spdngiimnes''
-i
inspektionen.
t/i:
Skyddsinspektrir Ldnnqvist redogjorde fcir vidtagna itgdrder med anledning av pipekanden vid kommitt6ns irsinspektion. Av 133 framforda
anmdrkningarhade 112 itgdrdatsi enlighet med kommitt6ns rekommendationer. Ytterligare 15 var bestdlldaatt
utfcirasoch endastI 6 fall hade inga
itgdrder vidtagits, di avdelningarna Docent Ake Lindgren i talarstolen.
Boforsfoto Tillman.
anmdlt avvikandemening.
Nigra speciellafthgor frin skyddsombud eller andra kommitt6medlem- logiskt riktiga arbetsprincipernu fitt
en bred fdrankring i fdretaget. 160
mar hade i 5"r inte anmdlts.
anstdlldafcirdeladei 15 studiecirklar
hade deltagit i Nobelkrut.
Yrkesskadornas fordetning

;::.1",

i.i

liommandenummer av B-oilen.
Skdv i skyddsjournalen
var en uppmaning som kommitt6n besldt rikta till de anstiillda.Anledninqen var klagomil dver, att frirslag till
skyddsanordningaribland drog onddigt lingt ut pi tiden innan de blev
genomfcirda.Det hade ocks6.hd.ntatt
de helt blivit bortglcimda.
Di. lcommitt6nfcir tvi ir sedanrekommenderadeinfcirande av skyddsjournaler pi avdelningarna skedde
detta i akt och mening att fcirhindra,
att framfdrda forslag blev bortgkimda
eller att itglrder inte blev vidtagna
inom rimlig tid. Arbetsledare och
skyddsombudskall fortlcipandekontrollera om nigot infcirts i skyddsjournalerna.Dessutomgis de igenom
pi de lokala skyddskommitt6sammantrldena varvid fdrslagenprotokollfcirs.
Kampanjen mot buller

v i d A B B o f o r s N o b e l k r u t1 9 6 2

12.860kr i premier

skall startas under viren enliet fdrsiag frin skyddstjiinst.Nobeklut har
kanskeinte n5.grasdrskilt svira bullerproblem,men i etskilligaarbetslokaler
ligger dock bullernivin si hcigt, att
skadeverkningarmiste befarasom inte
hdrselskyddanvd,ndes.
Med <jkad mekaniseringhar ocksi
bullret
dkat. Hdr giiller det fdr tekMedicinska yrkesrisker vid arbete
nikerna att redan pi konstruktionsmed tekniska ltisningsmedel
stadiet bekdmpa allt onddigt buller.
var titeln pi ett fdredng ay docent
Genom den infcirda hcirselkontrolAke Lindgren frin Karolinska sjuk- len har ldkarna ocksi fitt mdjlighet
husetsyrkesmedicinska
central.Klubb- att p5.ett tidigt stadium registrerabeordfcirande och skyddsombud, som gynnandebullerskador,si att liimpliga
mottagit premier i skyddstdvlingen, itgdrder kan vidtagas.Mera om bulhade lven inbjudits att ihcira fcire- ler kommer i ndsta nummer av Bdraget. Detta framfcjrdespi ett myc- Pilen'
Ltn
kunde direktdr Dahl6n fcirdela di han
fcjrrdttade prisutdelning i 1962 Lrs
skyddstiivling.10.600 kr gick till fabriksklubbarna,I.O6O kr till arbetsledareklubben och 1.200 kr till
skyddsombudsom personligapremier.

Den yttre cirkeln anger personalens
f 6 r d e ln in g

I en redogcirelsefcir yrkesskadorna
rapporterades,att under L952 hade
den hittills ldgsta frekvensennoterats.
Inklusive fiirdolycksfallen hade 30 yrkesskadoranmllts. Det motsvararen
frekvensav L4.L per en miljon arbetstimmar. Speciellt glndjande var att
inga svirare skador intrd{fat.
SkyddsfdrmanPetterssonredogjorde fcir under 8.ret inf6rda viktigare
skyddsanordningaroch visade skioptikonbilder av dessa.
Vinterns 4 M-kurser i bioteknoloqi
hade i stort sett avslutats.De hade a:v
deltagarnaomfattatsmed stort intresse. Man kan nog viga hoppasatt kunnigheten i dmnet och fcirstielsen fcir
nodv?indighetenatt beakta biotekno-
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Pristagama i Nobelhruts skyddstiiuling j962 .ramlade utan-f6r Forskningslaboratorier.
Boforsfoto Tillman.

:

$Tffi

Det allmlnna intryck man som
pi praktisk fantasi och vakenheti arbetet, som dock varit vdl virda nigon sranskatehar fitt av sdkerhets-och
ir, att de utmirker sig
Irivselfcirslagen
form av erklnnande,med hdnsyntill
medfcirt ur sivdl frir stor anvdndbarhetoch jdmn kvalifcirslagen
den
effekt
Under fcirsta kvartalet L963 intdfsom sdkerhets-och samar- tetsnivi. Det dr ocksi.frapperandeatt
fade vid Nobelkrut 10 olycksfall.Det- ekonomisk
dessafcirslagomspennerse vitt skilda
pi arbetsplatsen.
ta innebdr en dkning med tvi, i jem- betssynpunkt
en
Tdvlingens huvudsakliga syfte var, omriden. Fcirslagen torde ge
frirelsemed sammakvartal i fiol. Di
ganskagod uppfattning om det arbete
front
stimuatt
pi
bred
som
bekant,
minskat nigot,
dven antaletsysselsatta
speciellt och den energi den enskildefcirslagskommer frekvensen att stiga rett ve- lera en fdrslagsverksamhet,
att fcirbZittra
bristinriktad pi vardagsrationaliseringen.stillaren nedlagtpi
sentligt.Den var fcirstakvartaleti fjol
omride
speciellt
ett
si
f?illigheter
pi
utfcirslagen
12,6 per en miljon arbetstimmaroch Huvudparten av de 807
av arbetslivetsom sikerhets-och trivgjordesocks&av tekniskaftirbdttringstorde nu bli ca L7.
selomr&det.Fdrslagenvittnar om stor
Under kvartalethar endastett fdrd- f<irslagav en viss detalj. Redan vid
och stort intressefdr arid€rikedom
f6rav
olycksfall intrd'ffat, vilket vll flr an- den prelimindra granskningen
i och ftir sig triviala varbetsplatsens
ses bra med tanke pi att full vinter slagenvisadedet sig, att )2 st. bedijmdagsproblem.
med snd och minga ginger hala vd'gar des ha sin huvudsakliga inriktning pi
*
ritt. Diremot kan hela fyra stycken slkerhets- och trivselfrigor pi arbetsemellerhade
halfdrslag
fciras
pi
Minga
platsen.
av olycksfallen i arbetet
tid flera aspekter.Det fanns bland de
kans konto.
Lyckligtvis har inte nigot av olycks- ovriga ytterligare ett hundratal ftirslag,
fallen varit av sidan art att de med- ddr slkerhetsfaktornutgjorde en vdfrir framtida men. Ett Dar har till och sentlig fordel hos fdrslaget.Av dessa
med varit si lltta, ati man nog kan var det 10 ftirslag, som, ftirutom att ger goda rid och nyttiga
ifrlgasd,;tta om de behtivt medf6ra ha en avsevird produktionsfrdmjande
bortovaro frin arbetet.
effekt, iven hadesi stort skydds-eller kunskaper
I fortsdttningenbehtivssilunda nya trivselvdrde,att de tillsammansmed
Som ett led i 4M-kamPanjenhar
friska tag i skyddsarbetetvid Nobel- de tidigare nimnda )2 f6rslagen an- Folksams hiilsorid givit ut ett antal
krut om fjolirets liga olycksfallsfre- sigs bcira beddmasav sirskilt anlitad mycket nyttiga och ldrorika skrifter i
kvens skall uppnis eller dnnu hellre expertis - i detta fall Yrkesinspek- en speciellserie.Nigra av dessahar
underskridas.Det dr dock lingt kvar tionen. Slutligen kan man ndmna de vi fitt, ldst och studerat, varfdr vi
av iret och det skall sdkert lyckas om till en speciellgrupp sammanftirda5 livligt kan rekommenderadem.
alla hjiilper till.
Ltn. fcirslag, som avsig att underHtta for
FORETAGSGYMNASTIK, av gymhandikappadeatt iterfdras till normalt
*
Valborg Gieseke, ger bl. a.
nastikdir.
arbetsliv.
om r<irelsersom uppviger
nyttiga
rtd
"skyddsfdrslagen"
kan man
Bland
i
skyddsfiirslag
Utrniirkta
efter ensidig belastmuskelspdnningar
som
Dels
sidana
tvi
grupper.
siirskilja
muskler
och rekommenvissa
ning
pi
rikspristlivlingen
"
"Vardagsvis
tar sikte pi att iika sdkerheteneller
"pausgymnastik".
derar
I den riksomfattandeforslagspris- trivseln fcir den enskildearbetarenpi
LYFTA och BARA, av sjukgYmtzivlingen "Vardagsvis" presenterades hans arbetsplatsoch dels sidana som
ett relativt stort antal frirslag berci- avser att oka sikerheten eller trivseln nast Margit Eklundh och gymnastikrande sdkerhets-och arbetarskydds- fcir ett kollektiv, exempelvis for alla dir. Karl-Erik Gunsiter, ger r&d hur
Av de i t[vlingen prisbelonade som arbetar i en viss lokal. Till den man bioteknologiskt riktigt skall klara
f:.8,gor.
forslagen &terfannsnio, som bercirde fdrstndmndagruPPenkan man hdn- tunga lyft m. m. och ger dven anvissdkerhets-eller trivselfaktorer.Dessa fdra det fdrslag till verktyg fdr dopp- ningar till ett trdningsprogram fdr
utgjorde nirmare Yt av det totala an- lodning av koppartrid, som i hela tdv- att stirka musklerna i armar, ben,
lingen erhtill fcirstapriset om 10.000 buk och rygg.
talet prisbelonadefcirslag.
IngenjcirArne Lund i SvenskaUPP- kr. Ddr g?illdedet att eliminerarisken
FOTTER, FOTBESVAR och FOTfinnarekontoret,som deltog i beddm- f<ir besvddigafingerskador hos den
VARD av Bo E. Ingelmark och Marta
dopplodningen.
utfcirde
arbetare
som
ningen av forslagen, ldmnar nedan
Lindstrdm, talar om fotens byggnad
nigra synpunkter pi fcirslagspristdv- Till den senaregruPPenkan hdnftiras
funktioner, de vanligaste fotfelen
och
ett forslag till kylanordningarvid blylingen ur skyddssynpunkt.
samt
sitten att avhjalpa och fcirbdttra
ett
av
erhrjll
vilket
Enligt gZillandetdvlingsbestdmmel- gjutningsmaskin,
Anvisningar ges ocksi om fotdessa.
ser hade en hird utgallring redan pristdvlingens tvi andra priser om
hygien,
fotgymnastik och rcirelser for
gjorts frin foretagshill, innan bidra- 1.000 kr vardera. Till den senare
foten.
att
stlrka
ett
fcirslag
hdnfciras
gen insindes till t?ivlingen. Resultatet gruppen kan iiven
i
av
en
packning
till
omkonstruktion
blev en h6g standardpi tiivlingsfdrDetta var tre av de minga skrifter
slagen, med en iobordes p&fallande klorgaspumpar. Ddr giillde det att som inger i serien.Samtligakan fcirkvalitativ jdmnhet, vilket var mycket undanrcija obehaget av i lokalen ut- virvas for en blygsampenning och dr,
del med- l6ckande klorgas och t[tningsvltska som sagtvar, mycketldsvdrda.
gliidjande.For t?ivlingsiuryns
L,
fcirde detta att den hade en synner- - svavelsyra- frin pumparna. Hit
*
ligen grannlagauppgift, n?irdet g?illde hcir ocksi sidan fdrslag som birknekt
fcir- for skyddsrlckevid byggen, omdndatt bland de 807 tdvlingsfcirslagen
De vanligasteverktygen vid sj?ilvfdr tdndhatdela prissumman. Tyvdrr fanns det ring av apteringsapparat
mord
nufdrtiden dr kniv och gaffel.
kolinte nigon mcijlighet, att prisbelcina tar, f<jrbittrad varningssignalvid
m.
IJr
in the Clowef' au R. Gordox
m.
svavlaanldggningen
"Doctot
eller ens omn[mna alla dessaexempel

Okning av olycksfallen vid
Nobelkrut

fin-LrrrERAruR
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Adolf Anderssotz
N obelkrut

lY/illianrFrisk
Bol ors

'"ff"kil',';i'o
Anclerssott,Adolf Georg, fddd 7 februari 1898, avliden 29 mars 1963. Arbetade vid Nobelkrut ett Par omgl'ngar 1930 och l93L och iteranstdlldes i mars L932
som malningsarbetarepi Nitrocellulosaavd. dverflyttade
i november L948 ttll cellulosatotkenddr han arbetadetill
sin bortging. Erh<jll 1956 medalj f& 25 tjlnsteir och
rdknadesiledesca 31,tjdnstetr nir han gick bort.
Bergleldt, Saen Hilding, fodd 26 aug. 1916, avliden
25 febr. 1963. Anstdlldesvid Bofors i okt. 1941 i Stelverket, ddr han ffin 1957 arbetadesom smiltare. Overflyttade i aug. s. i. till Rdrverkstaden,men iterkom till
Stilverket i nov. 1958. De sista 2 hren, ffin mai 1960,
lager. Ca
arbetadehan pi Fiirdigstillningsavdelningens
22 tjanstelLr.
Frisk, Karl lVilliam, fddd 26 juni t9o4, avliden 2 mars
1963. Anst?illdesi april 1946 som synarepi Fiirdigst2illArbetadesenarei Smedjanoch Virmeningsavdelningen.
behandlingsavd.innan han i april 1956 kom till Kilstasmedjani sammasyssla.Ca 17 tjinsteir.
Hedstrdm, lohn Bjarne, fddd 12 okt. 1913, avliden
12 mars 1963. Anstdlldesvid Bofors i april 1928 som
Overflyttadei okt. 1933
kopist pi Konstruktionskontoret.
till Verktygsverkstaden,dIr han var avsynare till 1948
och direfter kontorist. Erhdll 1953 medalj och gratifikation fcir 21 tjdnsteir och hade siledesca 35 tjinsteir nir
han gick bort.
Laurell, Nils Enranuel,fddd 30 mars 1900, avliden
30 mars 1963. Anstiilldesvid Bofors i mai 1928 som
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Nils Laarell
Bolors

Bjarne Heclstrbrn
Bof ors

Eric Sjdberg
Bo{ ors

d1r han i jan.
grovarbetarep& Byggnadsavdelningen,
1932 blev murare. Flyttade i juni 1955 till Skjutf?iltet.
Erhdll 1953 medalj och gratifikation fcir 25 tjlnsteir och
hadesiledesca 3) tjdnsteir nlr han gick bort.
Lbf.rtrand,Helge Fritz, fddd 14 juli 1902, avliden 30
marc 1963. Arbetade hren 1922-1932 omvdxlandevid
Bofors och Nobelkrut och iteranstdlldes i tanuad t933
pi Nobelkruts Byggnadsavd. Flyttade i mars L943 tlll
Rcirapteringen som ttansportarbetare och blev i april
1948 reparat6r,med placering pi reparationsverkstaden
i
S?iby.Medalj61 1952 med 25 tjinsteir. Rdknadesiledes
ca 37 tjdnsteFtrvid sin hastigt timade bortg&ng.Han omkom vid en trafikolycka.
Sjbberg,Eric Helmer, fodd 22 februari 1915, avliden
28 mars 1963. Anstiilldesi mars 1938 vid Nobelkrut och
arbete dlr till aug. 1913, de han dverflyttade till Bofors och blev synare i Smedjan.Frin september1954
hade han samma sysslai Kilstasmedjan.Hade ca 21
tjinsteir nlr han gick bort.
*
Minnesfonden
Nlrmare t0.000 kr - exakt 49.772: 50 - utdelades
under fcirra eret till efterlevandetill avlidna tidnstemdn
maka eller make. Minnesgivantogs i
och rrbetsledare.
anspr&k9 g&ngeroch givan blev ca 5.530 kq per ging.
Antalet deltagarei insamlingarnahar vait 2.212 i
medeltal.

:{tn*

AndersBjdrhluncl
N obelhrut

G. V. Hell:n'dn
Bof or.r

soln
slrrwsin/cfuft:

Gustaf Berndt
Bofors

Vera Dahlgren
UVA

Hilner Elfstrdrn

Axel Hdglund
Bofors

K. O. Karlsson
Bofors

Johan Lindgren
Bofors

Bjdrklund., Anclers, fddd 21 mars 18p8, pensionerad
31 mars 1963. Anstalldesvid Nobelkrut i mars 1916 och
arbetadefcirst p& Trotylfabriken och senarepi Acetonfabriken. Arbetadepi Stilgjuteriet i Bofors L9L5-L920
och iteranstdlldesvid Nobelkrut i mars 1924. Var fdrst
krutpressare och senare bitrddande fdrman pi Nc-krutbruket. Utnd.mndes
till fcirman1 sept. 1941.Tj?instgjorde
pi Transportavd.jan. 1945, menitervdndetill krutbruket
t jali 1948. Utnimndes till verkmdstarei nov. L9)7 och
hade denna tj?insttills han avgick efter 43 tjdnsteir. Medaljdr vid jubileet 1946 med 26 tjd.nstefu.
Berndt, Gu:taf Valdentar,f'6dd 23 dec. 1895, pensionerad 1 mars 7963. Anstdlldesvid Bofors i april t9r5
som diversearbetare
i Kanonverkstadenoch dverflyttade
senaretill Rcirverkstadeosom frdsare. Detta arbetet hade
han tills han avgick efter ca 48 tjdnsteir. Erhrjll vid
jubileet t946 medalj och gratifikation fcir 31 tjdnsteir.

I
I

rtol orJ

bileet L946 medalj och gratifikation f<jr 37 tjdnste&roch
1959 stotamedaljenf6r 50 tjdnsteir.
Hellstrdm, Gufiaa Valdemar,fitdd 21 febr. 1896, pensionerad1 mars 1963. Anst?illdesvid Bofors i okt. Igl4
som grovarbetarep3, Byggnadsavdelningen.
Frin 1938
arbetadehan som spinfraktareoch stldare pi olika verkstadsavdelningar.Erhdll 1959 medalj och gratifikation
fdr 25 tjiinsteir och rdknade siledes ca 29 tjd.nstelundr
han slutade.
Hi)glund, Axel Gabriel, |ddd 24 mars 1895, pensionerad 1 apljl 1963. Anstdlldes vid Bofors i januari I9t2
och arbetadednr till sept. 1922. Aterkom i juli 1930
som verktygssliparei Kanonverkstadenoch hade denna
syssla tills han avgick efter ca 36 tj'rinstelt. Medalj<ir
79)2 med 25 tjinsteir.

Dahlgren, Vera, fodd 2 feb:ruar:i1896,-pensionerad
2
februari 1963. Anstdlldes pi VOLTA frirsta gingen
1919. Anst[lldes senare16 mars L935 p3,NOMY och
civergick ddrefter till UVA. Hade samlmanlagtca 30
tjdnsteirnlr hon avgick.

Karlsson,Karl Oskar,fddd 14 jan. 1896, pensionerad
1 febr. 1963. Anstdlldesvid Bofors i sept. 192) som
gjutgodsrensarei Stilgjuteriet. Kom i febr. 1927 tlll
plitverkstaden dlr han blev plitslagare och hade detta
yrke tills han avgick efter ca 38 tj?insteir.Erhrjll 1950
medalj och gratifikation fcir 21 tjdnsteir.

El-fstrdm, Karl Hilmer, fddd 18 dec.1895,pensionerad
1 mars i963. Anstiilldesvid Boforsredani iuli i9O9 och
blev senargrevolversvarvare
pi Ammunitionsavdelningens Rcirverkstad.Detta jobb hade han stdrre delen av
sin linga anstdllningstid,ca 54 tjdnsteir. Erhdll vid ju-

Lindgren,lohan Albin, fddd 19 okt. rS95, pensioneracl 1 mars 1961.Anstrilldesvid Bofors i ian. 1937 som
filare och monttir Di Kanonverkstadenoch hade detta
yrke tills han avgick-efter25 tjinsteir. Erholl Ig62Bofors
Hedersnil och euldklocka.

100

r

Gusta'fLundberg
Bofors

Ol.to Mogren
Bolors

Knut Sddl
Bofors

Karl Tallberg
Bofors

Karl Petters.ron
B ol ors

Karl A. Sandberg
Bofors

"t
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U
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Robert lYehnert
ll/ edatterhen

lYilmer lYidegren
lYedaaerken
t

Lundberg, Hugo Gu:taf, fddd 26 jat 1896, pensionerad 1 febr. 7963. Anstdlldesvid Bofors i mu tgll
som borrare i Kanonverkstadenoch civerflyttadesi nov.
1956 till Kontrollavdelningen som avsynar;. Etholl L962
Bofors Hedersnil och guldklocka f6r 2I tjdnsteir.
Mogren, Otto Valfrid, fddd 1t mars 1896,pensionerad
1 april 1963. Anstiilldes vid Bofors i mars L929 som
smed i Smidesverkstaden,
varifrin han i sept. 1948 flyttade till Verktygsavdelningensom synare.Erhdll 1954
medalj och gratifikation fdr 25 tjd.nstehroch hade siledes
ca 34 tid,nstei,rner han slutade.
Petteryron,Karl Henninp, f6dd 22 febr. 1896, pensionerad1 mars 1963. Ansttilldesvid Bofors i okt. rqzO
som svarvarei Projektilverkstadenoch flyttade i febr.
1935 civer till Kanonverkstadens
svarvaravd.Hade detta
yrke tills han slutadeefter ca 43 tjdnsteh. Erhdli vid jubileet 1945 medalj och gratifikation fdr 26 tjanstelr.
Sanclberg,Karl Adolf, fddd 19 febr. 1896, pensionerad 1 mars 1963. Anstiilldesi april t922 vid Mbelkrut
och var krutbruksarbetaretill nbv. 1958. di han dverflyttade till Bofors som kontorsvakt. Erholl t947 medalj
och gratifikation for 21 tjdnsteir och hade siledes ca
i
4L tjdnstei,rndr han slutade.

$
I

Siiif, Knut Sigfild, fddd 15 februari 1896, pensionerad 1 mars 1963. Ansttilldesvid Bofors i iuni 1937 som
kirnmakare i Stilgjuteriet. Overflyttadei okt. 1958 som
kallsigarept Experimentavd.och blev i febr. 1961stddare
p3.Transportavd.vid Kilsta. Erhcjll t96z Bofots Hedersnil och guldklockafcir 25 tjinsteir.
Tallberg, Karl Rickard, fddd 7 febr."1896, pensionerad 1 mars 1963. Arbetadevid Bofors frin mai L93:. tjll
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mars 1947 pi Byggnadsavdelningensom trearbetare.
Aterkom i maj I95L som reparatrir p3. samma avd. och
hade denna sysslatills hans avgick efter ca 24 tjdnstefu.
lYehnert, A. Robert, fddd 18 jan. l8)7, pensionerad
28 mars 1963. Anst?illdesvid \WedaverkenLt ivli t94O
pi Ekonomiavdelningen, ddr han varit huvudbokfrirare
stdrre delen av sin anstillningstid, ca 23 hr. Var 6ven
under minga ir sekreterarei Fciretagsnimnden.
lYidegren, A. lYilmer, fodd 21 dec. 1901, slutat med
fortidspensioope egen begiran 31 mars 1963. Anst2illdes redan i april L93Ohos civilingenjor \X/. Dan Bergman som fcirstetjinsteman i det divarande lilla l?ittmetallgjuteriet. Hade undef de fcirsta Lren alla tlnkbara sysslor
och uppgifter och avanceradeslutligen till kasscir.D.o.r^
tj?inst hade han tills han avgick. Medaljcir vid \Zedaverkensjubileum.
Ahrn, lulius lohan, f6dd. L4 aug. 1895, pensionerad
1 febr. 1963. Arbetade p3,
Bofors Byggnadsavdelning
l9l7-L922 som grovarbetare. Aterkom efter ett oar
ir till Kanonverkstaden,
ilr
han blev filare och hade
detta yrke tills han avgick
efter ca 39 tiiinsteir. Erhdll
1949 medalj och gratifikation fcir 21 tjd.nste&r.
luliu: Ohrn
Bofors

BACKA FORSVINNER
"saneringsv&gen"har nu ocksi nitt
och i dagarna'
Bofors bostadsomraaen,
har rivningen pibdrjats av nlgta av de
dldstahusen i Backa.Det dr hus nr 1
och z i "ovre raden", eller norra ra-

pulariteten. Men Backabornatrivdes
och holl styvt p& sitt omride.
I ndsta nummer hoPPasvi kunna
iterkomma med nigra intervjuer med
ett antal gamla"backabor".

Au hus nr 2 i norrcr raden i Bucka iterstfir enda:r ilzurttotAtut?rt.Riuningen hat barjat i
hus nr' 1. Dessa iir de iild:ta hasen, uppfi)tda au kiitnluru t'i)r ca 80 frr sedan'

1000kronor rikare

B-pilen foto.

den, som nu fcirsvinnerfor yxa, s8g
och kofot.
Virket, friskaste kdrntimmer, och
massor av inredningsdetaljerhar genast funnit kopare, och de anrika gamla husen kommer vdl snart att iteruppste i form av sportstugoro. dyl.
Mycket skrdpvirke blir v?il vdrmekalorier under villapannorna.

Norra raden i Bacha, nzed ltas nr 3,4,5
snart riaas. B-pilen foto.

blev frciken Astrid Jansson,Materielbokfdringen Bofors, vid lcinspararlotterietsdragning den 11 mars.Dessutom fick nilgta andralyckliga ltinspararemindre vinster.
Inte mindre dn 874.40Okronor utlottadesbland de 140.97I lcinspararna,
som var berdttigadeatt deltagai lotteriet. Detta betyder, att var 14:e lcinsDarareerhcillvinst.
Froken Jansson,som bcirjadesin anst?illning1959 och alltsi nu gir pi sitt
4:e Lr som boforsare,har dock hela
tiden varit med i lcinsparandet."Pengarna,en del av dem, skall jag
anvdndaatt ta kdrkort fdr. Bil hat jag
inte sjllv, men mina brciderhar en."
Vi gratulerar!

och 6. Det niirmaste buset (nr 3 i raden) skall

Backahusen brirjade uPPf6ras Pi
1880-taletfcir att taga emot de nya ^r'
betare,som anstllldes i kanonverkstdderna. Omridet blev snart populdrt
och kring sekelskiftetbyggdesnya hus
vid stranden.Nirheten till sjcin,med
rncijlighetertill fiske och bad (innan
det blev lortvattenav Miickeln), bjdrkhagsnaturenoch de onekligen frjr sin
tid mycket bra ldgenheternalockade
m&ngen att stjka sig till Backa. NIr
senare Rosenclalsomridet byggdes,
kom kanskeBackapi andraplats i po-
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Eric Andersson,NVD.

Per Falh, KCC 1.

FolkeIsaAsson,
MSK 90.

Karl-EriA Linder, MSK 90.

JoselNordell,BAM.

FolkeSudnzberg,
RT.

j

Vid Bofors 1r det ytterligare m&nga
f<irslagsstlllaresom f&tt 3 eller 4 fdr
slag godk?indaoch ligger ndra till att
ni det femte fcirslaget.
Fotografiernahdr ovan visar de flitiga och framg&ngsrika "uppfinnarna
och fdrblttrarna", dem vi alla hj?irtligt
lyckcinskar!
*

Boforsmiisterskapet

Gdsta Ahtnan, VR 92.

Sju fitiga

fiirslagst?illare

beliinas
Vid Nobelkrut har L och vid Bofors har 6 fdrslagstiillarefitt 5 frirslag
godkZindaoch dirmed kvalificerat sig
fcir den extra hedersgivan i glasvasen.
Hr Eric Andersson,NB, fick sin bekining pi Friretagsnlmndenssenaste
sammantrdde.Boforsarnakommer att
f& sina bekiningari sambandmed Fcirslagskommitt6nssammantriidei maj.
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Vid ievfingstidens utging hade ett
40-tal kollektioneri fdrg och svart-vitt
inkommit. Tdvlingsmaterialetdr f. n. BeritHelsing,RT-VK.
utsdnt for jurybeddmningoch vi iterkommer med prislista m. m. i nd,sta
Tvi kommer vdl snarastatt olaceras
nummer. Redan nu kan dock sdgas,att
i sina nya yrken och den treije, fru
kollektionerna'drav hdg kvalitet.
Berit Helsing, 1r sedannigon minad
*
tillbaka i full verksamhetinom kanonverkstdderna.
- "Iug trivs fint hd.rnu", sdgerfru
Helsing nlr vi rf,.kadehenne i vdntan
I nummer 4 forta irgingen hade vi
pi en transportorder."Alla ?irs3.snilla
ett litet reportagefrin Industriskolans och hjiilpsamma, en vecka fick jag
kurs - omskolningskurs- fcir trenne sdtta mig in i jobbet och trdna litet,
kvinnliga truckfiirare. Hur gick det men nr.lkor jag ensam.Blir det tunga
med de unga damerna?
lyft ftu jaghjdlp".

Hur

gick

det sedan ?

BAUMA specialutstdllning fitr bygg- och
entreprenadrnaskiner i Miinchen
Den 10 : e Bauma-utstdllningeni
Miinchen den 16-24 mars t963 hade
fcir fiirsta gingen internationell karaktdr. Ndrmare 600 utstillare disponerade en yta av ca 220.00O mz. Alla
kdnda tillverkare av entreprenadmaskiner hade anstrdngtsig att visa sina
alster frir en internationell publik.
Minga svenskautstdllare av kvalitetsprodukter, sisom ASJ, Landsverk,
\Tedaverken,Bofors, Carman m. fl.,
&terfannsi mdngden av huvudsakligen
tyska foretag.
Besdksfrekvensen ansigs mycket
tillfredsstiillandemed 120.000 personer trots kallt och regnigt vdder en
stor del av veckan,och man kunde inte ta miste pi att huvudParten av besrikarna var fackman. som studerade
nyheter och uiveckling av maskiner
bch tillbehiir, framfcirallt slitgods.
Rent allmdnt, och s& vitt man vid
ett f<jrsta piseende kan finna, torde
man utan iiverdrift kunna ptsti att de
svenska produkterna konstruktionsoch kvalitetsmiissigtvZilhdvdar sig vid
jdmfcirelsemed <ivriga.
Bofors hade ftjr fdrsta gingen utom
Skandinavien tillsammans med sina
tyska representanteroch ESAB-Kjellberg en mycket uppmirksammad utstilllning av slitgods f6r bandtraktorer,
lastmaskiner, grdvmaskiner, krossar
och kvarnar fcir cementtillverkning.
Montern hade konstruerats och pi
ett synnedigen fcirtjinstfullt sdtt utfcirts av ett svenskt friretag, HejdaReklam i H?ilsingborg.
Trots att terriingf6rhillandena i
Tyskland, bortsett frin sydligaste deESTRADDISKUSSION

KRING

len, ej krdver lika hillfasta och slitstarka band, grivtinder och dylikt,
som exempelvisSkandinavien,var det
p&fallandevilket intressesom visades
fcir kostnadenper arbetstimmefdr de
aktuellaslitdelarna.
Bofors egna konstruktioner,materialval och specialhdrdningbetriffande bandplattor,skopskir, skoptdnder,
grdvskopor, grdvtlnder, reparationsspetsar, kamprofilstil och kamhalvor
uppskattadeslivligt. Provfdrsiiljningar, stora fcirfrigningar samt p&tagligt
intresse frhn mhnga fciretag liksom
cinskemil fr&n tyska och engelskatillverkare om samarbetebetrdffande slitgods lovar gott fcir utvecklingen av
fdrsZiljningenav Bofors-produkterna.
Man fick ofta hdra uttrycken"Bofors,
det ?ir ju ett begrepp, ett kvalitetsbegrepp" och "Schwadenstahldet iir ju
det allra bdsta man kan fi iffiga om
kvalitet".
Bofors iterkommer med i stort
sett sammautstdllningsmonterpi Hiilsingborgsutstiillningenndstam&nad.

lledogcirelserldmnaclesav ingenjorerna Ingvar Forsberg och Berndt
Forslund, Bofors, och Bjorn Fornander, Nobelkrut, om olika rutiner vid
UMS-installationeroch vidare presenterade civilingenjcir Per lVadsdter,
SverigesMekanfrirbund, ett kompendium fcir underhillsrutin.
Stdrstadelen av konferensenignades emellertid it grupparbete kring
diverse frigestiillningar, som aktualiserats under UMS-installationer pi
olika fciretag. I gruppdiskussion ventilerade UMS-konferensensdeltagare
sin syn pi skilda problemstdllningar
rcirandeUMS-installationeroch -tillldmpningar. Bilden dr h[mtad frin
gruppledarnas redovisning av diskussionsresultater.
pdg
*
Fiirsiiksverksamheten
skala fir

i halvstor

ny organisation

Avdelningen fcir fcirsoksverksamheten i halvstor skala, NZE, uppdelas
Em/Hls
fr. o. m. 1 april 1963 i tvi underav*
delningar.
NZE-1, underingenjdr Bdrje Egndr
Erfarenhetsutbyte
om UMS
(Egb), fir som huvudsakligaarbetsi Bofors
uppgifter ldkemedelssubstanser,
plasEtt 40-tal driftsingenjrirer och ar- ter och bekiimpningsmedel.Lokaler:
F-2I, F-4r och E-2.
betsstudietekniker,frin LKAB Kiruna
NZE-2, ander ingenjdr Karl lohan
i norr till Sktnska Attiksfabriken
Persson,(Psk), fir som huvudsakliga
Perstorp, i scider triffades den 7-8
mars i Bofors och utbytte erfarenheter arbetsomriden sprdngdmnessymteser
och andra nitreringsprocesser,
oxidaom "MTM fdr underhillsarbete UMS" i Ungdomsgirden. Konferens- tionsprocesseroch andra trycksymteser
ledare var ingenj<ir Gert Markstrijm m. m. Lokaler: Z 4o-43 (vid Pressfrin SvenskaMTM-gruppen AB och v?igen)och A 13
ingenjcir Lars \7ilsby, Bofors, och
*(kontoret). z/Bne
medverkandefciredragshillare var direktrir Stig Casperssonoch dveringen- Bridgem?isterskapstlvling
jrir Alex Blomgren, Bofors och civeringenjcir Nils Carbonnier, Nobelkrut. i Nobelkrut

UMS-PROBLEM.

Fr. u. pi bilden: Ciailing. Per lYadsiiter, Saeriges Mehanft;rbund, ing. Herbert lande,
Voluo-Skdtdeuerken, ing. Per-Ahe Gdthlin, Voluo-Sktiudeuerhen, ing. Lars lYiltby, Bofors (ordf.), ing. Ake Liutgqoist, Hasquarna Vapenfabrih, ing. AAe Olsson, Helsingborgs Gumrnifabrih, och ixg. Yngae Larsson, Nobelkrut. Boforsfoto: Falk.

T dulin gsI edni ng ocb tiiol in gskommit t 6:
Stdende K.-8. Carlsson, NFM, L. Dablberg,
NVK ocb B. Kristolfersson NX 1. Sittande
T. Andersson, Bofors och G. Berggren PC 2.
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Bridgeintresseradevid Nobelkrut
tog nyligen ett nytt och friskt initiativ
och arranseradeindividuella mdsterskapstiivlingari detta iidla spel den 30
mars. Tivlingen hdlls p3"Bjcirkborns
fritidsg&rd under ledning av en kommitt6, bestiende av herrar L. Dahlberg, NVK (frdmste initiativtagare),
K.-E. Cadsson,NFM och B. Kristoffersson,NX 1. Opartisktdvlingsledare
var G. Berggren,PC 2.
Kommitt6n hadesamlatett stort antal vdrdefulla och anvdndbarapriser,
och ingen blev lottlcis.Prisutdelningen
fcirestodsav B-pilens redaktcjr.Kommitteradevill gdrna framfora ett tack
till bolagsledningen,
BjcirkbornsFackfdrening, Stockholms-Tidningenoch
alla andra som skenkt priser. - Och
si hoppaskommittdn pi ett sttirredeltagandend.stair !
Den fullstlndiga prislistan f<iljer
hdr nedan.
Resultat:

Deltagarnai NobelhrutsbridgetniistersAap.
Stdende't'r.t.: N. Hagberg, NVK, O. Kihl,
NVK, L. Dahlberg,NVK, T. Suensson,
NVF, B. Kristo-ffersson,
NX 1, S. Nilsson,NVA
NLD, H. Eriksson,NLD, H. Lilied.ahl,NLD och G. Lindgren, NFF.
57, G. Gustaasson,
Sittande:K.-E. Carlsson,NFM, E. IVikstand, NVN, A. G. Efrberg,NFCL, K. Bertilsson, NLD 13, U. Ldnnqaist,NS ocb G. lohansson,NFM.

Sernetter ach Czifi^d

poing

gare kommit ca 300 tdltande, vilket
gjort att mycket linga vintetider har
I frirra numret av tidningen kunde uppstett i sivil Restaurangsom Kiosk
vi bl. a. meddelaatt en del saker,som och Aff?ir. Fcir att fi en blttre service,
yttedigare skulle komma att 6ka trev- och dlrmed cikad trivsel, har alltsi
naden pi Storcin,kunde tdnkasfi sin detta beslut kommit till. Under silcisning innan slsongstarten.Ndmnas songen i dvrigt fir dock tdltning ske
kan nu, ati muddringen vid stora liksom tidigare. Tlltlappar utskrives
bryggan ir klar, varfcir m/s Matianne pi stiftelsensexp. varje onsdag kl.
lven vid ganskaligt vattenst&ndmed 1 5 . 3 0 - L 7 3 0 .
lZitthetskall flyta intill vid bryggan.
Till alla boforsare1nskar ai en glacl
En strandvdg fdr promenerande
och
treilig semester1963.
kommer att anldggasfrin dansbanan
till bron vid GisskZir.Llngs vlgen
Storcinastiftelsen - Ndmnden
kommer dven en del b?inkaratt utplaLart Lundauist
ceras, detta fdr att i nigon mtn av*
lasta den trdngsel,som brukar uppst&
ute pi Gisskdr i sambandmed den
vida omtaladesolnedgingen.
TBV bjuder pi spriktesor
Den 20 mai anldndertill tjn ca 20TBV kan i ir bjuda sina medlemR. talet ungdjur, som skall beta pi de
gdrden och cippnaplatser som tidigare mar ph ett antal sprikresor till Engvarit odlade.Betesmarken
kommer att land, Frankrike, Italien, Spanien,
De lym friimsta pristagarna i brid.gentdsteromgdrdas
av
Skottland,Tyskland, USA och Osterett
el.-stlngsel.
skapet. Fr. u. E. lYikstand, NVN (1:a),
rike i prislZigen frin ca 700 kr och
Detta med betesdjur,anser vi frin
K. Bertilsson, NLD 13 (2:a), U. Ldnnndmndenssida vara vlrdefullt ur flera uppit. De dyraste resorna gir till
quist, NS (3:a) ocb G. Johansson, NFM
(4:a).
synpunkter.Bl. a. att vi h&ller tillbaka USA.
den undervegetation,
som eljest skulle
I priserna inkluderas resor, kursfcirstciramarkerna ndr de inte lingre
och ldrararvoden,inackorderingmed
"hdvdas". Det miste vdl dven kunna hel- eller halvpensionoch en svensk
betraktassom en liten attraktion, inte reseledares
tjdnster.Fdr undervisningminst fcir barnen, att ph nara hlll
en svararakademisktutbildade infdd'beskida djuren, och sist men inte da ldrare. Kurserna iir upplagda for
minst kan det visa sig ekonomisktl<i- siv2il nybcirjaresom mera avancerade
nande. Betesarrendetkommer oav- i resp. sprik. Undervisningendr i rekortat semesterhemmet,och ddrmed gel fcirlagd till frjrmiddagarna och
medlemmarnatill del.
eftermiddagarnaar ftia for bad, utVid irsmdte med Storcinastiftelsensflykter m. m.
Rid beslcitsbl. a. att tdltnins inte fir
Yttedigare upplysningar limnas av
ske under midsommarhelgen.Den TBV: s lokala kommitt6eroch kansliet
normala belziggningen i stugorna dr i Stockholm, Vdstmannagatan 66,
dL ca 4OOpersoner.Tili clettahar tidi- S t o c k h o l mV a . , t e l . 2 4 L 2 4 0 .
R
1 . E . V i k s t r a n d , N V N. . . . . . . 1 1 t
2. K. Bertilsson,NLD 13 .. . . 108
3. U. Lcinnqvist,NS
99
4. G. Johansson,NFM
97
5 . L . D a h l b e r gN, V K . . . . . . .
97
6 . G . G u s t a v s s oN
nL
, D .....
96
7 . N . H a g b e r gN, V K . . . . . . .
95
8. A. G. Ekberg,NFL .. . . . 93
9 . K . - E . C a r l s s o nN,F M . . . . . 9 2
1 0 . S . N i l s s o n ,N V A , 7 . . . . . . 8 9
11. o. Kihl, NVK
88
7 2 .H . E r i k s s oN
n ,L D . . . . . . . .
79
1 3 . T . S v e n s s oN
nV
. F 70 .....
78
L4. H. Liliedahl, NLD .
78
15. B. Kristoffersson,
1
.
..
NX
70
16. G. Lindgren, NFF . .
66
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fartprov, medan hennessystergjorde
sin reguljira trad mot Fredrikshavn.
"PrinsessanMargaretha" dr ett i
alla avseenden stcirre fartyg in sin
fciregingare, och 96r ett mycket vackert och smdckert intryck. Lastningshar visentligt
och lossningskapaciteten
forbdttrats.
Som bekant har NOHAB lven
denna ging fitt frjrtroendet att svara
fcir huvudmaskineriet. Det dt fte
POLAR T-motorer, som tillsammans
utvecklar4.800 hk.
*
De fiirsta NOHAB-GM
har nu gALft2 milj.

loken

km

utan reparationer

"Prinsesstniite" utanfdr

Vinga.

Foto

ur NOHAB:s

Nya o'PrinsessanMargaretha"
i trafik

arkiv

I bcirjan av februari kunde de
danska statsbanornameddela, att de
fyra fcirsta NOHAB-GM loken, som
levereradesf6r 9 fu sedan,hade kiirt
2.000.000 km, utan att fiigra reParationer behrivt fdretas. Loken har endast varit underkastadeden normala
servicen.

De l|rsla NOHAB-GM IoAenhar nu kiirts en sblic6a, Jonz ulolJuarar 50 ginger runt jor
clen,utat dtt nngd repdralionerbehdut ft)retas.Nohabfoto G. Jol.ransson.

Den 23/3 mcjttes systerfartygen
"PrinsessanMargaretha" och "PrinsessanChristina" fcir fcirsta gingen.
Mcitet intrdffade strax sydvdst om
Vinga, dzir den nya "Sessan"gjorde

Lycklig

ltinsparare

pi NOHAB

En av storvinsternainom lcinsparandet gick till Trollh?ittan och vanns av
Heimo Isokoski, som dr anstiilld pi
NOHAB :s hilkortsavdelning.Vid en
liten hdgtidlighet pi Gullriset civerllmnade kamrer P. O. Mattsson och
konsulent Jlrlstam frtn Trollhdttans
Sparbankde 1.000 kronor, som herr
Isokoskivunnit.
Den lycklige tinnaren i ldnspardndet,
N OHAB-an:tiillde Heino Isohoski, nrottar
.rin ainst at Aamrer Malt.tsotz frSn Trollltlittans Sparbank tned sptrombudet pfr
NOHAB, Kurt Bontn, sun inlresserad
iiskiidare. Nohabfoto G. Johansson.
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Riijdif orsturbinen levererad
I bcirjan av mars levereradeslciphiulet till Roidifors kraftstation.Den
skall koras i ging 1/7 och tas i kommersielldrift den 1),/7. Kraftstationen
kommer att utveckla 34.5OOk\7 och
u t n y t t ; ac n f a l l h o ; dr v 1 7 7 m .

Trevlig

Nykvisten-fest

Nykvistens Tjdnstemannaklubbhade lcirdagenden 30 mars ordnat en
virbal pi restaurantGullriset. Drygt
100 personerdeltog, och det blev ett
succearrangemang.
Kvdlien inleddes
med en hiidig sup6och det bjcidsiiven
musik och underhillning till maten.
Sedan var det dags att bcirja dansa
till medryckande toner frin Allan
Kartbergs och hans trio. Det bdsta
betyg arrangcirernakunde f.& var att
minga framforde dnskemil om en liknandetillstdllningsnart igen.
Fors

Fiirdigstiillandet 4u reguldtoiilh'ilstniltgen till de b,idn sisJa Jurbinerna lor Furnas kraftstation, Brasilien, )ir na i lull gcing. Hhr hu lotograf en ldngat suetsarenHelge Thonander
i f)rd n.ed att rrelsa ett aa trycholjeaggregatelz.Nohabfoto G. Johansson.

Ldphjulet till Rbjdilor: Aralrstation hAr ju inte lill de rllitrtaNOHAB till.terhtlt, ilzet ilpptisar ochsfi det ett mlcAet gott teAnisAt cn'bete.Hdr Ar:ret:.tten Olle Aagustsson i't';ird
ned dtt /iirdig.rriilla hlilet. Nohabfoto G. Johansson.

Dagens Nyheters tredje press
vdxer fram
Si hiir lingt bade man Aotnnit ned DN:.r
tredje press, niir lotogralen besokte den ny
ntonlagehtllen i ldnid:byggaaden. Hrir har
htn roal sig nted 4/t t'o/ogMJerd pres:en
trdn en nigot "annorluuald" t,inkel. Fdr den
fotogrrli:kt intresseru|e kdn ri tdld on dtt
bild.en iir tagen lr,in kortsidan nted tiduinAelobjeAtir. Pti Jotot syn.s ntontdr lan
(drertt) och ntontijr Arne AndersMyin
saa. Nohabfoto G. Johansson.

1,07

Jobbet i blickpunkten:

D IE SE LMOTORTILLVE RKN IN GE N
Tillverkning av dieselmotorerstartade vid NOHAB 1926. I slutet av
40-taletcivertogsAtlas Dieselstillverkning av POLAR dieselmotorer,och i
samband med detta byggdes en ny
verkstadsavdelning,speciellt avsedd
frjr denna tillverkningsgren. Avdelningensmaskinparkkan ocksi utnyttjas for andn av NOHAB :s produkter
och dven fcir legotillverkning.
Dieselverkstadenhar ca 2OO anstiillda. Einar Lindberg heter avdelningsingenjciren
och under sig har han
tvi verkmdstareoch 9 fiirmdn. Avdelningen [r delad i tvi sektioner, en
maskinverkstad och en montageverkstad. I montageverkstadeningir ocks&
lagergjuteri och rtiravdelning.
Som allmint kan sdgas,att dieselverkstaden frirfogar over en mycket
yrkeskunnig arbetarstam.Avdelningen
dr ocksi engagerad inom fciretagets
revolversvarvaryrkesutbildning
kursens praktiska del ?ir fiidagd hit
stllls instrukoch fcir arborrarekursen
torer och maskiner till fdrfogande.
Dieselverkstaden1r den avdelning,
som f<irfogar civer de flesta kopiermaskinerna,vilka ir synnedigenldmpliga for dieseltillverkningen.
Ndr det gdller att hyvla och arborra
stcirueenheter sisom lagerramar till
motorerna anvdnds en kombinerad
frds- och hvvelmaskin. som kan ta arbetsstyckenpi upp till 10,) m ldngd.
som
En annanfiness1r George-verket,
anvdnts till att cylinderborra foder.
F6r detta anvlnde man tidigare fyra
maskiner. Denna enda maskin utfcir
dessutomarbetet pi kortare tid ?invid
det tidigare lcirfarandet.
Montageavdelningen fcirfogar tiver
L2 orovbiddar fcir de olika motorstorlekirna. Stcirre motorer monteras direkt pi resp. provbddd. POLAR-N
och POLAR-F motorernamonterasP&
sdrskildamontagebdddarfcir att sedan
i fiirdigt skick lyftas civer till provb?idden.Fcjr att prova motorernafcirfogar avdelningentiver en mycket modern utrustning, vilket gcir att motorerna snabbtkan kopplasupp pi bZiddarna. Normalt omfattar ett motorprov ca 4-5 dagar.
Innan motorerna monterashar detaljena genomg&tt en omfattande
kontroll. Kraven Ir mycket stora,varfcir vissa detaljer som vevaxlar, vevstakar,kolvar, pumpar etc. miste kontrollerasoch godkinnas av resp.klass-

ningssdllskap.Inte fcirrdn klassensatt
sin stdmpelpi detaljenfir den monteras in i motorn. Vid provkcirningskall
ocksi klassensrepresentantern[rvara
och efter godk?indprovkcirningkontrolleras vissa detaljer, innan motorn
f&r iordningstdllasfor leverans.
NOHAB:s POLAR-motorer finns
utspridda 6ver hela vidden. Detta
stdller stora krav pi seryice.Montcirerna fir ibland gciralinga resor,ofta
med kort varsel.
Fcir att stZindigt van ph toppen
inom dieselmotortillverkningen
bedriver NOHAB ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbeteinom omr&det. Till detta skall vi iterkomma
i en artikel lingre fram.

5. Lagergjutningen. FrLn aiinster,lagergjtttare Bertil Wennergren tytselsaxt rned ett lurbinlager. Lagergjatare
Stig Ro.rengrensysteltatt med tlunggjutning at ett ramlagertill dieselmotorer, F1rtnan Herbert Anderston inspekterararbelet,
6. Aud.-chef ing. Einar Lindberg i
sarnsprLLmed d)eselaerAsladens
aeterart Herman Antlersson, sonx tillMnzmans med sin arbettkamratUno Olsson liigger sista handen aid N-mantlarna innan dessatkall nzonterarpa
7/totottz,

7. Interidr frLn montagehallen.Niiril?aJt m.ontageaa 3 st, F-molorer,
Mannarna il rc p3 bilden iir frSn h6ger aerkmiistare Knut Bliicher, resem.ontiirernaRicAard Auguttsson ocb
Roland Skatz, samt molormonti)rerna
Bernt Olsson ocb Lennarl Lext pd
:te&en,

*

8. Denna bild nr inte frSn dietelaerdstaden, men den har iind,8sitt beriittigande i sarnmanhangetJonz en illu1. Arborrare Berlil Perstonutfdr sista
stration pfr.den finnaehaniskabearbetrnaskinoperationenpA efi cylinderningen aa detalferna till d.ieselmotobloch. Det iir Nohabs renarte motorrerna. Hiir borrasspridarhLl rned toletyp F, en 8-cylindrig V-motor.
ranser p2 upp till 5 tutendels mm.
2. En lagerram till 9-cylindrig Polar Borraren heter Allan Olautson.
T-ntotor ttntler bearbetningi lYald*
rich-hyueln.Hyalare lohn 6:t har jutt
lnteridr frLn tnotorproaningen.Liingst
riktat rpp lagerramenfdr bearbetning.
blrt till alinster iir montdr Andert
i ett aer- Edaardsson sysselsatt rned. proaAdr3. Arborrare Helge Suensson
tikalt arborraerkfdr att bearbetacylin- ning aa en 6-cyl. Polar N-motor.
derloppeti foder. Arborrstilngent. u. Prouingenjdr Nils Tbylancler och
p2 hlden anaiindt till bearbetningau monttir Bengt Olxon prouki)r likafi
loder tned upp till 500 mtn cylinder- en 6-cyl, N-motor. Diirefter en 8-cyl.
diameter.
N-motor under uppsittning fdr proukdrning. Liingst till bdger rdrmontdr
4. Borrare Geirf inn Gundersin till
triinster och inttiillare Yngae Edin ut- Kurt Gustaassonsysselsattmed. rdrfdr borrning au en lagerram till en montltgefdr prouLdrningau en 6-cyl.
N-motor.
N-nzotor.Bilclenhdr nedan.
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triumf frjr NOHAB, som hade ett lag
med och vann serien.
Intressetfcir korphandboll 1r mycket stortpe NOHAB, men pi gtund av
lokalbristenkan man inte har mer dn
ett lag med i serien fcir korplag. Att
trots detta lndi hemfrira serien var
mycketstarkt,och NOHAB har nu ett
verkligt slagkraftigt lag.
Fort
Nohabs L's segerika hocAeylag. Stiende
fr. u. Arne Lantz, Stig St'antes.ron, Stig
Magnusson, Eber Srensson, Kurl Antlersson oc/t lagledaren Etert OJsson. KnkstSende fr. o. Lennart Ostling. Elt,ing Ga.;laf .r.ronoch AAe Nilsson.
Nohabfoto S. Tohansson.

Gjutarna

i Trollhiittan

har

firat 60-irsjubileum

Den L6/2 firade SvenskaGjutarefcirbundets Trollhdtteavdelning sitt
60-irsjubileum. Det cippnades av
NOHAB-gjutaren Ake Kadsson,som
NOHAB
vann korphockeyn
Ir ordfcirandei Trollhiittan. NOHAB
ar jt f.ci. det fiiretag, som har de
Korphockeyn i Trollhdttan har fitt
ett enormt uppsving tack vare den flesta gjutarna i staden.
Vid en intervju med Ake Karlsson
konstfrusna isbanan, och minga lag
har varit med. NOHAB I tog verk- fcirklarar denne, att forh&llandet till
ligen storslami ir. Frjrst vann man en arbetsgivarepartenunder de senare
tecken,nidel trlningsmatcher och sedan togs iren gitt i samfcirstindets
klass I hem i korphockeynmed segrar got som han tycker sig finna i sjiilva
tidsandan.Trollhdtteavdelningenbili alla matcher och milkvotet 36-5.
Ddrefter fullbordademan det hela ge- dadesden Il/2 1903, och de forsta
nom att hemfcjra cupturneringen, och iren anvdndestill att konsolideraforlaget har dessutom vunnit s&vll eningen. Medlemsantaletfu nu t33.
NOHAB :s interna serie som cuptev- Ake Kadsson har inte mdrkt nigon
lingen fcir siisongen,ocksi med sigrar frireningsleda.Ca 20 medlemmar dr
engageradei studiecirklar,vilket fEr
i alla matcher.
I korphockeynhar i ir 2)8 matcher ansessom myckettillfredsstdllande.
awerkats och NOHAB I triumferade
stort, men dven de ovriga Nohablagen
lokfilmen diplomerad vid
skottesig bra.
Vdnskapsmatcher
har spelatsi hoc- festival
key/pockey mot Original-Odhner,
Vid en festival i Belgrad fcir tekStrcimstadoch ddr vann NOHAB I
niska och vetenskapligafilmer erdvmed 6-4 och senareslog man Udde- rade NOHAB :s nya lokfilm ett divallavarvetmed klara 1,5-5. Mot Upp- plom. Festivalkommitt6nskriver, att
hdrads IS har man spelat en bandy- filmen var fdremil fcir stort intresse
match och hdr blev det Nohabseger bland de 1000-talsexperter,som sig
med 7-4.
Fors oensamma.
NOHAB

vann korphandbollen

Trots storalokalsvirigheterhar man
dven denna sesongspelat korphandboll i Trollhdttan. Det blev en fin
Nobabs seriesegrandehandboll:lag. Stfiende
fr. a. lagledaren Bengt Lantz, Roy Jobansson, Lennart "LelJen" Johansson, Ronny
Dablberg, Sture Johansson, sektionsordfbranden Sten Olander. Kniisttiend.e; Leif Johansson, lonny fonssott, Ulf Snt.edberg,
lan-AAe BJixt och Bengt-Olof Olsson.
Nohabfoto S. Johansson.

NOHAB-ingenj

iirer f iireliiser

i
Pi inbjudan av Sjobef?ilsskolan
Hdrnosandholl ingenjdr Sixten Hagqvist en serie fcireldsningarddr den
7/3. Auditoriet bestod av elever frin
maskinist-och dlcksSjdbefiilsskolans
klasseroch frin Tekniska gymnasiet.
Vidare var ett stort antal siofartstekndrvarande.
niskt intresserade
Hushillningssdllskapeni Bohusldn
och Halland anordnar s. k. behcirighetskurserfcir skeppare.Intressetfrir
den nya POLAR-F motorn d.r stort,
och ddrfrir har NOHAB erbiudits att
medverkavid dessakurser. Ingenjorerna Nils Sandbergoch Ingvar Olsjningen resp.
son f fin dieselfcirsdl
diesellaboratoriet
bcirjadesin verksamhet pi Koster.

Frtin gjutarnas 6o-frrsjubileurn i Folhets
Has, Fr. t, Ombuclsnan Einar Cnrl.rsongratulerar Trollhiit/e-ardelningens
ord.l6rande
AAe Karlsson. Gdsla Pantzar har ldtt fbrbttnclets hederstecken 'f61 25 drs aktittitet i
l6rbundet. Foto G. Johansson.
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Diplonret, sonz NOHAB t'ick dd risningen
dt, loAfilmeu prt lilmlestiaalen i Belgrad.

Nohabit

avtackad

pi

SIF-fest

SIF:s avd. zz, Trollhdttan, hade
den 29 mars i Folkets Hus anordnat
sin sedvanligaombudstrlff. Ett 80-tal
personerdeltog, och det blev en trevlig kviill. Tvi minnesringar utdelades
till personer,som under minst L0 irs
tid varit aktiva i SlF-arbetet.Dessutom <iveddmnadesminnessakertill
avgeendeombud och Sven Hall, Nohab blev - trots att han inte var nlrvarandepi festen- avtackadfcir sitt
arbetesom avdelningsombud.
Fort
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har bildat stomme frir konstndren
Evald Gillbrand i Tidaholm - siilv
lionmedlem- n.ir han ritat den nya
kartan, som med sin civersiktlisheti
vikbladssystemsynnedigen viil lXmpar
sig som reskarta.Detta innebd.rmed
andra ord, att alla berg, vdgar, sjciar
Lions Club i Tidaholm har i all tyst- Fcir en nitisk resen;iri tidaholmsbyg- och andra vattendrag
liksom v?igskZil
het litit framstdlla en rikt illustrerad den har det tidigarevarit ett besvdr,att 1r korrekt markerade,
si. att man kan
karta i flerfdrgstryck civer"Den vackra han behrivt icke mindre dn fyra gene- krira efter kartan.
tidaholmsbygden". Kartan betecknas ralstabsbladfcir att ta sig fram till orF<irutomden stcirreortskartan uppav experternasi som den, i sitt slag tens sevirdheterav olika slag, och en tar kartverket en plan
over Tidaholms
kanske prydligaste,som hittills fram- hel del av dessahar liksom inte, fcirr- stad samt en
skiss, utvisande Tidastrillts i landet. Si vitt kant ar, har zin med denna karta, kommit till all- holmsomri.detsldge i forhillande
till
ingen stad med kringliggandeomland mlnhetenskdnnedom.
andrastdderi ldnet.
avbildats pi detta overskidliga sdtt.
En uppfcirstoradgeneralstabskarta Ett nlrmare studium av kartan ir
givande.Den dominerasav Tidaholm
med dess kyrktorn och fabriker och
vidare iterfinner mao samtliga berg
och sjriar med angivelse av hdjden
river havet. Dd.r finns t. ex. Skaraborqs
ldns och dlrmed Vdstergcitlandshcigita
punkt, Svedjefalli Harja, invid Televerkets radioldnkstation, 34:- meter
civer havet. De gamla anrika kyrkorna
sisom Skrjrstorp, Suniak, Kungslena,
Ostra Gerum m-"d fl.ru ar avmEladei
miniatyr, liksom ocks8.ortens stcirre
och mera namnkunniga gods och
herresiten,Kavlis, Dala, Hldllo, Orreholmenmed flera.
De nummerfcirsedda
vdgarnad,rtydligt utmdrkta och kartan upptar
t. o. m. vdg under utfcirande,ndmligen
vdgen Acklinga-Sliittiing (delstrdcka
av Mariestad-Skcivde-TidaholmJdnkdping) samt naturskona vd"gar.
Vidare mdrkes historiska sevdrdheter
och fridlysta omriden, bl. a. vd.xtplatserfcir sdllsyntaorkid6er.
Sammanlagt56 merabemlrkta platser inom omridet har pi kartan fcirsettsmed nummer,till ;ilka finns fcirklarandetexter.Den har ocks&illustrerats med ett 15-tal flrgbilder, flertalet
av dem tagna av Lions egna medlemmar.
Kartan spenner civer ett omride,

Den vackraTidaholmsbygden.
En ny turisrkarta

Ulviin

iter

semesterklart

YFLInya restaurangiir fiirdig till semestertiden,27/6-3/8, och vi kommer di att ha en stcirreoch modernare
matsaloch kdk. Se fciruts[ttningarfinnes fcjr om mojligt dnnu trjvsimmare
semestef.
Anmdlningsblanketter
utkommerunder april minad. Ovriga upplysningar
kan erhi.llas av Holger M8.rthensson,
Klintvdgen 7 C, Trollhdttan i. Tel.
o52j/r85 77.
H. M.
N ya U ludre.rtaarangen under byggnad.
Nohabfoto Johansson.
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som i sdder begr;insasav Baskarpoch
i norr av Hcikensisgolfbana,i cisterav
Vlttern och i vdster nir kartan Orreholmenssdterioch Hcigstenakyrka.
Kartan forsZiljstill ett pris av kronor 5 : 35 inkl. oms. Den tillhandahilles dels i plant skick, dels hopvikt
i turistomslag.Den har kostat Lions
omkring 15.000 kronor och inom
klubben iir man inte sdker Pi att fi
igen dessapengar genom forsZiljningen. Men iiven om si inte skulle bli
fallet, tar Lions i Tidaholm sakenmed
knusendero, i fdrvissningatt ha giort
en sdlisynt vacker karta for bygden.
Detta var behcivligt,och ddrmed har
klubben gjort en insats till ortens
fromma.
Slutligen kan endast till?iggas,att
priset dr synnerligen ligt fcir ett si
vackert verk. De av B-pilens ldsare,
som vill rekvirerakartan,kan enklast
gora detta med ett brevkort till Lions
Cl,rb, Tidoholm, eller per telefonsamtal till Stig Hansson,tel. oro2/102 44,
eller Bertil Olson, tel. o>o2/ll8 60.
"Kullur i natur."
*
S?iljkonferens

i Tidaholm

Siviil ingenjor Claessonsom ndste
talare,ingenjcjrHans Forslund,framhcill clen vikt, som FA-kontoren har
frir orderingingen.
Ingenjbr Forslund redogjorde fcir
organisationsfrigorinom arbetsberedning och planering.
Di verkstddernavar belagda Pi
ldngre sikt med i huvudsakkrigsmateriel, var intervallernalinga mellan inplanering av resp.arbetenoch utleveranserna.Produkterna bestod minga
gi.ngerav satserav sammaobjekt som
iterkom. NIr de civila produkterna
kom, hade dlrfcir planeringsavdelningen vare sig lokaler, tillr?ickligkapacitet eller l?implig organisation.En
dndring var ncidvlndig och dr nu genomfcjrd, med funktionsuppdelning
av personalen och veckobel2iggningssystem,vilket allt medfcjrt avsevdrda
fcirbdttringar.
Dagsldgetbetrdff andebeldggningen
dr, att maskineri nistan samtligagrupper stir till fdrfogande fcir tillkommandearbeten.
lngenjdr H. Heclelin gav en intressantoch innehillsrik framstdllningom
fdrsiiljning och ackvisition av vetkstadsprodukter.
Han bercirdebl. a. konjunkturdlmpningen, som medfcirt, att vll,a tidigare
kunder, liksom de flesta verkstadsindustrier,nu hinner utfcira sina arbeten i egna verkstdder,vilket f<irsvirar
att n& avslut om nya jobb. Fcir dagen
d,r Id,getkdrvt, men man strdvar energiskt fdr att fi order. Det gdller f6r
alla och envar att pressakostnaderoch
tider, om man skall fL van med.

Mindagen den 18 mars besciktes
Bofors-TidaholmsverkenAB av cheferna fcir samtligaAB Bofors svenska
forsllj ningskontor.
Efter en genomg&ngav verkstdder
och fabriker samladesman f6r att
dryfta fcirs?iljningenav verkstadsProdukter.
Ingenjor S, Claessoninledde med
en kort historik river f<iretagetoch
ndmnde som betydelsefullaskeenden
var
I den efterfciljandediskussionen
bl. a. tillkomsten av plastproduktion
(i st. for ammunitionstillverkning) man tdmligenenseom att det fcir nlrdel den varandedr ndstanomdjligt att fi tilloch fcir mekaniskaverkstadens
med legosysselsdttning
strukturomvandling, som skett efter fredsstdllande
ha
ett eller
man
nzLste
arbeten,
utan
erfitt
1960, dA'civila tillverkningar
sitta, och si sminingom till omfinget flera egna fabrikat, som ger ryggrad it
ov eftraff at krigsmaterielbeldggningen.b e l d g g n i n g e n .
il.
Fdrstiltarhonl erens i T idaholn. BTV-foto Bergstrbm.

Li tet ar nt stlil /ni ng.rnat erial et,
Erik Asberg foio.

Flytande

plastutstiillning

Fdr att srjka komma in pi en ny
marknad, och cika fcirsdljningenav i
forsta hand belysningskiporfdr lys'
rcirsarmaturer,har Bofors-Tidaholmsverkens fcirs?iljningsavdelning fcjr
plastprodukterprovat ett nytt uppslag.
Di det hdr i stor utstrickning rdr sig
om designfrhgor,d:r det ncidvlodigt
att visa ett stcirreantal prover, p& vad
man kan istadkomma,och introduktionen sker lZimpligasti utstdllningsform. Tidigare ganska kostnadskrdvande deltagandei internationellauthar dock visat
stdllningssammanhang
sig ge ganskalitet tesultat.
FcirsdljningschefErik Asberg kom
dn pi id6n att utnyttja SvenskaLloyds
passagerarbitar,som under vintersrisongeng&r p& London-kryssning.
Svenska Lloyd stiillde sig mycket
positivatill detta initiativ, som utgjorde premidr lven fcir rederiet. S& anordnadesen utstdllning av en kollektion p& vardera Britannia och Suecia
26/2-1/3 och 1/3-8/3 under fartygensliggtid vid Millwall Docks.
Genom Bofors Great Britain inbiods armaturfabrikanteroch utstdllningen besciktesav 18 sidana, tillh6rande det ledandeskiktet inom denna
industri. Till en rimlig kostnad fick
man kontakt med "handplockade"potentiella kopare och ej kreti och pleti
som vid minga andra utstdllningar.
Di detta skrives,har redan ett 10-tal
armaturtillverkaref&tt leveranserav
llmnade order pi prover.
Parallellt utstdlldes stotskydd fcir
bilindustrin och fem biltillverkare bescikteexpos6njdmte BTV:s bida licenstagare,Halex och PressedSteel.
Utstlllningsformen visade sig vara
praktisk fcir arrangciren,och uppskatSvenska
tadesliviigt av de bescikande.
Lloyds servicevar utomordentlig.Utcjver det egentliga utstdllningsutrym-
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orter. Bland dem var det flera ung- med salt sill eller salt makrill. Varie
karlar och, di det inte fanns nigra matgdsthade ett brcidskrin,en sockeregentligamatstdllenfcir arbetarei sta- skil, en grlddkanna och en sm6rask,
fylldes pi
den, etablerades
matsetvetingi stugan. ddr vars och ens dagsranson
Arbetare och tjlnstemZinlt i skilda varje morgon, och med vilka han fick
rum, och som mdssfcirestindare
tjinst- hushilla efter behag och fcirmiga.
Brcidskrinen yar av trd, och hade tillgjorde en fdrman Moll6n.
Under fcirsta vdrldskriget var det verkats vid snickerifabriken.De var
som bekant ont om mat, men verk- fcirseddamed nummer fcir varje matmlstare Moll6n, som var en driftig
giist for att uteslutafcirvlxlingar.
man och ett riktigt "f6dgeni". Han
Ett 35-tal arbetare och ett L5-tal
ordnade f6rstdrkning av de magra kontorister it p5. matserveringenoch
kortransonerna,delvis vid sidan av de fyn anstdlldahade ett drygt jobb.
ransoneringen.Han gjorde stindiga Man hade inte nutidens hjnlpmedel
raider bland traktenslantbrukareoch till fcirfogande.Det fanns inga konkom pi god fot sdrskiltmed bcjnderna server eller halvfabrikat som i vira
i grannsocknenDaretorp, ddr ranso- dagar. Allt brod bakadesoch det beneringen aldrig slagit riktigt igenom. tydde 120 kakor tvt ginger i veckan.
Han kcipte upp hela "fall" av kor, I arbetsuppgifternaingick iven att bagrisar och kalvar, som av bcindernale- ka "knalor". Dessavar ett av f<irsta
Mr Tony Steoenson ocb Mr Philip Bodger
onzbord Pd S/S Suecia.Erik Asberg foto.
vereradesnattetid, ndr lagensvdktare vdddskrigetsnjutningsmedel,som ersov, och gomdesi en stor ishls.
satte kaffebcinor och framstllldes av
met hade man praktiskt taget hela biAven de andra arbetarnavid "Bru- vetekli och sirap. Mjolken levererades
ten till sitt frirfogande, d& civriga ket" fick del av hans
som regel frin Ramstorps g&rd, men
fcirmiga att trolpassagerareju tillbringar sin mestatid
\a fram livsmedel. Han tog hem sill ibland fick personalengi iinda tiil Hai land. En liten detalj, som mycket och fisk i parti och vid ett tillf?ille, ven (en mil fram och iter) efter oruppskattadesav bescikarna,var att de di Livsmedelskommissionen
beslagta- dinarie arbetstidensslut och bdra de
hade parkeringsutrymmen omedelbart git en vagnslast
potatis pi Mad?ings- tunga flaskornahem. Begynnelseldnen
intill kajen cirka 50 meter frin b8.ten. holms station, avseddfcir export till
fcir modan var i kontanter itta kronor
Si ndra sitt mil hade minga av dem Tyskland,kunde Moll6n kcipi denna per m6"nad.Om nigon lr intresserad
enligt utsagointe kunnat komma med och f<irdela.En minnesgodman
berdt- av att idmfrira reallcinerkan nimnas,
bil inom landomr8det de senasteL0 tar lven om en tjur, som inhystesi
att ett par sncirkdngorfcir damer, som
iren. Avstindet frin City iir L5-30
"Brukets" stallar, tills den var lagom var hcigstamode pi den tiden, kostade
minuter beroende av trafikintensite- att slakta.
sextloKfonor.
*
ten. Man kunde ocksi notera, att kdnsMatserveringen kallades iven Holan av stort geografiskt avstind kundEtt par damer, vilka som mycket t e l l 3 : a n . 1 : a n o c h 2 : a n s k u l l e d i
leverantciravtrubbadesav det faktum, unga flickor arbetadept matservering- vara Hdgbergs hotell,
som l&g d?irStoatt man trdffas ombord p& en btt, som en, har berdttatfdr skrivarenom
svi- ra hotellet nu ligger, och Stadshotellet,
ligger ena veckan i Gciteborgoch den righeterna att tillhandah8lla en
om- som upptog b2iggeviningarna i Habo
andra i London. Det torde ligga en vdxlande och aptitretande matsedel Textils nuvarande
fastighet.
hel del sanning i uttalandet: "Det dr under dessa knapphetensir. KornMatserveringenlades ned 1920, d&
sv&rt att fi folk att besiika en utstillgrynsgrdt pi morron var inte sirskilt
hade den tydligen fyllt sin uppgift.
ning, men det iir liitt att fi dem att popullrt, men ddremot gick det
bZittre
Ianitor
komma ombord pi en bit".
Om man sedan tilliigger att utstillningen hela tiden gynnades av strt- "Spelestuoa" uid AanalAanten ungefiir i hdjd. ned nuaarande el-uerkstad.eninne pdTidalande virvider, kan man fiirsti, att b olnts aerh ens otnrfide.
detta initiativ utfiill mycket lyckosamt.
*
E.M.
Till

Spelestuvas minne

Den lig som en idyll vid kraftverkskanalen den gamla "spelestuva"
(u-et pi vdstgiitska uttalat som i
hund). Den kalladessi efter en man
som hette Spel,som en ging hadebott
ddr. Strax utanfrir knuten fl6t kanalens vatten makligt fram och matade
Elverketsturbiner. Men nu hade gamle Spel gitt till sina fdder och stugan
fitt en annanuppgift.
Det var vid tiden fdr fdrsta virldskriget. TidaholmsBruk hadetagit upp
mribeltillverkningpi programmet.Rcirelsenutveckladesoch krd.vdefler arbetare,som fick importerasfrin andra
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bj<ids alla gdster pi kaffe och tirta
fcirstadagenoch att dettavar populiirt
syntespi tirtitgingen.

En "lodning" av isikterna bland
gisterna,om vad man ansefom arrangemanget,gav tiilkinna att man mojligen anser att ljudet frin krjket trlnger ut vdl siarkt i matsalen,som ju
dr ganska "lyhord". Det nya mdblemanget Ir dock trevligt, och efter-
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Som ny chef f6r produkiionsplanerinsen och som eftertrd.daretill herr
Sture Skoog,vilken tilltriitt en ny befattning pi ekonomiavdelningen,har
anstdllts ingenjcir RafaeI trYesterbolm.
Ingenjcir \Westerholm,som tilltredde tjinsten vid UVA den 1 januari i
ir, kommer frin Karlstads Mek. Verkstad, Kristinehamn.
H,
*

Nyordning i UVA:s matsal
Den llnge pEt?inktaomdisponering'd'r
en av matsalarna
nu genomfcird,
och invigningen lgde rum den 3 april.
Tidigare har ju serveringendgt rum
i 3 matsalar,men fr. o. m. viren 1962
serverades
middag endasti stora matsalen. Nu har slledes iven lunchserveringen i lilla och stora tjlnstemannamatsalarnaslopats.
Nya mobler har anskaffats, och
med hj2ilp av ett arrangemang av
blomstedidor har man inramat en
grupp diir personal ej ifrirda civerdragskldderkan taga plats.
Man har valt att skilja siolarna,s&
att alla, som cinskar ita i civerdragsklZider,sitter pi mdrkbrunastolar,medan "omklldda" sitter pi ljusa stolar.
Det dr ju ganskanatudigt, att t. ex.
olja och gjutjiirnsdamm som ev. kan
fastna pi stolen ej bcir komma pi
t. ex. en ljus kliinning.
Var och en fir nu taga sin bricka
och efter avslutadmiltid b?iratillbaks
denna till en rullbana, som leder in
i kijket dir personalentar hand om
disken. Som invigningsarrangemang
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Husrnor, fru Saenssox,i sitt residens.Bhda fotografiernaUVAfoto Nellmar.

som borden nu ar placeradelitet mer
oregelbundet ger inte matsalen ett se
monotont intryck.
Kamrer Acke Hedman som st&tt fcir
arrangem?rngensvaraf pil vfu ffiLga
om omdisponeringenfdljande.
- "Omdisponeringenhar vidtagits
i syfte att nedbringa kostnadernafor
lunchserveringen. Fcir att kunna ge-

vlrIDA
Wedas fiirste

nomfdra dettahar en del investeringar
m&st gciras.Hittills har dessauppgitt
till ca 25.000 kr. Hirav har miibler
och utsmyckning av matsalenkostat ca
12.000 kr. Ny diskmaskinoch dvrig
kciksutrustningca 13.000 kr. Eventuellt kommer serveringsdisken
att byggas om p& s&sdtt, att anordningarfd,r
varmhillning av matkantiner byggs in
i serveringsdisken."

tj?insteman

drar

Fredagen den 29 mars slutade kassor lYilmer lYidegren sin anstdllning
p& \Tedaverken. \Tilmer \Tidegren
anstilldes av ing. \7. Dan Bergman
Tad lYedaueteraner autacAar den tredie.
Hanclforrzare Tore Olsson och kiirnmaAare Saen fonsson iiaerliimnar blotnmor till
IY i lmer lN;ide gren. \Tedafoto \Testetlund.

Ett dnnu ej lcist problem [r placeringen av vdrmeskipet fcir tjlnstemdnnens matlidor, men vi hoppaskunna
lcisadetia inom kort.
Si har siledesrationaliseringen
nitt
ziventill matsalen,men det finns personer som sciker en handduk f<ir att
f<ilja uppmaningen i tankespriket pi
vdggen "Akta v?iggarna, torka fcitterna".
Bosse

han enbart kasscir,och denna tjinst
innehade han ndr han slutade sin anstiillning efter ca 34 Lrs tjtinst.
At 1959 fick \Tilmer \Tidegren
medalj och gratifikation fcir 25 trs
den 14 apllil t9lo, och blev d& den tjdnst inom f6retaget.
Han har under alla ir inom fdrefcirstekontoristeni firman. Under de
frirsta iren fick han skcitaolika slags taget fitt minga vdnner, vilka, liksom
arbeten.Han var bide kasscir,forrids- dven representanterfdr fdretaget och
frirvaltare, tidskrivare m. m. Firman olika organisationer, uppvaktade houtvecklades,och si sminingom blev nom sista dagenvid firman.
Sten Lartson

@q'''

sig tillbaka
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OcAsfr planeringsgubbar bebiitter mdl, Aten tfrrta, Herrar Kollberg,
Lid.uing ocb IsaAsson syns pd fotot.

Sbdertd.lje City, Foto 1. Se ndsta sida !

landshdvdingErik \Testerlind Sddertdljes under sanering tillfalliga affdtscentrum p6" torget. Detta centrum,
{oto 4, som rymmer 34 firmor, utgcir
en liittillgiinglig butikskedja fdr k6parna. Landshcivdingensade bl. a.
i sitt invigningstal, att det som hd,nder
i Sddertiilje i dag d'r en betydelsefull
etapp i stadensutveckling. Att man
byggt upp ett provisoriskt centrum,
som endast skall besti nigra ir och
som dndockgivits en si god standard,
lr en hlndelse unik for hela landet.
Sten
Samtligafotos \Tedafoto,\Testerlund.
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SodertiiljeCity omdanas

200-irig bebyggelse

jlmnas med marken
De gamia vdlbekantahusenoch gatufasadernai centrum fcirsvinnermer
och mer. Den 23 mars sig bilden av
Ridhusgatansb<irjan ut som foto 1
visar. Grdvskopornahade di fitt bort
en del av bebyggelsen.Foto 2 ger en
bild av bakgirden vid hcirnhusetStorgatan-Garvarcg tan. Vid tidningens
tryckning har lven dessagamla trdbyggnader fcjrsvunnit. Pi foto 3 ser
man Gdstgivaregatans
strdckningfrin
Storgatan.Samtligahus utom det sista
skall si sminingom fdrsvinna.Vid saneringen av centrum har flera kulturForo 3. GAstgitdregatan frin Storgatan.

historiskt vdrdefulla hus rdddats undan till Torekillberget. I dagarnariver man emellertidett hus, som dock
kan vara vdrt att nimnas. Inne pi girclen Gistgivaregatan3 stir ett litet,
oansenligt,gulrappathus, ddr Sveriges S)dertiiljes nta - tiUfAUiga - affiirsfrirsta glcidlampatillverkadestr 1886. centtumpi Torget rlntn?er34
lirmor.
Ingenjcir R. \7. Strehlenert,som un**
der ett USA-besdktrdffat glddlampans
uppfinnare Thomas A. Edison,starta*
de ddr Sverigesfcirsta glcidlampsfabrik, som under 10 ir exporterade
6gonkrOk
glddlamporover hela vdrlden.
Fredagen den t5 mars invigde
Fiiljande hlndelser skedde nigon
gtng pi tjugotalet med den gamle filaren och resemontdrenLindeld,f som
huvudfigur.
Lindelof lig vid ett tillfiille p3' en
kryssareute pi Hirsfjdrden och monterade boforspjiser men han saknade
drirvid en del verktyg. Bolaget hade
fcir sina resemontcirer
en standardlista
ddr alla uppt?inkliga verktyg fanns
upprdknade.Lindekjf skickadehem en
sidan lista, varvid han bifogade fdlianderader.
"De med kryss mdrkta verktygen
torde srindasmig ogonkrokligen."
Sammeman var vid ett annat tillfIIIe ute pi liknande tjdnsteuppdrag,
varvid han var in till huvudstadenoch
roade sig orr-rkvillarna. Pengarnatog
p5. grund av dessautsvd.vningarslut,
av vilken anledningftiljande telegram
avsdndestill makan i Bofors:
"SZndhundrakronoroupphorligen."
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Kanajokk aid Kaikkjokks fjiillstation. Foto forf

Utsikt i)uer f icillen aid PfiaeA. Foto forf .
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FJALLSEMESTER
Au ELVIR NORIN. NOHAB
Semesterndr ju vilans och avkopplingens tid, men att finna vila och avkoppling i denna j?iktenstid kan vara
nog si svirt. Det gZiller att komma
ifrin det vatdagliga. En fjiillvandring
ansig vi 4 st. Nohabiter vara det
bdsta.
Firden planeradesi flera minader i
fcirviig. Planeringen dr bara den en
trevlig del av resan. I det hdr fallet
var det ju fri,ga om en hel del utrustning, och framfcirallt l?implig sidan.
Det g?illde ja att vara ute i vildmarken i 12 dagar och fdrdas 17-18
mil till fots, ddr man helt fir lita sig
till det man kan bdra med sig.
Nu var det verkligen friga om vildmark. Vi skulle ndmligen vandra in i
hjd,fiat av Sarek, som pi de senare
iren blivit bekant, frdmst tack vare
TV och radio. Sarek dr Sverigesoch
Europas stcirsta nationalpark pi ca
Utsikt 6ter Alkasglacidret.

Foto fiirf.

16.000 kvkm. Vissa delar skall vara
rika pi bjcirn, varg, jdrv och lo.
Vi lntrade tiget tidigt pi morgonen
den fcirsta ledighetsdagenL962, och
med gott humcir "stlvade" vi norrut.
Efter ett och ett halvt dygns resavar
vi fdrdiga fcir ombyte till buss, som
skulle fcjra oss till Kvikkjokk, utgingsplatsenfrir vir vandring. Framp& kviillskrdken var vi framme, en
aning trritta men fcirvd.ntansfulla.
Ddr
packade vi om v&ra ryggslckar med
allt som dir fanns av vacuumtorkat,
bl&bdrssoppa, potatismos, pliittmix
m. m.
Efter att ha meddelatfdrdvdgenfcir
vd.rdinnanpi fj?illstationen,
var vi klan attborja vir vandring in i fj2illv?idden - Sverigestjusigasteoch mest
"alpina" trakter. Det finns bland annat 7 st. toppar pi civer2.000 m. ci.h.
inom dettaomride.

Vi rdknade med att ta det lugnt
fcirstadelen,och efter 2 tim. vandring
slog vi ldger. Fcirsta delen gir efter
Kungsleden ca 2 mll, sedan fick vi
helt lita oss till kartan, som bara ar
prickad med liimplig fdrdvdg, alltsi
ingen r6sad led. God tur med vddrets
makter sig vi ut att ha, det var helt
enkelt strilande vdder.
Dagen diirp& fortsatte vi vidare upp
mot Pirek, ett lappliiger och en stuga
fdr vetenskapligt bruk som tyvdrr var
obebodda;de anvindesbaravissatider
pi iret. Vandringen dit upp blev vdl
si. krdvande fcir oss alla, mest beroende pi den tunga packningen,som hcill
sig omkring 35 kg.
Ndr vi var framme pi eftermiddagen var vi tdmligen ncijda, och funderade pi att gcira en stcirre "avritning" fcir att htta pi packningen.
Simre vider fick vi klnnins av un-

Ar kal gMcwren,

roto

foft.

&*.
.i

Wru%'**q:

Vid KaskasatjtiLk, 2 000 nr. 6. h. Foto fiirf .

der ndsta etapp, med ldtta regnskurar
pi formiddagen ndr vi gick 6ver Nationalparksgrdnsen.HIr inne dr det
fiirbud pi fiske och jakt och all annan
skadegcirelse
i naturen.
Hiir bdrjar den "alpina" terrdngen
framtrddamer markant.56.framoi eftermiddagen.ndr vi nidde fram till
Pirtef jlllet, mdtte oss en fantastisk
syn, med alla toppar som silhuetter
mot himlen. Ett flertal av topparna
iigger pi 2.030-2.040 m civerhavet.
Vddret hade nu iter blivit fint. H?ir
finns en stor glaciir och ett observatorium som dr bemannat.
Ndsta morgon gick fdrden vidare
mot Sarvesvagge
och Skarjakitan.Hiir
hade vi Alkasglacidreni vir vdg, och
ddr miste broddar och lina plockas
fram, fcir pi glaciiren finns storarisker fcir sprickor, som kan vara nog si
farhga. Hdr hade vi nog den mest
krdvandedelen av fdrden, ty passhtijden dr 1.600 m och glacidren B km
ling.
L&ng, stark sol och vdrme tog hirt
p3. oss alla, sh vi var rdtt nojda att
liigra vid Skarjakitan sent pi kvdllen.
Strilande sol och varmt hade vi.

Ursikt t id Saraa.ruagge.
Foto f6rf

ndr vi dagen dnrpi gick en kortare
vandring upp till Pelasldtten,ddr vi
vilade upp oss fcir nasta etapp, som
blev civer Snavavaggetill Rapaselet.
Hiir vid Rapaseletoch terrdngen
ovanfcir,diir tjock bjrirkskoggir hcigt
upp, var det tydligenbjcirnmarker,for
hir trdffade vi pi bjornspillning pt
flera stdllen.och dven oi sandennere
i seletvar det mdrkenefter vilda diur.
Vi vilade hdr over dagen, fcir atf pi
eftermiddagenfortsdttatill Aktse.Niir
vi pi morgonensig sjcinSaidaureoch
nybyggarenLdntas hus nedanfrir oss,
dros vi en ldttnadenssuck dver att
uuru frum..t" ty denna etappen var
synnerligenkrdvande.
Ndr vi sedantillfr8.gatVille Linta
om taltplats och pratat litet, var han
nyfiken hcira om vi sett nigon bjcirn,
ty p3, fjallet ovanfcir h[r ser han en
rdtt ofta.
Sedanfrin Aktse ner till Kvikkjokk
var det en ldtt vandring efter Kungsleden, som dr rosad stig d?ir mycket
folk idigen fdrdas den hdr irstiden.
Ndr vi steg av tiget i Trollhdttan
efter en 14 dagarstur, var vi m&nga
erfarenheteroch upplevelserrikare.

Vy in i dare Rabadalen.Iroto fiirf.

Frin hav till fjell
SvenskaTuristfrjreningenssemesterbok sommaren L963 kan biuda ett
mycketstort antal trevliga,billiga och
p& m&nga andra sdtt lockande resor
inom Sverige.
210 vandnrhem, frin Karesuando
i norr till Ystad i sdder,sttr dppna f<ir
alla oavsettfdrdsdttet,15 st fj?illstationer samt vandringsledermed fjallstugor, k5.tor,vindskydd,roddbitar m. m.
i Nordand och turiststationeri sddra
Sverige,Tj?ird och Katthamra, ger yttedigare mdjligheter till rekreation i
alla variationer,frin strapatsrika
vandringar med full packning pi ryggen,
till solbad p& kiippor och i badvikar.
Boken ger dlruiciver en md.ngdnyttiga rid frir resansamt en utf<irlig fdrteckning river en mdngd resor med
fdrdledare ffi"n Skine till Lappland - pr bil, buss, jd,nvdg och bit.
STF:s byrier och lokala turistorganisationer stir dven till tianst med
upplysningar. Arsavgiften dr endast
11 kr och den tjinar man fort in, om
man utnyttjar fdreningensalla mdjligheter.

Nlbyggaren Lhntas staga ttid Aktse, Foto fijrf .
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Nigra sillsynta vdxter i
Tidaholmstrakten
Intresset fcir naturen har viil aldrig
varit si stort som i vira dagar. Den
<ikadefritiden har medfdrt, att allt flet
mdnniskorsokersig ut i skogoch mark
fdr att koppla av och odla sina intressen, det m5. nu vara fiske, camping
eller n8.gonannansysselsdttning.
Fcir den, som dr intresseradav botanik, erbjudertrakternavdsterom Tidaholm oanade mcijligheter.Den kalkrika jorden och den i vissa trakter
steppiingslika vegetationenhar skapat
fdrutsdttningar f<ir ett vdxtliv, ddr man
kan pitriiffa arter, som dr mycket sdllsyntaoch egendomliga;att en vlxt blir
sdllsynt beror framfrjr allt p3,att den
fcirekommer utanfcir sitt egentliga utbredningsomr8.deeller att vdxtbetingelserna efter hand fcirindrats genom
t. ex. mlnniskors inverkan.
Fjiidergr?iset(Stipa pennata) Ir ett
av de vackrasteoch mest sdllsyntagrdsen i vir flora och har ej lingt frin
Tidaholm sin enda fdrekomst i Nordeuropa. Namnet syftar pi de linga
mjuka borsten, som gdr att fruktstiillningen i moget tillstind ser ut som ett
silvergldnsande fjiiderknippe. Viixtplaiserna ligger i Vartofta-Asaka, Nds
och Dala och bestir av torra iirtkullar
mellan 6krarna. Samtliga vdxtplatser
iir inh2ignade. Vid besdk i somras
kunde man tyvdrr dock konstatera att
antalet exemplar minskat rdtt avsevirt
formodligen pi grund av de senaste
kalla och regniga somrarna.

Flugblonrster, Ophryt insectiferz. Foto Runar Thollander.

Tistelsnyltrot, Orobancbe reticulata.
Skaraborgs liins Naturskyddsfdrening.

Folo

Vid girden Skogatorppi Plantabergets nordvdstrasluttning, ca 2 mtl ffin
Tidaholm, ligger "VZistergcitlands
orkiddparadis"med fcjrekomstav sidana
raritetersomguckusko,dngsnycklarsivil rrjda som vita, flugblomster, honungsblomster,luktsporre med flera,
samtliga starkt kalkbundna.Av dessa
ir kanske guckuskon (Cyprepedium
calceolus),som dr v&rt lands stcirsta
orkid6, mest icigonfallande.Vid besdk
midsommartid frirra iret kunde man
rlkna in ett fyrtiotal plantor.V?ixtplatsen dr vil kdnd och mycket besciktav
turisteroch botaniker.Den mdrkligaste
av vdxterna Ir dock flugblomstret
(Ophrys insectifera), vars blommor
har stor likhet med en fluga. Denna
omstdndighethj?ilper till att trygga
vixtens fortplantning; en stekel,vars
hanar kldcks fcire honorna. fordriver
nlmligen vdntetidenmed parningscivningar pi flugblomstren. Ddrigenom
<iverfcirespollenmjdl frin en blomma
till en annan.
I frhgaom den sillsyntaluktsporren
^
kan nd-rnnas,att en tdmligen riklig
fcirekomstav denna orkid6 iven finns
i ett kdrr vid Svartarpp3,vlstra sidan
av Gerumsberget.
Vid iinden av Alleberg, alldeles vid
landsvlgen mot Falkriping, vlxer tistelsnyltroten (Orobanche reticulata),
som parasiterar p6, rdtterna av tisteln
brudborste. Tistelsnyltroten dr en av
vir floras stora slllsyntheter och finns
i Sverige blott pi ett enda st?ille i
Skaraborgsldn. De nd,rmasteklnda
vdxtplatsernadr tvi styckeni Danmark
och nigra i Balticum. Lokalen vid
c t l c k u Jk o . . h o t oR u n a r ' I h o l l a n d e r .

Ett Anippep\tmer,somshimrari Aahllsllus.
Fjddergriis, Stipa pennata. Foto L. Frid6n.

BjdrAbornsHemgird.

Nytt

hela cistradelen av Bromma, med en
historik frh.n ildsta tider till nu. Ett
s[rskilt kapitel avhandlarde moderna
i n d u s t r i e r n ao m k r i n g U l v s u n d a s j 6 r r ,
dir ocksi UVA - och dessgrannari
Johannesfred- fir en fyllig redog6reise. En viss anknytning till Bofors
ger skildringen av Ulvsundakeramikfabrik, som B. R. Geijer fiirestod.
Ulvsunda frirndma slott, en ging i tiden uppfort av Lennart Torstensson,
dr nu sjukhem,intog i forna tider en
domineranderoll i bygden. Girdens
historia skildras ocksi utfddigt i bok e n . ( P r i s1 1 : - ) .

blad i Grafiska Serien

B-pilens grafiska serie har ett nytt
blad att erbjuda intresseradekonstvlnner. Einar Personhar tecknatoch
etsaten bild av BjcirkbornsHerrgird,
sedd frin Timsdlvens strand. Bilden
hlr ovan ger kanskeen liten fcjrestdllning om bladetsutseendeoch kvalitet.
Upplagan dr begrdnsad till 100
numreradeexemplaroch priset dr 60
kr. Rekvisition sker ldmpligast skriftligen till "B-pilens redaktion,avd. ER
Bofors". Uppg" namn (fcir- och efternamn), anstdilningsnummeroch avdelning (intern adress)samtslttet fcir
betalning (kontant, postfcirskotteller
genom intressekontoret.

"tljiilp

*

Tomten"

Det var minga som ville hjiilpa
tomten, sikert ca 300. De rdtta td:vlingssvarenframglr av nedanstiende
bild. Paketeninneholl fotboll, diskus,
spinnspci,hoppstav,skridskor,curling'
sten ( ?), paddel och gevdr.
Riitta ltisningen
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Prislistanblev fdljande:
1. Inga Holgersson,Tidaholmsverken.
Siillsynta vdxter . . . ,forts.ochslut
2. Lars Gdran Larsson,Industriskolan,Bofors.
Alleberg lr inhignad, en liten grind
i staketetdr list och platsen fir icke 3. Britta Roos, fru, Karlskoga.
4. Rolf \7edin, Stilfcirsdljningen,
betridas utan speciellttillstind.
Bofors.
Bland andra mindre vatliga vdxter,
som kan pitr?iffasi ndrhetenav staden, I. Lennart Ivarsson,Arm6ns Konkan ndmnas Kung Karls spira och
troll, Bofors.
drakblomman,den senatesynnedigen 6. Torbjcirn Lind, Forskningslab.,
vacker med stora bli blommor. Den
Nobelkrut.
fcirekommersDarsamti vissa delar av
Ingalill Eriksson,Karlskoga.
Smiland, Ostergcitlandoch Vistergdt- 7.
s. Kjell Bcittner,Bofors Stockholmsland. Kung Karls spira ddremot [r
kontor. .1
tlmligen allmln i norra Sverige,men
frekvensenavtar starkt i mellerstaoch
Vi gratulerarI
s6dradelarnaav landet.
*
Ndstan samtliga av ovan nimnda
vixter Ir fridlysta enligt lag, vilket
innebdr att all plockning och uppgr?ivning med rcitternaZirf<irbjuden.Niimnas kan i detta sammanhang,att den i Ulvsunda fiirr och nu
stadensndrhet relativt vanliga backsippan nlrmeraZirfridlyst i Skaraborgs Av fil. dr Sixten Ronnow
liin pi grund av for stor skdvling de
Denna bok har givetvis stcjrstainsenasteiren. Och det dr vdl bara en tressefcir UVA:s folk, men ocksi alla
tidsfriga ndr sammasak sker med blikulturhistorisktintresserade
kan finna
sippan, som nyligen blivit fredad i
nrijsamldsning.Boken var ursprungliGciteborgso. Bohusldn.
gen avsedd att bli en historik over
Vilda vdxter iir alltid vackrasti sin Ulvsunda Villa?igarefdrening1904frihet I
GehE. L954, menhar utvidgat till att omfatta

Litteratur

Killstqd 1963. Nernws ?-rycksaker30j067

Parkeringsplan
centrala

fiir Bofors

omride

Allt fler skaffar sig bil och friljaktligen blir det allt fdrre som promenerar eller cyklar till jobbet. "Kravet"
pi parkeringsplatser6kar och nya dylika miste iordningstdllas.En nyligen
utgiven karta med ovanstiendenamn
visar samtligaparkeringsplatseroch de
vigar och platserdlr parkeringdr forbjuden. Kartan kan erhillas hos portvakterna.
SAg?illerdet givetvisfcir alla att anvdnda parkeringsutrymmet pi biista
sdtt,att parkeramed hinsyn till andra
bilister och till trafikens krav. Alltfcir
ofta ser man tyvirr slarvig och hinsynslcisparkering.
*
Klippt
Den bdsta avmagringsgymnastiken
lr att skaka pi huvudet ndr man blir
bjuden andrigingen.
" Radiodoktorn" Bertil S6derling
- Tetrapak hIr ockst, sa gumman,
som sig CheopspyramrOrn.
UlorOor*
Den olympiskaeden kallas det nlr
deltagarna svdr 6ver att de inte fir
betalt.
Red Top i Dagens Nyheter
Jag var mycket vacker nir jag vat
liten, men tyvi.r blev jag bortbytt.
Martin Ljung
-L

Rdttelse
I bildtexten sid. 95 stlr tyvirr i en del
av upplagan 6veringenj6r Kreg. Detta skall
givetvis vara Krey. Pi korrekturpapper ir
det svirt att skilja pi vissa bokstiver ex. y
och g, e och r. Vi beklagar.
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och ansvarig utgivare

Ndsta nummer
blir nr 3 av fugilng L963, som beriknas utkomma omkring 1 juli. Redaktionen er tacksam att fi eventuella
bidrag - notiser, berlttelser, historier, teckningar, fotos

EGIL LONNBERG, Fil.lic.(ER)

m. m. -

R.edaktionens
adiess: B-pilens redaktion, Bof or

senareen 1 juni. Alla publiceradebidrag honoreras.

till detta nummer snarastmiijligt och ej g?irna
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vflndskEirav snabbstiil
Bodexsnobbsl6lsviindskqr
- en helt ny fyp ov verktyg
VindskZirsprincipens fijrdelar
klnda frin bearbetning med hirdn.retall nu iven fcir snabbstil.
Onrfattande utprovningar har visat
att Podex dr ett sikert steg mot
blttre liinsanrhet - i synnerhet vid
bearbetning i automatsvarvar och
atborrverk, vid verktygstillverkning
och olika finsvarvningsoperationer.

50 % ltigre skiireggskosfnod
80
Bodex
vdndskd

70
\

Okod sktireggslivsliingd

\

I
p30

"
do?ii"iXi"i,"rzj

'l

Kvlvdtsko,

=
2

l

en nyhef frdn

\

driftsiikerhel

Enkelt och snabbt byte a' sklregg. -fF
Hillarskruvenlossasoch skaretvrides..nN.ir skruvenitJrages.konrnrerskiret u
automatiskti exakt liige.
+
Mindre ufrymmesbehov
F6r exernpelvis aLrtonatsvarvar,dn, T
m.rn ofta har en anhopning av verk- ]tlly,g,,.,": Bodex-hlllarens utf6randeg
lLleallSKt-

Stqndorddimensioner

2 0 x 2 0m m
2 5 x 2 5m m
2 0 x 2 0m m
2 5 X 2 5m m
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Reducerodspilltid

Hiigre produktivilet

Lig skireggskostnad i kombination
med hiig skdreggslivsllngd motiverar hiigre skardata dn fdr sparskdr,
vilket ger niinst 30 o/o h6gre.pro40 50
3p
Sk6rhostighel,'mlminduktivitet.

B O F O R S+

+
Vdndskdren iir precisionsslipade. Ingen +
risk
verktyg, slip- +
.f6r oriktigt slipade
s p f r c K o fo . s . v .

'Okqd

- ett resultat av v?indsklrens kons t r u k i i o n o c h s n a b b s t A l e t ss p e c i e l l t
a v p a s s a d ea n a l y s ( s e d i a g r a m ) .

t.\

CFNi-Mo{ldl.
Bofors CRO 861 (SlS2541)
mm
,Sfdrdiup'-5
,

D i a l l o m s l i p r n i n ge l i m i n e r a s , b l i r
kostnaden per skdregg endast hilften av motsvafande sparskars.
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Referat frin
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BOF'ORS,NOBELKRUT och NOHAB
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Forslagskommittderna
vid

BOFORSoch NOBELKRUT
kvartalet 1963

r
BOFORSVERKEN

intrida i biirjan av t963, har icke
forverkligats; snarare kan man
tala om en viss konjunkturuppFiiretagsnlmnden vid Bofors hijll
sitt fiirsta ordinarie sammantr;ide ging. Detta oaktat mirkes en relativt hiig arbetsliishet, uppglende
for Pel
fredagen den 5 april.
0lo. I positiv riktning. har
Disponent Sverre R:son Soblman till ca 6
en viss uppging inom stilindustledde sisom ordfcirande fdrhandrin verkat. Kapacitetsutnyttjandet,
lingarna.
som fcir ndrvarande ligger strax
<iver
70 olo, ar hiigre in pi lzinge.
Nya ledamiiter samt val av
Upplysningsvis ndmndes, att f6r
funktiondrer
icke sn llnge sedan motsvarande
o/o-niv&n.
Disoonent Sohlman riktade en relationstal lig p& 50
Aven
en nedbantning av stelsdrskild vilkomsthllsning till de
lagren
har
skett, frin 15 milj. ton
nya ordinarie ledamciterna i Ftjre1.962 till nuvarande ca 8 mili. ton
tagsnlmnden 6oeringenj6r Jarl
Holrngren, berr Ake L\nnqvist och vid en irsproduktion, som for
supp- <igonblicket befinner sig i storleksberr Lawritz Stadler samt
-Wilsby
och ordningen 90-100 milj. ton.
leanterna ingenjdr Lars
Den under senare tid iikande
ingenj6r K.-O. Soensson.
Disponent Sohlman meddelade, orderingingen talar emellertid fcir
att bolaget utsett honom att vara att en lagerpifyllning inyo h&ller
o r d f i j r i n d e i F c i r e t a g s n d m n d e n oZ att ske. Aven om i viss utstrdckning mdjligheterna av en kommansamt konstaterade, att de tre 6vde stilstrejk bidrar ddrtill, torde
riga parterna i Ndmnden enats om
a t t t i l l v i c e o r d f c i r a n d e u t s e nog den huvudsakliga orsaken kunberr Nils S6derbolrn. Arbetarpar- na sp&rasi en viss allmdn f<irbdttring av konjunkturldget. Sdrskilt
ten har valt expediti)r Guinar
mi hirvidlag nlmnas, att utvecki
P e t t e r s s o nt i l l v a r s e l o m b u d
lingen inom bilindustrin, vilken
samband med uppsdgning och persvarar ftir ca 20 olo av stilkonmittering. Till ny ledamot i Firrsumtionen, dr hiigst tillfredsstdlhar utsetts ingeni|r
slagskommittdn
'Wernhoff,
lande. I detta sammanhang m&
eftertrddande
K. A.
iiveringenjiir Stig Olsson. Till sek- dock understrykas, att st&lpriserna
r eterare utsigs ombwdsman T or sten fortfarande dr hirt pressade.(Som
bekant har under tiden efter
rson Horn.
Ndmndsamm antrdtdet en justering
uppit f6retagits av stilpriserna.
Konjunkturldget
KVE:s stillfilm Ekonomisk Vnrjournal 1.963 visades som inlednrng.
*

England

Konjunkturliget i England Ir
lingt ifrin tillfredsstillande, och
sirskilt som situationen under den
Disponent Sohlman hdnvisade senare tiden ytterligare fcirsdmrats
motses framtiden med stora fartill filmen, vilken kanske inte i
alla stycken ijverensstdmde med higor. Sysselslttningsliget eir fijr
ndrvarande mycket d&ligt, med
llget for dagen i de berijrda delarna aY vlrlden och limnade vissa stor arbetsldshet som fOlid. AntaIet arbetslijsa utgdr ca 700.000,
t rlft d"ttald"gganden och kompletterande upplysningar, varvid bl. a. vilket iiversatt till svenska fiirhillanden skulle ha inneburit ca
f6liande nlmndes.
125.000-130.000 man. Betrlffanen
Rent allmlnt kunde s&lunda
viss allmdn dlmpning konstateras de produktionen inom stilindustrin
i den ekonomiska aktiviteten i hela kan noteras, att kapacitetsutnyttden vdstliga vlrlden, iven om det jandet f. n. endast uppg8r till
vilket m&ste betraktas som
dock skulle undersrykas, att laget 69,.010,
ibland vlxlade starkt fr8n land synneriigen otillfredsstdllande.
till land.
Viisttyskland
USA
Den ekonomiska aktiviteten i
Konjunkturliget i USA befinner Vdsttyskland 1r fortfarande htig,
sig pi en relativt hiig nivi, och riven om den befinner sig p& ett
tongnngarna dlrstldes er fiirhalnigot ldgre plan ln tidigare. N&landevis optimistiska. Den reces- gon arbetsltjshet formdrkes icke,
sion, som man rdknade med skulle utan bristen p?,, arbetskraft dr
I

I

1 . .

tvdrtom fortfarande accentuerad.
Totalt har industriproduktion och
export cikat, men utvecklingen
inom de olika industrigrenarna ar
divergerande och av de branscher,
fijr vilka en nedging kunnat noteras, mlrks framfijr allt stilindustrin, med ett kapacitetsutnyttjande
av endast ca 80 o/0. Som en iimfcirelsemi ndmnas, att motsvarande tal fcir samtliga linder inom
Montanunionen ;ir 85 o/0.
D a n m a r k ,N o r g e , F i n l a n d
Samtliqa dessa llnder brottas
f. n. med allvarliga ekonomiska
bekymmer, varvid sirskilt exportsvirigheterna giir sig gillande.
Detta i sin tur har medfcirt ett
fiirsvagat valutallge. Hdrtill kommer mycket allvarliga arbetsmarknadsftjrhillanden, med fortldpande konfliktrisker dE och di resulterande i rippen konflikt. Hdrvidlag har sirskilt Finland drabbats
h&rt, men i Norge ter sig ldget
f. n. synnerligen hotande.
Sverige
Den allminna nedtoning inom
ekonomin, som konstaterades under 1962, vlntas i stort sett besta
;iven innevarande ir, d3, frdmst
som en fdljd av konjunkturliget
utomlands. Exporttrtvecklingen utvisar snlunda fortsdttningsvis en avmattning, vilket naturliltvis miste
nterspeglas i vir allmdnna ekonomi. F<jr de olika industrigrenarna
dr konjunkturbilden splittrad.
F6r skogsindustrins del mdrks
under senaretid en viss fdrblttring
i vad avser avsdttningen av massa
och trdvaror. Motsvarande torde
emellertid knappast gilla fcir papperets vidko--attd"l Oner huvud
taget.ar prisliget fortfarande synnerligen pressat, dven om fcir massa och trZivaror en viss ljusning
torde kunna skcinias. I detta sammanhang m& noteras, att travaruexport6rerna numera lyckats placera en kvantitet motsvarande betydligt over 2ls av Sretsfcirvdntade
totalexport av sigade och hyvlade
varor. Vad trvecklingen p& papperssidan . ddremot betra-ff.,ar,,ter
sig situationen mera sv&rbedijmbar, varvid sdrskilt tullutvecklingen inom EEC, till viiket omride
47 olo av vlr pappersexport glr,
inger bekymrner.
Utvecklingen divergerade starkt
mellan verkstadsindustrins olika
grenar. En nedging 1r silunda s1r-

skilt mirkbar inom iirn- och metallmanufaktur samt inom vissa
mekaniska verkstdder. Samtidigt
mirkes emellertid goda konjunkturer fiir elektro- samt bilindustrierna. Totalt sett torde ijkningstakten
i verkstadsproduktionen sjunka
ytterligare rinder innevarande ir.
Exporien, som ijkade med 15 o/o
under 1.962,vdntas i ir i blsta fall
komma att stiga med endast 5 o/0.
Fiir varvsindustrin m1rks, att de
stdrre varven under den allra senaste tiden kunnat notera en icke
obetydlig fdrbdttring i beldggningshdnseende genom mottagandet av ett antal nya order, varibland sdrskilt mlrks nigra sttirre
rvska. De nvtillkomna kontrakten
har emelleriid ntnst tecknas till
mycket pressade priser, och ftir
kiiparen i avrigt fiirminliga betalningsvillkor. Ftjr de smi och medelstora varven ar situationen
emellertid allt framgent bekymmersam.
Overlag ar jiirnindwstrin den
svenska industrigren, som drabbats
h&rdast av koniunkturavmattningen, med ett ytterligare fijrsimrat
orderllge samt hirt pressade priser. Kapacitetsutnyttiandet inom
den svenska iirnindustrin i dess
helhet var vid irsskiftet i genomsnitt 84 o/0, fc;rdelande sig med
90 olo i handelsjdrnverken och
73 olo pi kvalitetsverken. F. n.
ir kvalitetsstilsidan sirskilt hirt
drabbad, och produktionen av dylikt stil gick-f<irra Sret ned med
9 olo, varemot framstlllninqen av
handelsidrn steg med 5 o/0. Prismdssist':ir lleet"ftjr snvdl handelsilrn slom kva-litetsstil lika bekymmersamt. Utmlrkande fiir situationen ar, att priserna under en
ldngre tid kontinuerligt utvisat en
sjurikande tendens, sintidigt som
kostnaderna per producerat ton
stdndigt dkat, trots kraftiga rationaliseringsanstrlngningar. Marginalen mellan utfiirslljningspris och
produktionskostnad har sl'lunda
minskat fdr att slutligen helt fcirsvinna, och i stlllet f-ijr vinst fiirbytas i en dkande driftsfijrlust'
Det kommer sikerligen att vara
fcirenat med avsevirdi svirigheter
att v anda denna utvecklingtendens
i rdtt riktning, och si sm&ningom
iter n3. det l-ge d& produktionen
blir liinsam. Stlarkt bidragande till
den uppkomna situationen har naturligivis den hiigst otillfredsstdllande ordersituationen varit. Den
4

totala orderstocken vid senaste
nrsskiftet utgjorde silunda ca
677.000 ton, d. v. s. ca 100.000ton
ld'gre an ett ir tidigare och tdckte
di siffermissigt knappast ett kvartals produktion. Tidigare var man
van vid att de inneliggande orderna motsvarade ca ?la irs beliggning.
Utijver vad som framgick av
den visade filmen torde kunna anmlrkas, att den sisongmdssigafiirbittring av arbetsmarknadsldget,
som sedvanligen intrlffar
under
virminaderna. lnnu icke kunnat
f iirmlrkas, ftirmodligen huvudsakligen p& grund av den sena vnren.
I nigon visentligare grad torde
emellertid knappast fijrevarande
forhillande
ftirutses komma att
piverka arbetsmarknadsliget under det kommande sommarhalviret, md,jligen med undantag f6r
byggnadsindustrin.
*
Boforsindustrierna
I stort sett har inga egentliga
fiirlndringar, i varje fall inte dll
det bdttre, intrdffat i orderliiget
sedan senaste sammantridet med
Ftiretagsndmnden. Generellt ligger
silunda . sysselsdttningsniv&n
$t
samma plan som tidigare, och nigon fristdllning av arbetskraft har
innu icke behcivt tillgripas. Fluruvida s& mEste ske framiiver kommer att bestdmmas av orderingingen, fiir vilken framddsliget
- med vissa undantag - dock ter
sig tdmligen bekymmersamt.
P& den synnerligen viktiga krigsmaterielsidan koncentreras intresset fortfarande kring bandvagnsprogrammet. Under 1.962 nedgick
orderingingen avseende krigsmateriel, och under den fiirlupna
delen av innevarande Zr har vdrdet av mottagna bestHllningar
varit ldgre dn under motsvarande
period forra lret. Det 5r emelleriid -ri. fasta fiirhoppning, att inom
de nlrmaste minaderna en del
timligen avsevlrda order skall
kunna noteras. Det nyligen avldmnade wenska fiirsvarsprogrammet
utvisar iven att de olika inskaffningsdrenden, frdmst i vad avser
Flottan och Kustartilleriet, som
tidigare diskuterats med myndigheterna, nu kommer att realiseras,
vilket laturligtvis ir av stort intresselor oss.
Betriffande genomfiirandet av
S-vagnsprogrammet kan slgas, att

detsammaborde kunna ansessom
i princip faststlllt. De tekniska
specifikationerna avseendeS-vagnen har flrdigstlllts och ijverldmnats till myndigheternaoch vi ir
f. .n...sysselsatta
med den slutliga
prisslttningen av yagnen, vilket
senarearbete dr forcnat med stora
svirigheter.med tanke pX att reaIiserandetav programmetstrdcker
sig s& l&ngt fram i tiden som mot
slutet av 1,960-taler.Glidjande 1r
att kunna konstatera,att de tvenne prototyper av S-vagnen,som
stdllts till myndigheternas ftjrfogandefiir provdndamnl,i det stora
hela uppfyllt fordringarna. Allt
som allt 1r det sllunda vir fasta
iivertygelse, att slutligt avtal, avseendeden ftjrsta delen av serien,
skall kunna slutas inom en icke
alltfijr avllgsen framtid. Ytterligaremi i detta sammanhang
nimnas, att ett starkt intresse frin
vissa utldndska staters sida, sirskilt engelsk,visats ftir v&r 15,5
cm kanonvagn,KV 155. Som bekant har redan order pi 26 enheter erhillits frnn svenskaarm6n,
och m6jligen kan ytterligare bestillning frin detta h&ll komma
att ske.
Dlrest de fcirhoppningar, som
snlundaknutits till krigsmaterielsidan,infrias, vilket man ansersig
ha anledning fcirvinta, kommer
detta att innebdra god sysselslttning fiir verkstiderna under ett
antal Er framdver, liksom naturligtvis ett frlmjande av utvecklingen pi stllsidan.
Fiir den ci.vila sidan konstateras,
att stalsektornIr det omride inom
bolaget, som inger de sttjrsta bekymren, men llget torde knappast
kunna ansesYara visentligt simre
fiir virt vidkommande ln fiir de
flesta iivriga stilverk i Sverige.
Under fdregiende &r var orderingingen ca 15 o/o Ld'gredn 1961,
och nigon vlndning till det blttre
har lnnu icke ftirmirkts under den
gingna delen av iret.
*
t
Betriffande sysselsiittningsliige
inom de olika avdelningarnakan
sammanfattningsvisanf6ras, att
beldggningeninom de metallwrgisha aadelningarna 1r generellt
sett hiigst otillfredsstillande.
Driften inom stdlverken, vilken
fortlijper i stort sett i samma takt
som iidigare, motsYarar en &rs-

produktion av 75.000 ton. Som
jamf<;relse kan ndmnas, att vid
3-skiftesgnng en produktion av
1 0 5 . 0 0 0 - 1 1 0 . 0 0 0t o n p e r & r s k u l l e
uppnS.tts.Denna underbelaggning
motsvarar ungefirligen den nuvarande stilkonsumtionen. Storleken
av stillagret, vilket tidigare successivt nedgntt, 1r icke llngre fciremll fcir stcirre variationer.
Betriffande palsverhen i Kilsta
kan nlmnas, att gcitverket dr fullbelagt ftjr ca 2 veckor och mediurnverket under ca 4 veckor.
Dessa korta belziggningstideringer
bekymmer, och nigon fcirblttring
synes icke kunna pnrdknas inom
iiversk&dlig framtid. Man hyser 3
andra sidan den fcirhoppningen,
att nigon ytterligare forslmring
hdrvidlag icke skall intrdffa. Fijr
t'inverleets vidkommande kan ett
nngot bdttre hge noteras med full
beldggning under ca 6 veckor.
Gamla aalsverleet ir fullbelagt fcir
en period av ca 4 veckor.

nes endast f<;r t ) 2 veckor och
nigon fordndring till det blttre
skonjesicke.
I pressmedjanhar driften i princip reducerats till 1-skiftergnng
och bellggningen 1r tdmligen kort,
men situationen kan snabbt fiirdndras till det blttre.
Beliggningen i ztiirmebehandLingsaodelningen ar relativt kort
och fciljer i stort sett utvecklingen
inom valsverk och smedjor.
For gjwterierna marks en god
och i handformningsgjuteriet, som
Ir fullbelagt f or 12 minader framover, kanske en 6ver hovan god
beliggning. Beidggningen i det mekaniska gjuteriet tlcker en tid av
8 veckor.

de ph att den naturliga avgingen
varit mindre ln berdknat. Fram
emot sommaren torde dock avg&ngstakten komma att ijka. Antalet m&nadsavliinade har okat
med 36 genonr att 8l tillkommit
och 45 avg&tt. Noteras mi att i
antalet 81 ingir 38, som ijverflyttats frin kategorin timavltjnade.
Yid Nobelkrwt har under motsvarande period antalet timavliinade minskat med 4. De minadsavlcinades antal har 3, andra sidan
cikat med 29, genom att 41 tillkommit och 12 avg|tr. Hdri ingir
en civerflyttning av 27 frln kategorin timavlcinade och 2 frin
Bofors.
*

Inom Nobelhrut ar situationen
i stort sett tillfredsstdllande, med
undantag fiir sysselsdttningsllget
F<ir de n'rekanisba verkstiiderna fcir viss. kvinnlig. personal.
Situamdrks ett tdmligen oforlndrat,
tionen i ammwnitionsavdelningen
d. v. s. i det stora hela tillfredssamt i krwtapteringen har silunda
stillande, lIge och kanonrterkstii- inneburit
att 1,2kvinnor sagts upp
I Kilsta-smedjan dr hejarsmed- derna berdknas i stort sett bli fulltiil
i
slutet
av innevarande minad,
ja I, i vilken antalet smideslagnu belagda under fijrsta halvl,ret 1,963
varidmte
man
r;iknar med att unreducerats frin 10 till 8
i biiroch till dvervdgande delen Sven der senare hzilften av
maj yttera
v
&
r
1
9
6
1
,
a
r
b
e
t
a
d
e
1
6
,
1
7
ian
under andra halv8ret. Man rdknar
ligare
20-25
kvinnliga
anstlllda
l"g
belagd fram till semestern dven med att t'iiltoerkstaden under
m&ste
frist;illas.
P&
har
krwtsidan
i nr. Hur liget kommer att te sig forra delen ay innevarande Zr
orderinglngen fcirbdttrats nigot
ddrefter 1r svnrt att sia om, men kommer att vara fullbelagd, varanledning synes finnas att hoppas emot vissa svS.righeteratt upprdttt- och fcjr sprdngdmnen ir ldget synnerligen gott. Pi den civila sidan
p& en viss fiirbdttring l5ngre fram
hilla full sysselslttning kan komoi iret. Orsaken till den senast ma att uppste under senare delen er fdrhallandet generellt sett tillgenomfcirda reduceringen av anta- av nret. Pldtverkstadez synesi det fredsstlllande, och s;irskilt dr detta
fallet pn likemedelsomridet, ddr
l e t s m i d e s l a gs a m m a n h d n g e rm e d stora hela komma att vara fullbeleveransf6rskjutningar initierade lagd under hela innevarande nr. situationen dr mycket god.
frin kundh8ll. (Senare har kunnat
*
Aven fcir amrnwnitionsverkstiinoteras, att aY ndmnda anledning
derna ar beldggningssituationen
Betrdffande d o t t e r b o I a g e n
bellggningen minskat ytterligare,
god
fcir fijrsta halv&ret L963, :un- m& nlmnas, att f6r NOHAB:s del
med pifoljd
att antalet lag mist
llget for innevarande ir inger oro,
nedbringas till sex.) I hejarsmedja der det att stdilningen kan komma
sivdl betrdffande sysselsdttning
II 1r beliggningen svag och oj:imn, att bli nngot mera problematiskt f6r
och ddr sysselsittesf . n. 4 smides- resterande del av lret. PL ldngre som ltinsamhet. Detta sammanhdnger med att NOHAB:s produkl a g . H e j a r s m e d j a I I I d r i v e s m e d sikt dr, s&som tidigare minga
8-9
smideslag och ftjr dennas glnger framhillits, ldget fiir dessa tion - sdrskilt di vad glller turavdelningar bekymmersamt, varbiner, lok och motorer hirt
vidkommande dr bellggningen i
for
alla
anstringningar
till
miste
trdffats av konjunkturavmattning1600 tons pressarna relativt god,
en. Nigon liten fcjrbdttring i sysvarjlmte fiirhoppning hyses att fdr att ersd'ttabortfallande ammunitionstillverkning med nya ldmpselslttningsldget har emellertid
genom vissa utldndska order pi
liga objekt.
kunnat noteras iimftirt med hcisten
vevaxiar kunna avsev;irt fdrbittra
*
1962. Efter den fijrsta fristlllningbellggningssituationen fijr 4000
e
n av 40 mani olntverkstaden
tons pressen. I iivrigt dr beliggBetriffande b ersonalsitwationen
har nigon ytterligare permittering
ningen otillfredsstillande.
mi n;imnas, att' antalet timavlcinaicke behijvt tillgripas. Emellertid
K lensmed j ansbellggning ir mycde vid Bofors under Srets fiirsta
ket kort och ddr sysselsdttesf. n. tre m&nader minskat med 27. Den kan situationen mojligen under senare delen av innevarande ir bli
endast 7 smideslag d. v. s. ca hdlfstdrsta delen av avgXngen hinfijr
ten av det normala och i harnrnar- sig till de metallurgiska avdel- kritisk frir ytterligare ett antal ansmedjan har bellggningssituationingarna och 6r att rubricera som stlllda. Ett realiserandeav S-vagnsnen successivt f6rsvagats under en s. k. naturlig avg&ng. Oaktat att programmet fdrvdntas dock avsevdrt fijrbittra sysselsdttningsldget
llngre tid, vilket fijranlett att man
antalet nyanstillda under periovid NOHAB.
i stor omfattning niidgats inskrdnka
den varit obetydligt, har minskdriften till 1-skift. Bellggning finningen blivit ovanligt liten beroenVid'V/ed.averken fiirbdttrades
*

veckling hade man tdnkt sig att
viss kvinnlig personalskulle beredas tillfdlle till halvdagstjdnstgdring. I verkligheten hade detta
system,sompr6vatsvid Nobelkrut,
omfattats med relativt ljtrmt intresse.Fdr att kunna beredaarbete
it, och ddrigenom hjdlpa, flera
kvinnor var det emellertidaY stor
betydelse,att dessatillvaratog de
miijligheter till halvdagstjinstgiiring som bjiids.
Med anledningav ett inligg frin
herr V amstad redogjorded.isponent
Sohlman fi;r de fr&n staten fiireliggandeplanernapL att bygga en
ny sammansdttningsfabrik
fijr ammunition i Vingnker eller Tenhult,
*
vilka planer om de realiserades
skulle komma att i hiig grad menHerr Soderbolm sttalade sin
ligt ber6ra Nobelkrut. Det kunde
tacksamhet fiir den ldmnade redo6ven i detta sammanhangnimnas,
gcirelsen,vilken man alr ldttbegripatt en delegation bestiende aY
en
icke
utan
liga orsaker avvaktat
bl.
a. representanterftir Svenska
viss spinning. S:irskilt glddjande
avdelFabriksarbetarefcirbundets
var det att kunna konstatera, att
m& den re- den bild, som nu milats 6ver ningar vid Nobelkrut och i LindesSammant'attningsrtis
berg helt nyligen uppvaktat fiirflektionen gdras, att oaktat ldget koncernens ldge icke tedde sig visvarsministerAnderssoni drendet,
fcir koncerneni desshelhet icke ir
sentligen mijrkare dn den som
och framhnlfit att det bide vid
tillfredsstdllande, anledning up- tecknades vid ndstfiiregiende sampenbarligenfinns att se framtiden mantrdde. Ftjretaget var iven att Nobelkrut och i Lindesbergr&dde
in med fijrtrijstan. En avgjord fiir- lycktinska till den utveckling, som en mindre tillfredsstdllandeordering&ngsamthemstalltom en underdel fcir Boforskoncernen ligger S-vagnsfrigan undergitt under den
nlmligen i den spridning,somfiire- allra senaste tiden. S-vagnspro- siikningav i vad min man kan utolika till- grammet kommer ja att ge syssel- nyttjade lokalerochmaskinersamt
finnesmellankoncernen"i
varigenomdet er- slttnins it bnde moder- och dotter- den arbetskraft,som finns, i stdllet
verkningsgrenar,
farenhetsmissigtvisat sig att iven bolag, 6ch det framstnr nu sisom fijr att bygg en ny sammanslttvid en allmdn konjunkturavmatt- lnnu viktigare dn tidigare att man ningsfabrik.Det var att hoppas,att
insatsskulle visa sig
ning verksamheten inom nigon inom de olika beriirda delarna av delegationens
fruktblrande,
ty bortsett fr&n det
ellei nngra av dessagrenar kan koncernen kan hilla sysselsittningavbrdck,
som
de redan befintliga
fortgi h61tostcirteller ivarje fall i en uppe och dirigenoh behilla all
genom
tdmligennormal omfattning.I viss tillginglig yrkeskunnig arbetskraft anldggningarnaskulle lida
upprlttandet
av
ny
fabrik,
en
utstrdckning medfijr denna upp- i avvaktan p3.atttillverkningen av
framstod det som ur nationalekodelning, dven att konjunkturbak- S-vagnarna ig&ngslttes.
nomisk synpunkt mindre vilbeslag icke i lika hiig grad som eljest
man
Fiir S-vagnsarbetetbehtjvde
skulle skett behtiverdrabba de an- nlmligen icke blott den nuvarande tdnkt med den ifrigasatta dubblerlnSen.
stdllda i form av fristdllning, diriarbetsstyrkan) utan miste uppengenom att i viss omfattning 6ver- barligen dessutom skaffa ytterP& ffiga av berr Stiderholrn
flyttning av arbetskraft kan ske ligarl arbetskraft. Med tanke p& upplystedirektt)r Od.elbergom att
de utredningar,som fciretagitsbefrin en tillverkningsgren till en den problematiska utvecklingen fiir
annan.
ammunitionsverkstlderna, d'ir en trlffande nybyggnadoch.moderni*
senngav g]uterrernaresulteratI att
ytterligare nedging skulle framfijr
Styrelsen beslutat om en ftjrsta
kvinnliga
allt
drabba
de
anstillda,
Betrdffande3rsresultatet fAr P eZ
etapp avseendemoderniseringav
som
hiigeligen
tinskframstod
det
kan redan nu nimnas att, ehuru
gjuteriet vid Bofors, innebirande
vd.rt,
att
en
losning
snarast
miijligt
irets nettovinst ir praktiskt taget
en kapacitetsiikningfr&n 5.000komme till stnnd betriffande kvinlika stor som L961.,detsammair
11.000ton per nr. GenommoderniAvslutningsvis
nosysselsdttningen.
sdmre dn fdr 1.961,.Det oaktat
konstateras, seringenvinnes dessutom,att ankunde
det
llmpligen
m&ste dock resultatet betraktas
att i det stora hela syntes Bofors- talet mantimmar minskar avsevdrt
sisom n&gorlundatillfredsstillanoch dirmed dess an- i sivzil det mekaniseradesom i
de. I anslutning till vad tidigare koncernen
gn
en
ljus framtid till mtjtes. handformningsgjuteriet.Arbetena
stdllda
ovan sagts. ir det intressant att
kommer att pibiirjas i &r och vara
Disponent Soblman erinrade om
notera, a"ttden dilfiga utvecklingen
avslutadenngon glng 1964.
ijnskinom vissa delar av rdrelsen,var- sina tidigare uttalanden om
Disponent Sohlman meddelade
vid sirskilt stnlsidanisyftas, i viss virdheten av att iika arbetstillfilmin uppvdges av framglngar ph lena fiir kvinnlig arbetskraft i p3, farfrigan av frw Petterssonatt
andra h8ll. framfdr allt di inom Karlskoga. Som ett led i denna ut- den engelskaordern avseende40

ldget nigot under 1962. Alldenstund orderingingen varit synnerligen otillfredsstdllandef6religger
emellertid tyvarr risk fiir sysselsdttningen under den ndrmaste
framtiden. Fristlllning av personal
kan dirfijr miijligen bliva aktuell.
Betriffande UV A synes intet
soeciellt vara att anftira under
for Tidabolrnsverleenkan
d.t
n d m"tt
n a sa,t t m a s k i n v e r k s t a d e n
fortsittningsvis inger bekymmer.
Man hyseremellertidden fastafijrhoppninsen,att det hela dlr skall
kunna lr"illas flytande i avvaktan
p& genomfiirandetav S-vagnsprog r a m m e tP
. i plastsidan mtjtes
Jn utomordeniligt hird konkurrcns, men snsom framghr av det
timligen tillfredsstdllande sysselsittningsllget synes det som om
man fortl6oande hade kunnat anpassasig efier laget pi marknaden.
*

6

vissa delar av Nobelkruts verksamhet. Redan nu framstnr det som
sdkert, att.1,963resultatmdssigt sett
kommer att bli avsevdrt sdmre iin
1962.
Avslutningsvis fcirtjdnar i detta
sammanhang de inom minga omr&den av koncernens verksamhet
pigiende rationaliseringsarbetena
ett omnlmnande. Det kan med
gledje konstateras, att dessa arbeten pi allahltll omfattas med mycket stort intresse och att silunda
alla fijrutslttningar finns ftjr att
genom fortsatt rationalisering vIientligt nedbringa de f. n.
"Tltf.;.
hijga kostnaderna.

mm ammunition kunde vintas nlr
Vasen kommer att 6verlamnas Avdelningens
uppgifteri stort
somhelst.Dennaorder kommeratt till respektivefcirslagsstdllare
vid
Avdelningen
har bl. a. till upp.
positivt piverka sysselslttningen ett kvdllssammantrddemed fcirgrlt att
rnom ammunltlonsavdelningarna. slagskommitr.6n
pl Tjdnstemannaavsluta kiip samt sk<jta hirf6r erforderlig
missen
under
virens
lopp.
Herr Karlkoist anknot till vad
korrespondens med leverantrjrer samt
somndmntsom visstmotstind frin
upprltta licensansiikningar,
Ombwdsmanoon Horn anmdlde
kvinnliga anstllldassidamot 6ver- att Fiirslagskommittdnfcir fiirslag ombesiirja tu11-,frakt- och remboursfrigor
ging fr&n hel- till halvdagstjdnst- avgivna av tjenstemin vid
i samband med inkdpen,
Bofors
giiring och menade, att detta sammantrdtt
tidigare pi dagen, kontrollera fakturor,
kanske i och for sig var tlmligen varvid sammanlagtsju f6rslagbe- bevaka leveranser,
naturligt. En framkomlig vlg bor- handlats.Av dessabelonadestvi
slnda ut meddelanden betriffande Lndde emellertid vara att man vid ny- med sammanlagt300:- kr, ett
ringar av priser och leveranstider,
beslttning av viss sysslafrin btir- bordladesanyo, tre kunde av olika avldmna inkiipsrapporter betriffande
jan inrd"ttar densammafcir halvtid.
stiirre inktip,
anledningar icke bli f6rem&l fiir
ombesdrja bonusavtal fdr hela Boforskonvidare
behandling
och
ett
slutligen
*
cernen,
avfijrdes frin dagordningen,enir
Fiirslagsverksamheten
detsammaredan blivit fciremil fiir ombes6rja fiirslijning av skrot och iiverbiivet material.
behandlinginom Patentkommittdn.
Dr L6nnbergmeddelade,
att FdrPi fdrslag av dr Lijnnberg beslagskommittdnfiir f6rslag avgivnuvarande
na av arbetare vid Bofors sedan slijts,att i stlllet fijr den sedvanliga Avdelningens
organisation
pennan,
fiirslagsstdllare
skulle
kunsista Nlmndsammantrldet i december1962 avhlllit tvi samman- na slsomuppmuntranf6r inldmnat
Avdelningen omfattar totalt ca
komster, den 1,4resp.den 27 mars. fcirslag under tredje &ret erhilla 35 st anstdllda,varav 9 inkiipare.
Vid det ftirsta av dessasamman- ett askfat av kristall, till ett unge- Ovriga ir uppdelade p3. fakturatrdden behandlades Eterstiende firligen motsvarandevdrde.
kontroll, leveransbevakning,
orfiirslag fr8rn 7962jdmte n&grasom
*
derskrivning, korrespondens,etc.
bordlagts frin 1961.Pn respektive
Avdelningen kan synassror, men
f6rslagsstdllaresbegiran upptogs Inkiipsavdelningen
betinkas m& att den skall betilna
dessutomtre f6rslag till fiirnyad
Ingenjdr Sten Danielsson re- tre olika slag av industrier,st8.lgranskning.Sammanlagthandlades
dogjorde
fiir Inkcipsavdelningens verk, mekaniska verkstdder och
s8ledesvid detta sammantrlde 38
organisation
och arbetsuppgifter, kemisk industri med tillhtirande
frirslag.
likemedelstillverkning.
Av dessafiireslogs26 fcirslagtill varvid bl. a. fiiljande ndmndes:
Varugrupplistan1r lven synnerbeliiningmedtillsammans3.860:ligen omfattandeoch dd"ri&terfinkr, varav ert med 1.560:- kr och Historik
nes bland mycket annat bransle,
ett med en pl&nbok,tv& bordlades
rivaror och olika fiirn6denheteri
En
fristlende
Ink|psavdelning
och ett ftirklaradesvilande, medan
civrigt fijr de metallurgiska avdel(IK)
tillkom
vid
Boforsverken
sex tacksamt avbiijdes.Fllrutijver
ningarna, r&varor fiir Nobelkrut,
faststllldes tvn tidigare prelimini- som en avdelning inom Ekonomi-olika slagsplastrivaror, halvfabriavdelningen.
Sedan
mitte
n
av'1.9
40
ra beliiningsbeslut.
kat av mingahandaslag,byggnadsVid det senastesammantrldet. talet sorterar IK direkt under material
samt maskinella utrustdirektionen.
den 27 mars, behandlades31 fiirningar.
slag, samtligainldmnadeunder inVid Nobelkrut inrdttadesi slutet
IK handllggervarjeir ca 38.000
nevarandeir. Av dessabeliinades av 1930-taleten Inktipsavdelning,
direkta inkcipsorderoch ca 4.000
2l med tillsammans2.050:- kr som sorteradeunder Ekonomiche- avrop pi
kontrakt, kontrollerar
(varav tre med plinbiicker), sex fen. I syfte att fdrenhetliga Inkiips)-priser pi ca 80.000fakturor och
avbcijdestacksamt och fyra bord- verksamheten och miijliggiira ett
behandlarca 100.000mottagningslades.
intimare samarbetemellan Bofors sedlar.
Det dr fortfarande livligt p& fOr- och Nobelkruts inkcipsavdelningar
Skrotfcirslljningenkan vissa ir
slagsfronten och under lret har erh6,lldessafr&nir 1.940engemen- uppge
till ca 1 milj. kronor.
hittills mer in 60 ftirslaginkommit. sam chef. Hirigenom kunde de
Som framgitt omfattar inkiipen
Ytterligare ett antal "flitiga
b&da avdelningarna bdttre draga ett stort antal produkter
av de mest
fcirslagsstdllare"har numera kva- nytta av yarandras erfarenheter skilda
slagoch f<ir IK med sin trots
lificerat sig fiir kristallvasen,nim- betrdffandebl. a. ldmpliga inkiips- allt relativt
f&taligapersonalir det
ligen:
pro- givetvis omiijligt
kdlior fijr olika gemensamma
att behlrska alla
GcistaAhmann, VR 92 (20383) dukter, varjlmte samkiip kunde dessaomr&den.Man m&stedlrfiir
ordnas, battre rabatter utverkas, vid behov exempelvis
i kvalitetsKarl Erik Linder, MSK 90
bonusavtaluppg6ras,etc.
frigor fijrlita sig pi expertisinom
(1300)
Successivtiiverflyttades p& Bo- tivriga av inkiipen bertjrda avdelFolke Str6mberg,RT (1,2069)
fors inkiip av s&danavaror, som ningar. Detta glller kanske sdrJosef Nordell, BAM (1,9547)
var gemensamma
fijr de bida fiire- skilt vid avslut riirande maskiner
Per Falk, KCC1 (tidigare
tagen,och i brirjan av 31 1946 sam- och tekniska anlaggningar,di IK:s
vK so)(1,67e)
manslogs de blda inkiipsavdel- arbetei stdlletkoncentrerastill den
Bo Isaksson,MSK 90 (23726)
nlngarna.
kommersiellasidan.

H j i i l p m e d e li i n k o p s a r b e t e t
Forutom adresskalendrar iiver
leverant6rer frin ett flertal olika
llnder har IK som hillpmedel ett
omfattande arkiv av kafaloger och
prislistor. Vidare fiires pi IK ett
kombinerat register 6ver leverantcirer, respektive gjorda inkiip av
aktuella varor. Dn sortimentet aY
sidana varor standigt iikar, dr resistret ifris,a fiiremil fcir en koniinuerlig k*omplettering. Registret
ir upplagt med utgangspunkt.tran
den rubrik r.rndervilken respektive
vara sorterar, och under varje
rubrik kan man &terfinna bl. a. dels
leverantdrer av respektive vara'
dels under hand gjorda kop med
anteckning om inkiipsordernummer, kvantitet, varuspecifikation
och pris, samt i vissa fall iven arbetsordernummer.
lnkoosrutinen
I vad avser inkdpsrutinen indelas ink6pta produkter i lagerz,aro_r
och ord,ervaror. Lagervaror ar shdana som dr fciremnl fcir kontinuerlig efterfrigan och dlrfcjr llgges i
lagcr i avvaktan pn efterfrigetillfaTlet. Med ord..u"rn f<;rsins i
andra sidan en vara, som icke 1r
fcjremnl for kontinuerlig efterfr&gan och ddrfcir endasc anskaffas
uer b"hou.t si pikallar. Nigon
skarp grins mellan dessa olika
grupper finns ej. O;n bestlllnirrg av
viss ordervara olta iterkommer
blir den Lipptagen bland lagervarorna; likasn kan en lagervara slopas, om efterfr&gan av densamma
iterkommer mera szillan.
Initiatir.et till fcirvdrv av sndana
lagervaror som inkiipes i stora
kv:antiteter kommer f?in Inkiipsavdelningen, som stir i stdndig
kontakt med leveranttirerna, och
dlrigenom har miijiighet fcilja den
ofta fl uktuerande prisutvecklingen
fcir dessaprodukter. Ovriga riva-r o r b r u k a i s e d v a n l i g e nb e s i a l l a sp i
anmaning av driftsingenjcirerna.
Betrdffande resterande lagervaror
kommer impulsen frnn Materialbokfiiringen, som pn sina lagerkort
angiver dels s. k. bestdllningspunkt
d. v. s. den llgsta niv& till vilken
lagerhillningen av en viss vara
fii nedgn och vid vilken silunda nybestillning senast skall ske,
dels sedvanlig bestzillningskvantitet. Impulsen till anskaffning av
ordervira kan komma frnn praktiskt taget samtliga avdelningar, av
8

vilka dock driftsavdelningarnaoch 20 exemplar, av vilka tre stannar
a n l i g g n i n g s a v d e l n i n g a r n aI r d e p
' i I n k c i p s a v d e linn g e n .
Ovan har behandiatslK:s direkta
vasentllgare upporagsglvarna.
Inkiipsuppdragen till IK lzimnas befattning med inktipen. Det kan
plats att, som redan anrned utnvtiilndelv de s. k. bestdll- vara Di sin
err del andra frigor,
tytts,^.edorrisa
fcjr
orderA-sedlar
ningssediarna,
var6r och L-sedlar fcir lagervaror. som eir aktuella sirskilt vid storre
inkiip d. v. s. spdrsmil avseende
A-sedlarna skall efter attest frin
frakter, fcirsdkringar och betalning.
Materialbehiirig person tillstlllas
I fr&gor om inhemsk befraktning
bokfiiringen, som har att i lager'
samarbetar
IK med Transportavkorten efterse om ej bestllld kvanfraktavdelning under
delningens
ur
titet limpligen kan reserveras
lagret. Ar si mcijligt &tergir be- det att utldndska befraktningar
s t i l l n i n s s s e d e l nt i l l b e s t l l l a n d ea v - handldggesdirekt av IK. Det ar av
stor betydelse,att noga undersdka
delnins med anteckninsdlrom. I
iall vidarebefordras sedeln i sambandmed olika inkiip aktuella
",r,-,at
IK. L-sedlarna ddremot sdndes fraktfrigor, endr fraktkostnaderna
till
i en del fall d.r vlsentlisa i forhilefter attest direkt till IK.
lande till varans vdide. Vidare
Bestillningssedlarna skall, forombesririer IK att vid tankbntsbeutom kvantitet och specifikation
fraktning av kemikalier kontroll
av materialet, angiva cinskadlevesker av atr.tankar och ledningar 1r
ranstid och om mdjligt dven senast
vll rengjorda ftjr undvikande av
godtagbar sidan, ungefirligt total"contamination". Fcir detta lndaoris och ordernummer. Dlrest bem&l anlitar IK auktoriserade beitlllningssedelns utskrivande fijresiktningsmln i respektive lastg&sav anbudsf<jrfarandeskall dven
nrngsnamn.
inbudet bifogas bestdllningssedeln.
Fiirslkring av gods handhas av
Har samma vara tidigare inkiipts'
Befraktningsavdelningen.Till denangives om mojligt av bestlllande
na avdelning har IK att ldmna uppavdelnins eller av Materialbokfijgift om priser och frakter etc. ftjr
och eventuellt daringen ,,J.^"t
iidant gods som limpligen b6r fort,t.i pn fciregiende inkdpsorder.
sikras samt om vilka risker, som
Best6llningssedlaravseende s&- skall tdckas. Utom krigsrisk- och
dant materiil, fa. vilka pris- och vanlig transportf6rsdkring ftjrerabattlistor glller, glr via inkiipafarsdkring moi- stiild,
ko-rier
ren direkt fijr ordertrtskrivning.
b.rdckage,ldckage samt contaminaInkciparnas uppgifter betrdffande tron.
dvlika varor blir att hos leveranBetalningsforeskrifterna brukar
tijren scika istadkomma hdgsta vid stcirre inkiip stipulera att vissa
mcijliga rabatt respektive irsbonus. fcirskott skall erliggas. Hdrvid gllBetriffande material, som tidiler det for IK att som sikerhet for
gare besteillts,noteras kvantitet och llmnat
fiirskott utverka bankpris for fdreg&ende bestillning,
garanti,
varefter inkoparen bedcimer huruvida offert skill infordras, eller om
MAlsrittning
ordern kan utsindas med angivanEtt fcirsiik att formulera en mnlde av det gamla priset. Har sedan
d.en tidigaie o.rdern inga prisdnd- slttning f<;r IK skulle kunna lyda
rinsar i material eller arbete fcire- si att man skall pi allt sltt efterkorimit, och antalet bestdllda de- striva att ktjpa
talier i bida fallen dr ungeflr
riitt kvalitet fcir leveransi
deisamma, kan som regel offertriitt tid och till
fcirfr&gan undvikas. I nuvarande
rAtt pris.
besvir-liga koniunkttrrlige har av
naturliei orsaker offertf6rfrig*
ningarias antal cikat betydligt'
Disponent Sohlman tackade fcir
Betrdffande civriga inkiiP, ddr
silunda priset ej pX fiirhand kan den intressanta redogcirelsen och
faststdllai, gciresgenerellt anbuds- erinrade om att Inkiipsavdelningen, som forrattade inkiip for omfcirfrigningar. Nlr sedan offerterkring 165 milj. kr per ir, var en ur
na anldnt, avg6res dessa av ink6paren antingen direkt eller efter kostnadssynpunkt synnerligen beytt.ande fri"n den bcstlllande av- tydelsefull kugge i maskineriet.
Det berodde silunda i stor utdelningen.
strdckning p1t denna avdelning
Inkcipsorderna utskrivas i 10-

huruvida billigast miijliga priser
och ritt kvalitet erhcills.

frigan limpligen &nyo tagas upp
till bedcimning."
Det sSlunda av kommittdn gjorda f6rslaget ldmnades utan erinran.

Fcirslagskommitt6n
fdr arbetare:

Overingenjiir N. Carbonnier, ordf.
Fiirman A. Karlsson
Herr H. Karlsson
Herr N. Nilsson
Broschyr om fiirslagsverksamheten
Ingenj6r H. Sdker, sekreterare.
Herr H. Karlsson ersltter herr
Disponent Soblman erinrade om
att senast vid slutet av 1,959 en V. Hagberg, i ijvrigt omval.
broschyr betriffande ftirslagsverkHerr Carbonnier meddelade att
samhetenvid Bofors iordningstdllts
den avg&ende ledamoten i denna
och dlrefter distribuerats si lnngt
fiirslagskommitt6, herr V. Haglagret fcirslog, och meddelade att
berg, vid senaste kommittdsamherr Artur Grell i biirian av inne- mantrddet avtackats fcir det v1rSedan direkt6r Caspersson upp- varande ir i en skrivelse till Fcire- defulla och intresseradearbete han
tagsndmnden fiireslagit, att inne- nedlagt. Samtidigt hade herr H.
lyst om att vid maskinanskaffning
h&llet i broschyren. slsom numera Karlsson hllsats vllkommen.
offert alltid infiirskaffades fr8n
flera hall, avslutade disponent varande inakiuellt, omarbetades
Sohlman med att konstatera, att en genom fcirslagsnlmndernas eller en Forslagskommitt6nfdr tjdnstemiin:
sdrskild tillsatt kommittds fiirsorg.
betydande del ay Inkiipsavdelordf.
Det
silunda utarbetade ftirslaget Overingenjdr N. Carbonnier,
ningens totala anskaffning utgjorsekreterare.
I{err
Engstrcim,
U.
skulle direfter fcireldggasFciretagsdes av maskiner.
F6rman H. Olsson
ndmnden fiir godkdnnande. SlutIngenjor O. Str&th
ligen vore det enligt herr Grells
Samtliga omvalda.
Avtackning av veteraner
mening iinskvdrt, att i samband
med distributionen av den nya
Ombwdsman r.tonHorn anmdlde, broschyren propaganda gjordes Ekonomisk v&rjournal
att den kommitt6, i vilken herrar
fijr ftirslagsverksamheten genom
PA-ridets bildband "Ekonomisk
Holm, von Horn, Hdggmark och affischering.
viriournal 1963" visades som inSijderholm ingnr, och som vid geFciretagsnlmnden beslcitmed anledning till konjunkturtjversikten.
mensamt sammantrlde med fiireledning av ovanndmnda fiirslag,
tagsndmnderna vid Bofors och Noatt uppdraga 1t herrar Grell och
belkrut den 2. 7. 1,962 erholl i
Liinnberg att utarbeta och fijr Fcire- Konjunkturiiversikt
uppdrag att uppgtira f<irslag till
tagsndmndens godkinnande framDirekt6r Dabl|n ankncit fiirst i
riktlinjer fcir avtackande av pen- ldgga en ny broschyr betriffande
sionerade arbetare hade fciljande fiirslagsverksamheteninom bolaget. sin redogiirelse till den just visade
Ekonomiska virjournalen och anatt raPPortera:
fiirde bl. a.:
Vattenledning till Skjutfiiltet
"Sedan icke blott nu aktuella
I anslutning till vnrjournalen
omstdndigheter beaktats utan iven
kan
det vara skdl att ndmna nilgra
Pa friga av herr Siiderbolrn
hdnsyn tagits till att det av olika
ord
om de aktuella marknadsfr&orsaker icke syntes miijligt att meddelade disponent Sohlman, att
gorna. Annu f6r en mnnad sedan
projekteringen
av
vattenoch
avf. n. rekommendera em ftjrfarande,
loppsledningar for skjutfdltet be- var det en allmdn uppfattning, att
som med nigon hiigre grad av sirlknades varaklar i bcirjan av maj lcisningenav frigan om Englands
kerhet kunde forutses bli ldmpligt
intrdde i EEC var mycket ndra
innevarande
ir.
under en lingre tid framciver, vilfijrestiende. I de vidaste kretsar,
vH
ket enligt kommitt6ns uppfattning
t. o. m. inom EEC-fiirhandlarnas
*
mnste ansesyara en fcirutsdttning,
egna led, kom ddrfcir torpedehade man slutligen kommit fram
ringen av fijrhandlingarna i Bryssel
NOBELKRUT
till att det icke framstod som ldgsom en fullkomlig chock.
ligt att nu presentera ett konkret
Jag skall inte g& in p& fiirspel
Nobelkruts ftiretagsndmnd h6ll
fcirslag i fcirevarande hdnseende.
och
orsaker till det hela, utan ensitt fcirsta ordinarie kvartalssamDet gick s&lunda inte att nu tjverdast konstatera, att en anslutning
blicka huruvida ett fdrslag i viss mantrdde fiir &ret den 14. 3.1,963. till EEC av England skjutits avseriktning verkligen kunde innebdra Direktciren dr Allan Dabl|n ledde virt in i framtiden. Detta kommer
fcirhandlingarna.
en fijr fiiretag och anstillda lyckatt i hcig grad inverka pi Sveriges
lig losning fijr framtiden.
fOrhillande till EEC. Ddremot kan
Funktiondrer och kommitt6er
I stillet fiireslis art der under
en associering till EEC av Ostern&gra 3,r framijver fir fcjrbli vid
Fiiliande fwnktioniirer f6r 1r rike, med dess speciella situation,
yara'tdnkbar.
det gamla och silunda i det enskil1963utsigos:
da fallet det iiverldmnas till de be- Ordfiirande: direkttir A. Dahl6n
I detta lage dr det naturligt, att
rtirda parterna d. v. s. avdelnings(utsedd av arbetsgivaren)
EFTA-staterna i stor utstrdckning
chefen och den i pension gS.endeatt
Vice ordfcirande: herr V. Hagberg
tytt sig n:drmare varandra, och det
avgiira huru skall fcirfaras med
(vald av civriga ledamiiter)
har icke saknats rijster fcir att gX
blomsteruppvaktning och bilfird
Sekreterare: herr U. Engstrtim
fram ldngs mycket radikala linjer.
hem den sista arbetsdagen. Sedan Varselmottagare:herr H. Carlsson Det dr vdl mycket sannolikt, att
fiirhillandena klarnat n&eot kan
(Samtliga omvalda).
vad som har hlnt i varie fall kom-

P?,, frFtga av berrar Holm och
Sijderbolm trpplyste ingenj|r Danielsson om att i det angivna beloppet, 165 milj. kr, icke blott
ingick fiirbrukningsvarorutan iven
maskiner och annat gods anskaffat
ftjr investeringsdndamil samt att
i den mnn sn var miijligt och limpligt anskaffat gods blev fijrem&l fiir
kontroll fcir utrdnande av kvalitet etc.

mer att piskynda avvecklingenav
de inre tullarna inom EFTA. De
brittiska samvildesfrilgorna och
Danmarks befarade sv&righeter,
med sitt jordbruk, dr emellertid
tvi allvarliga problem, som st8r i
vdgenf6r en snabboch radikal utveckling av EFTA-organisationen.
USA:s omedelbarareaktion pi
den franska torpederingenavBrysselfiirhandlingarna \rar mycket
hiftig, varefter man dock dd'rhar
lugnat ner sig n&got. Vissa fijrutsdttningar torde fdreligga for en
medverkanfrnn USA:s sida till en
bred allmln liberaliseringav handeln, dlr en sdnkning av tuliarna
skulle ingi som en viktig ingre-

pi frlmst England, och det torde
iven finnas ij-kademiijligheter p3.
exporten till USA, ddrest det dir
diskuteradetullsdnkningsprogrammet blir verklighet. I vilken grad
bortfallet avvissamarknaderinom
EEC hdrieenomkan komma att
dr emellertidej miijkompenseias,
ligt att uttala sig om.
*

Direkt6r Dahl|n Svergicksedan
till fijrh&llandena vid v&ra egna
industrier och nimnde ftirst, att
vid BOFORS ingen stdrre fiirkundndring i sysselsdttningsldget
nat iakttagas sedanfijrra ndmndsammantrddet. Det fijrutses ej
{tlens.
heller nieon mera markant fciruider nirmaste framtiden'
Fijr de industrier i virt land' Indring'inneb
ar att framfcirallt pi
som har betydande export p& Detta
EEC-llnderna, ar det hela en myc- hela stilsidan bellggningssituatioket obehagligsituation. De inbiir- nen ir mycket otillfredsstlllande.
des tullarna mellan EEC-llnderna
Om NOBELKRUT anfiirde dihar siunkit, medan ddremot im- rektiir Dahldn:
porten av varor frin t. ex. Sverige
Det dr ju si att sdrskilt pi milirelativt sett hiijlcirsvirats genom
produkter orderinging och
tdra
da tullar. Dlrjimte har ocksi
icke fiiljer varandra
faktuiering
planera
fiir
att
miiilieheterna
"tack 'rrar" de linea och
oarallellt.
framt'iden allvarligt- fdrsdmrats. '-rrcket
varierande leveranitiderMinga har givetvis tidigare i de
fiiljsamhetenir betyd.ra,
medan
vdxa"ndeavidttningssv&r'igheterna
ifrl'ga
om de civila proligt
stiirre
pl EEC-lindernaklamrat sig fast
da lSkesdrskilt
dukterna
och
vid f<;rhoppningarom en relativt
medlen.
snart stundande associering av
Orderingnngenfijr 1.963har reSverigetill ett utvidgat EEC, och
tidigare fcirutsettsbli ligre dn
dan
under"tiden kanskeiill priset av
1962, ndrmast pi den miliunder
direkta ftirlusterbehlllit sinakunsidan,
och hittills i &r ir det
tara
der hellre d'natt fiirlora dem'
tyvdrr ingenting som talar hdrSkulle sammanbrotteti BrYssel emot. Silunda Ear orderingingen
inneb?iraintimare band och snab- hittills i &r i j2imf6relsemed sambare minskadehandelshindermel- ma tid {orra &ret varit betydligt
lan EFTA-staternq si utgiir detta ldere pi krut och sprdnglmnen.
eivetvis en viss kompensation, Oideringingen fcir dessaprodukitiirre eller mindre fiir-olika in- ter at emellertid alltid mycket
dustrier och exportvaror.
oilmn. varfiir detta icke behiiver
Fijr Nobelkruts del gdller i stort va.a .itslagsgivande.
Ddremot vad
sett vad jaghd'r generelltharsagt: betrlffar ldkemedel ar orderinNobelkrut dr ju en exPortindustri gingen hiigre^dni fjol sammatid
i det att ca halva fiirsdljningen och av ungefdr samma storleksgiller utlandet. EFTA och EEC ordning ndi det gdller civila bulkint"s".
-Dedirvid framskjutandeplat- orodukter.
'
redan nu ridande svirigser.
Vad glller de olika avdelningarheterna med vir export till EEC- na, ar situationenrdtt varierande:
ldnderna kommer itt iika framOrderingingen pZ jakt- qch
iiver. i takt med den fortsatta pistolkrut dr tillfredsstdllande.Atslnkningen av tullarna EEC-sta- ikilliga offerter pi gevdrs-..och
terna eriellan. och med all sanno- kanonkrut av nc-krwttyP ligger
likhet m&ste-vi rlkna med en ute, men det ir ovisst i vilken utsuccessivminskning av vlra f.6t' strdcknine de kommer att resulsdljningsmiijligheter pF, sexstats- tera i ordir. Fcir fiirsta halvnret ir
marknaden.
nuvarandebeliggning slkrad, men
Eventuella snabbare tullsink- det finns risk fijr en nedging i sysninsar inom EFTA torde innebira selsdttningenunder 3:e kvartalet
visslamtijligheter till 6kad export I a t ,
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I nitroglycerinkrwtfabriken dr
situationen likartad, och det Ir
fara vdrt att en inskrdnkning i
driften mlste ske under 2:a halv&ret. Men, som sagt, allt beror p5'
vad som hdnderpi ordersidanunder nlrmaste tiden.
P3.krwtapteringenberdknasbellggningen sjunka till ett minimum, sedanhitdlls liipande stora
bestdliningarfdr KATF slutlevererats.
Situationenir ljusaref6r spriingiimnestillo erkningen. T r oty It'abriken kan ktiras i nuvarande takt
hela detta &r, och lven fcir fdrsta
delenav 1954 forutsesgod bellggning och den kan t. o. m. komma
att utsdttas fcir innu kraftigare
oress dn f. n. Mvcket starkt ir
i.ycket p& hexogin- och bexotoltilloerkningen, dar vi hoppas under senare delen av iret kunna
ytterligarehiija kapacitetennagot.
Vi hir diskuterit 3-skiftsging
ocksi i oentylfabrileez.Hittills har
emelleriid orderingingen icke varit sidan, att dennaarbetsformbehcivt tilleripas.
F<tr din, som alltid, svirijverskidliga ammwnitionssidan,pekar
ldget fdr dagen mot en viss nedging i sysselslttningenunder viien, varefter vi kanskekan hoppas
att llget icke skall fiirlndras
nimnvirt under det fiiljande halvEret. Det borde ocksi nimnas, att
Norra Siby-anldggningen inom
kort kommer i drift med ett mindre tillskott i sysselsittningensom
f6ljd.
For de civila bwlkProdwleterna
ir kampen om orderna mycket
hird juit.nu. Jag har redan-talat
och
om en del marknadsproblem,
osdkerhetenom utvecklingen och
ddrmed vira egna miijligheter 6r
mycket stor idag. Nigra stiirre
f6rdndringar i tellggniltCg" illo*
dennasektorvdgar vr dock raKna
med inte skall intrdffa.
L iileemedeIsmanwt'akt wrer in gen
berdknas komma att uppvisa en
fortsatt tikning av produktionen,
med ett sakta stigande arbetskraftsbehov som fiiljd.
*
Betrdffandearbet skr at't ssituati'osdgas
nen kan sammanfattningsvis
fiiljande fijr Nobelkrut i desshelnet.
F. n. r8der ett visst mindre underskott av manlig arbetskraft.

a
Direktdr Dabl|n anfi;rde, att
Risk foreligget,att situationeni de
bnda krutfabrikerna hommer att alla anstrdngningargiirs fdr att
f6rbytas i brist pE sysselslttning skaffa nya order, och man fir
under 3:e kvartalet i nr och fram- hoppas att detta skall lyckas. Konit. I sdmstafall skulle detta drab- kurrensendr avenoZ detta omride
naro.
ba 2Q-25 man.
12 kvinnliga arbetarehar sagts
Herr Nilsson frigade, hur det
upp till minadsskiftet marslap-il. s. k., giiteborgsprojekte.t
om uppf5iIjtciver detta torde 20-25 kvin- rande av en anlaggnrng,ort var
nor komma i farozonenunder lop- ldkemedelsforskning
skulle flyttas,
pet av 2:a kvartalet. Sivitt kan ligger till.
bedijmas idag, fcireliggerddrefter
Direkt|r Dahl1n meddelade,att
icke n&gon omedelbar tara fiir
goda
fdrhoppningar finnes om att
ytterligare fristillning. Aven om
detta i och fiir sig inte har med f& ig&ngsittningstillstind pn fiirden aktuella situationen att gora, sommaren fijr grundarbetena. I
biir hlr ndmnasbetr. deltidsarbete bista fall skulle det hela kunna
fdr kvinnlig personal, att detta ej van klart i mitten av ndsta &r.
fick sn stor anslutning som man Herr Dahldn understriikocksi den
hade hoppats. Ett antal kvinnor utomordentliga vikten av detta
anmdlde sig dock, och allt som projekt. Okade krav kommer att
allt har vi f. n. 31 deltidsarbetan- itlllas p2" vir utvecklingsavdelde kvinnor. Det dr iinskvirt, att ning fiir att fi fram nya produkanslutning till denna arbetsform ter. Ddrjdmte kommer de skdrpta
fordringarna p& utprovningen i
blir sttirre.
olika
faser att inneblra en ut6kDen timavliinade fabrikspersonalenuppgir nu till 958 (729 mdn, ning och dlrmed kostsammareutp& varje objekt.
229 kvinnor) vilket innebdr en dk- vecklingsarbete
ning med 2 mdn och en minskning
P3, frl,ga av herr K. Andersson
med 9 kvinnor sedan &rsskiftet. svarade 6veringenj6r Carbonnier,
Den minadsavltjnade personalen att det angivna antalet kvinnor,
utgiir nu 530 personer,vilket in- som skulle bli fijremil fiir uppsdgnebdr en okning sedan &rsskiftet ning i ma| ar utriknat med utmed 24 personer,vilket ir helt att glngspunkt frnn nuvarande ldge.
tillskrivi dverfiiring av timavlij- Skulle alltsn s. k. naturlig avging
nad personal till mnnadsavlcinad. eller iiverg8ngtill deltid ske, kan
motsvarandeminskning av de 20
*
d 2s bli fiiljden.
Herr Hagberg tackade fijr den
Herr Bjiirnberg anf6rde, att disom vanligt intressantaredogtirelsen. Det Ir beklagligt, att situa- rektdr Dahldn uppgivit, afi, kapationen betr. arbetstillgingen fcir- citeten pi hexotol- och hexogensimrats. Meddelandetkom dock ej tillverkningen skulle 6kas. Skall
som en tjverraskning,di detta tidi- detta ske genomutbyggnad?
gare signalerats.Med tacksamh.et 6 aer ingenj i;r Carbonnier svaranoteras, att sltuatlonen rnte ar de, att,vissaanordningardr under
fullt s& besvdrlig som tidigare utfijrande i avsikt att h6ia kapafiirutsetrs.
citeten,men det 1r icke fr8ga om
Herr Hagbergiinskadeocksi ett nigra stiirre ftjrdndringar. Vilka
fiirtydligande om ldget fijr krut- tvDer av hexogenoch hexotol som
sidan.
tilin".kat inv&kar ocks& p& tillO v eringenj i)r C arbonnier syara- verkningskapaciteten.
de, att enligt vad som nu kan beDirekt\r Dabl|n pipekade, att
dcimas, m&ste en minskning vi
inte kan tdnka oss n&gra stora
fiirutom den som nu verkstilles investeringar,utan endast en del
skei maj med 10-15 kvinnor frin
omdndriniar. Man vet inte, hur
krutavdelningen samt med ca 10 llnge nuiarande konjunktur fijr
st frin ammunitionsavdelningen. desJasprlngdmnenkan fortsdtta.
Vad den manliga sidan betrdffar,
rlcker den nuvarande orderstocInvesteringar
fdr nuvaranken till sysselslttnins
'halvirsskiftet.
Direktiir Dabl6n redogjorde
de antal' fram till
Kommer inte ytterligare order, fiirst fiir ldget betr. tidigare av
mnste dn en minskning ske med styrelsen beviljad'e investeringar:
Arbetet p& den nya &ngpannan
ca 10 man p3.vardera krutavdelfortskrider i god takt, och det rdknlngarna.
io

i

_

nas rned, att den skall vara klar
fcir igingkiirning i hiist.
Arets etapp pn omllggningenav
transportsystemetar fdremil fcir
projektering.
Omlndringen aY F 18 d f6r
INH-tillverkning dr si lnngt kommen, att apparatmonterlngennar
pnbiirjatsi isonikotinsyraetylesterdelen.Fortslttning fciljer sedanfiir
sistaetappen,vilken berdknasvara
klar fram i sommar.
Oxidationsanliggningeni F 39
blir fdrdig i mars, medan torkningsanllggningenfitr INS i F 39b
beriknas bli klar i hiist.
Tryck-kristalliseringenav PNBS
i F 39 a blir klar under viren.
Norra Siby-projektet ar i stort
sett klart och kan igingkiiras inom
Kort.
Byggnadsarbetenafor etapp 2 i
R2 d"r fd,rdiga sn l8ngt ske kan,
och montering av apparatur pLgfu. Centrifugen frin Escher\flyss vintas hit inom en minad.
Konstruktionsarbetetfiir etapp 3
berdknaskunna pnbdrjas pi sensommaren.
Om utbyggnadenav M 2 och
M 3 kan nlmnas, att det osedvanligt kalla vidret tidvis bromsat
upp takten, men den fijrlorade
tiden i det nirmaste har itertagits,
si att det uppgjorda tidsprogrammet berlknas praktiskt taget kunna hillas.
Vid den nvinstalleradeverkstaden i RA t, fOr'tillverkning av
elektronisk utrustning, 1r verksamheteniging, och nytt anslag
fijr en mindre ytterligare utbyggnad har begdrts.
Fiirsiljningen av hexanicit har
elddiandenos eitt civerftirvdntan.
b"ti, ha. rie"dfo.t. att fabriken
mist pressashirt. Ftjr nlsta ir berdknai den vara otillrlcklig, varftir anslag har begirts och dven
erhillits fdr att i forsta hand komplettera app^raturen och dirigenom hoja kipaciteten betydligt.
omDen s.k. nobelkrwtbwdgeten
fattar en hel rad anslagfiir genomforande av olika itgdrder, snsom
metodlndringar, arbetsfiirbilligande itelrder. stdrre reparationer,
olika iroduktionsfrimjande itglrder, slkerhetsitgirder m. m. Som
alltid har ett stort antal i och f<ir
sig behjlrtansvdrdaanslagbegdrts,
men av ekonomiskaskll har endast de mest angeligna kunnat
beviljas.
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Nigra av de viktigare objekten
ndmndes:
NVA: Anskaffning och montering av gjutgryta i TU 9.
NVF: Anliggning fiir utvinning
av isonikotinsyra(INS)' av -moderlut, vilket' berdknas medfijra
forbilligad produktion.
Instrument fcir automatisktemperaturreglering vid MEP-oxidatron.
Kompletteringav utrustningftjr
minskningav fcirlusteri F 40.
av nia. ApparJtur{cir utvinning
cln ur moderlutar.
Dessainvesteringard'rbl, a. foranleddaav resultai av driftsforskningen, vilken blir foremnl fijr
behindling i fiiredrag senareunder sammantridet.

Asfaltering av FredsvdgenmelLan K2 och Centralvdgen resP.
Bj6rkingsvdgen.
Upprustning av normalsP&ret
G4-K16.
NLD: Skumningsmaskin for
skumplast.
*

tackade fcjr reHerr Hasberg
"och"frigade
vad det
dogcirelsen
hela rtjr sig om i pengar.
Direkt\r Dabl6n meddelade,att
den s. k. nobelkrutbudgetenfijr ir
1.963slutar pi 1,6 mkr.
H err H agberg frhgade6ven,vad
ombyggnadenai Rz lr kostnadstill.
berz.iknad
Overingeni6rCarbonnier uPP2 har rlz mkr
NVK: Anordning fiir vdrmning lyste. att fijr etapp
iA
mkt anslagits.
och luftkonditionering av magasin och f<ir etapp 3
C 9 och C 16 fiiranledd av krav
Herr Hagberg frigade hur det
frnn kund.
gir med personalrumi NVD.
Vibro-siktari NC 8.
)aerinseniijr Carbonnier medUtrustning fijr ntervinning av delade
d.tt frigan befinner sig
vdrmei NC 7.
"ti
grundlig utredning.
under
mycket
Ttimningsanordningari NC 12.
Herr Bj6rnbergefterlysteanslag
NV M fir en hel del komPlette- fiir T 36. Det dr ett starkt behov
rande utrustning i sambandmed av att nigot gijresftjr att ftjrblttra
den stora pignendl utbYggnaden de bedroiligi farhallandena,som
samt ddridmte en halvautomatlsK rlder dd,r.Ar det inte sl, att ett
bomullsistoppare.
anslaghar beviljats fdr detta Indamil redan ftjr ett par &r sedan?
virmningsav
NVT: Sanering
T
5.
i
system
Overinseni6rCarbonnier anf.or'
Kontinuerligt filter i T 31.
de, att frilgan diskuterats flera
beNB.' Monteringsbar bYggnads- gXnger,och itt flera delanslag
medgivas,att
Det
miste
viliits.
stdllnins.
iV 14 for f6ih&llandena trots detta inte ir
Venti"lationsanordning
sista etappen i en
forbdttring av sivil atmosflr som de blsta. Den
hdr inneblr stora och
omdndring
temDeratur.
dyrbara anordningar.AvsdttningIiredning av torkrum fijr klien av triolian dr f. n. alltftir ringa,
der i V 18.
delvis har sin grund i den
vilket
18.
i
K
En del utbytesinstrument
tidigare llga beld'ggningen, som
NP; Gaffeltruck f6r magasins- gjort att vi ibland mist avsdgaoss
omrndet.
l"nera.rs"r, varigenom vi ftjrlorat
att LterNOV; Utiikning av Parkerings- kunder, vilka inte d'r ldtta
giires
anstrdngningar
Stora
vinna.
plats nr 42.
dock i detta hdnseende.IVIankan
NX: 20 st nya ljusPunkter fiir inte llgga ned kostnaderi samma
vtterbelysnine
.- i RA.
som man i och fiir
utstrdc-k-nine.
'
Inredning av motorftjrrnd i sig skulle di-ska,d& man inte kan
NQ 23.
ff avslttning for den vara, som
Kabel frnn RA 21' tlll RA 17' framstllles.
ntidvlndig fiir att minskadet stora
Direktdr Dabl|n understriik att
spinningsfallet.
anstrdngningar d'r iglng
betydande
NG, NZL, NZM, NZE: Diver- fijr'att finna marknad firr trioljan.
se kompletterande aPparatutrustningar m. m. niidvdndiga fcir att
Jdrnvdgstrafiken
kunlnafiilia med i utvecklingen.
Herr Hagberg anftirde, att stor
Div.: TJpprustningav delar av
rn-der6ver att NBJ utfiir
irritation
fabriksstaketet.
l2

vlxlingar och transporterpa Nobelkruls jarnvag just under tider
dX arbetet slutar, med pnf6ljd att
trafiken hindras i avsevdrdgrad.
Det borde gL att f& en lndring pi
detta.
Overinseni6r Carbonnier och
civilinperiltir-Dalin framholl, att
p&pekats
skriftliet
detta iidieare
"angivits
"I
de
brev har
for NB;.
tider divlxling etc. icke bijr fiiretagas.NB.I har svarat, att man i
-5jligurt."*in skall ftjrsijka tillmijtesgi bolagets begdrran,men
samtid'igtframhiilit, itt det ofta
dr svirt att kombinera ihop ankomst- och avgingstider etc.
Herr Bj|rck anfiirde, att even
frnn tilnstemannahili har artmdrkninggjortsmot de forh8llanden som hdr framftirts.
Direktdr Dabl|n ansngatt en ny
frarnstdllningskall g6ras,och herr
Dal6n fick i uppdrag att verkstllla
detta.

*
Kostnadssinkningar genom driftsforskning och rnetodftirbdttringar
Doktor Erik Bengtsson talade
om detta dmne och anftirde bl. a.:
Den kemiska industrin har de
senasteiren kinnetecknats av hird
konkurrens och snabbt fallande
priser. Inte minst giller det sndana
iivila produkter som Nobelkrut
tillverkar och siljer. Samtidigt har
bolaget f&tt vidklnnas betydande
kostnadstjkningar p& flera omriden. Flera exempel pn dessa fiirh&llanden llmnades.
I detta ldge d'r det ju ett livsvillkor for fciretaget att istadkomma kostnadssinkningar och det dr
att m:irka, att marginalerna redan
tidigare var smi pi de flesta av
vira produkter.
Deita arbete p& kostnadssdnkningar bedrives pi minga fronter
inom fciretaget. Inkiipsavdelningen fijrsdker skaffa billigare rivaror, produktionsavdelningarna
h&ller pi med ett stindigt rationaliseringsarbete och forskningsavdelningen fijrsijker fijrbdttra tillverkningsmetoderna. Det dr forskningsavdelningens arbete i detta
hinseende, som hdr skall behandlas, och fcirst skall di ndmnas
n8got om vad som giires ftir att
sdnka denna avdelnings egna kostnader.
Forskningsarbete kostar mycket
pengar. Vid'Nobelkrut har vi all-

tid haft klart fcir ossdet stora an- montage,eftersommonteringskost- ling tid. Det kan ofta gllla kvasvar vi har fiir de pengar som naderna svarar ftjr en betydande liteiskrav, som fijrefallei ovisentledningenbeviljar f6r forsknings- del av de totala utvecklingskost- liga fiir anvdndningen,men som
5ndam"El.Vad gor vi d3. fcir itt
naderna.Vi har ocksi gitt-in fcir lndock dr viktiga nlr det gdller
hilla kostnadernanere?Fiirst och att arbeta i stijrre apparater dn att sdljaprodukt"en.Man tyclier ju
frdmst gdller det att vdlja ut de tidigare och fijrsiiker fi fram sili- t.-ex.,att en liten skillnadi fdrgen
rltta uppgifterna,s8.danasom har bara produkter samtidigt som vi pi niacin f<;r fodermedelsber:ikfijrutsittnin gar afi ge nya livs- experimenterar.P3 detta sdtt har ning (vitaminering) skulle vara
kraftiga tillverkningar eller som en kraftig.minskning av kostna- ovdsentlig. Grisarna misstycker
betyder ftlrblttringar i v5.ra nu- derna astadkommrts.
nog inte, om niacinet har en svag
varande processer.
Urvalet av nya
Vi studeraringiende alla mdi- skiftning i gult, men fir kunderni
produkter ir inte lltt. Bl. a. miste ligheteratt sinki forskningskosi- en vitare firs till sammapris. si
man kunna fiirutse, vad som skall nadernaoch hoppaskunna nstad- fiiredrar de din i alla faLL.F6r'rtt
hlnda pi
-"detmarknaden om nigra
"att komma en successiviikning av slippa,gi ner med priset miste vi
ir, och
dr iu alltid s,rirt
effektiviteten.
na en Kvalrtet pa toppen.
spn, sirskilt orn framtiden", som
Dr Bengtssoncivergick si att
Vad har nu resultatetblivit av
en vis man har sagt.
tala om diit'tst'orskninienoch p3.- detta fleririga arbete?
Genomett systemav marknads- pekade, att denna har relativt
Vad fcjrst kvalitetsfrigorna beunderscikningaroch kalkyler fiir- gamla anor vid Nobelkrut. Redan trdff ar, s& har en mingd- problem
scikervi vilia ut de ratta obiek- ndr forskningsavdelningen
fijr ett blivit liista, och en suicessivhOjte!. Hdrigenom har vi sparat in 2O-talir sedin organisJrades
upp, ning av kvaliteten pi vlra prominga goda forskningstusenlap- inrdttades en slrsf,ild sektion ?8i dukter har istadkommits.
par. Vi fijrsijker komma lingre oCh driftsforskning.En grupp kemister
NIr det glller kosmadsslnklingre pi denna vdg, men samti- fick i uppdrag art i ianiirbete med ningarna,har under &renslopp ett
digt f&r vi ju inte gi sn lingt, att driftsledningenstuderafabrikspro- mycket betydelsefullt arbete utvi stoppar initiativet hos forskar- cesserna och forscika fdrbattra fiirts av forsknine och drift i samna. Vi mlste ha ett visst utrymme dem. Det gdller t. ex. arr hOjaut- arbete. Man hai hiijt utbytena,
bytet, ta ti"llvarabiprodukteri fiir- sparat in pi r&varor och hjalpfcir fantasi och chanstagning.
M13Sa gamla professorer hade blttra kvaliteten, 6ka kapaciteten driftsmedell iikat kapacit.t.rr'o&.
nog fitt slag, om man talat med osv. Arbetet utfdres under stdn- Att frirscikaredovisadessaresultat
dem om rationaliseringav forsk- diga diskussionermellan forsk- i siffror skulle dels bli mvcket
och driftsledning- svirt, dels bli rltt tidsijdande. I
ningen, men enligt min mening ningskemisterna
en,
och
d&
och
di har man en stillet skall jag ta fram nl,gra
kan dven forskningsarbeteratios.
k.
metodgranskning,
di en viss exempel plt eit 6mride, som va"rit
naliseras,utan att man riskerar att
ta dOdpi uppfinningsformigaoch processunderkastasen ingiende sirskilt aktuellt under de senaste
entusiasm.Urvalet av uppgifter, kritisk granskning.Man ftirsijker &ren,och dlr en koncentreradinsom jag talat om nyss,1r det vik- finna vdgar att fcirbdttraprocessen sats gjorts. Det omrnde jag avser
tigaste. Andra itgdtder dr att ut- och giir upp ett arbersprogram, dr det s. k. oxidationsomridet,
genomf6resi fortsatt d. v. s. de karbonsyror,som framnyttja personalens& bra som mdj- som sedan
samrid
mellin
drift och forsknine. stdllas genom ra[petersyraoxidaIigt. Om man anstdller en person
med hilg teoretisk utbildning, si En stor del av NZ arbetar mei tion i F 39 samtde produkter, som
skall han givetvis ha assistenter hithijrandeuppgifter. NZM bedri- baseraspi dessa syror. Fi;rsaljsorn avlastar honom fr8.n rutinar- ver siiunda ett omfattandearbete ningsvirdet ay denna produki1/a
bete.FIan skall se till. att de olika pi den militlra sidan,NZL har en grupp var 1,962ca av den civila
sektion
som
arbetar
med
NVF:s
bulkfirrsiljningen.
Hir
ir d& hexaforskningsgruppernasammansdtts
produkter och en annan som ar- nicit inte medrlknat.
p5,rdtt sitt av akademiker,ingenEftersom omridet 5r s& stort
jiirer och laboranter,si att efTek- betar fcjr sprlnglmnesavdelningarprisfalletpi marknativiteten blir den stdrsta mcijliga. na, och Sven NZE dr till stor del och dessutom
sysselsattmed detta arbete.
den
varit
sirskilt
starkl pi denna
Inte minst viktist 1r atr man sucNaturligtvis qlller det iven hdr, produktgrupp, har vi under de secessivtl&ter folli fi mera ansvarsatt arbetsuppgifternamiste viljas nastetv& iren gjort en koncentrefulla uppgifter, efter hand som
med omsorg. Man miste i fijrsta rad insatshdr. Vi har mobiliserat
deraserfarenhetcikar.
hand angripade problem,somkan vira resurser och lagt upp ett
Att fi till stind ett bra samar- vd,ntas ge stdrsta kostnadssdnk- omfattande
utvecklingsprosrami
bete inom forskninssavdelnineen ningarna.Detta dr ju i och for sig samrid med
NVF. Vid geiomfit1r ju nijdvindigt ftir"effektiviteien sjilvklart, men kan dock bli eti randet har
NZL, NZE och NVF
liksomettbrasamarbetemed
andra svirt bedcimningsproblem.
utgjort ett ream, dd.r alla medveravdelningar.Liksom pi andra hill
Det biir framhillas den srora kande g&tt in fiir uppgiften med
giller det att undviki dverorgani- betydelse kvalitetsfrigorna har. stijrsta energi
och entusiasm.Resation och oncidig pappersexercis. Konkurrensenskdrps alltmer, och sultaterhar blivit
en kraftie sdnkDet finns en hel del att g6ra, dven detta giller inte bara prisernautan ning av tiilverkningskostniderna
nir det gdller sparsamhetmed fijr- dven kvaliteterna.Ett stindigt ar- genom fiirblttrat urbyte,
st6rre
brukningsmaterial,analyser o. d. bete mlste bedrivas for att vtter- kapacitet,mindre reparationskostFcir den halvtekniska verksam- Iigarehcijakvaliteten pi vira pro- nader, bittre tillvaratagande
av
hetengiller det bl. a. afi fA en rltt
dukter och ofta nog kan detta biprodukter m. m.
avvdgning mellan fast och rdrligt arbete vara mycket ivirt och ta
Exempel limnades p& hur kost1.3

naderna genom vidtagna f,iirb6ttringar i processerna,
rationalisering
i fabrikerna etc. kunnat slnkas.
Tyvarr har fcirslljningspriserna
gitt ned s& kraftigt, att marginalerna fortfarande d.r lika knappa,
men vi kan i alla fall fortsdtta att
tillverka och konkurrera.
I sanningens
intresseskall framhnllas, att det inte ir alltid som
vi lyckas Sstadkomma si stora
kostnadssinkningar.Ibland miste
man efter l&ngvarigt arbete konstatera, att vinsten blev obetydlig
eller noll. Som exempel p& ett
svirt problem just p& oxidationsomridet kan ndmnasmoderlutarna frin INS-tillverkningar. De
inneh&ller en blandning av INS
och niacin och gir ut i avloppet
och gtir Mijckelns vatten rikt pi
vitaminer. Under flera ir har vi
misslyckatsi alla fijrstjk att skilja
dessasvror &t. och det har sett ut
som om fisken i Miickeln skulle f&
sin vitamintillfiirsel sikrad fi;r all
framtid. Nu har vi emellertid
kommit pi en kisning, som tar
vara p3.en del av dessabiprodukter, men endasten del, ln si linge.
Ftjr vissaprodukter finns ingen
miijlighet att istadkomma ytterligare ndmnvirda f6rbdttringar.
Gamla inkijrda produkter, som
t. ex. acetylsalicylsyraoch kloramin, ger redan s& h6gt utbyte, att
kostnadssinkningar genom fOrbdttlingar hirvidlag knappast ir

Arbetet pi oxidationsomr&det,
som jag nyss talat om, fortsitter.
Vi riknar med att en del nya forbdttringar skall bcirja tilldmpas i
fabriken i ir med en fortsatt sdnkning av kostnadernasom fiiljd. En
hel del andra civila produkter stir
p& programmet.Men det dr inte
bara de civila produkterna som
bearbetas.Det bedrives ocksi ett
omfattande arbete pi de militira
produkterna,och si kommerocksn
att bli fallet i framtiden.
Hur skall man dn bediima utsikterna att S.stadkomma
tillrdckliga kostnadssdnkningargenom
fortsatra metodf<irbdttringar?Givetvis blir det svXrareoch svnrare,
ju mer man har lyckats pressaupp
utbytet, och ju mer man har slipat
av metoden. Pi vissa orodukter
kan det dock finnas -blligheter
att mera radikalt ldgga om metoderna. Ibland kanske man dr
tvungen att bygga om och byggu
ut fabriken fijr att fi en vdsentlig
fdrblttring till stind. Ser man p3.
Nobelkruts tillverkningar, finns
det en hel del atr. gora pX olika
hill. Ingenting dr si bra, att det
inte kan bli bdttre. Ftirr hade man
vll ofta bland driftsledningenden
instillningen, att vi har redan
gjort si mycket, att hlr finns
ingenting mer att fcirblttra. Hos
modernadriftledare 1r den instdllningen borta, och man ir insttilld
p& stdndig utveckling. Vi 1r pi
mycket glaforskningsavdelningen
mojrlga.
som
da
tjver
den
samarbetsvilja,
Hur skall man d3 se pi framm6ter oss frin driftsavdelningartiden?
En sak d,r val sdker, konkur- fld, ddr alla personalkategorier
rensenkommer att bli lnnu hnr- med stort intressebrukar delta i
utvecklingsarbetet.Inte minst har
dare.
och apparatskdtarEEC-ldndernarationaliserar,slir arbetsledarnas
nas
erfarenhet
och omddme varit
ihop sina resurser och kommer
slkert att bli allt svirare att kon- till stor hjalp. Vi vet, att vi lven
kurrera med, samtidigt som de i fortsdttningen kan reikna med
bygger upp sin tullmur utit. De allas medverkan,och det dr med
kemiska storfciretageni utlandet en vissoptimismvi gnr till fortsatt
rustar sig fiir en hirdnande kon- angrepp mot kostnaderna. V&r
kurrens genom jd'ttelika forsk- milsdttning dr, att skall fabriker
ningsinsatser.
och ldggasner, si skall det bli hos konoch.investeringar,
japanernablir alltmera ndrglngna. kurrenternaoch inte hos oss.
Vi fir sikert bereda oss p5. en
*
strid p& liv och dijd lven i fortslttningen. Ett fortsatt arbete ftjr
Direkt6r Dahl6n uttaladen;imnrationalisering och kostnadssdnk- dens tack fiir den inrressanraexningar ir nijdvlndigt inom alla pos6n <iver driftsforskningen och
bolagetsavdelningar. Driftsforsk- vad som ar gjort speciellt inom
ningen kommer dar att vara myc- vissa avgrinsade omr&den, som
ket betydelsefull,och vi kommer tillhOr de mest markanta. Det ir
p& forskningsavdelningen
att g6ra mycket gl5djande med de goda
allt vad vi kan f6r att istadkom- resultat som uppnitts Yarf6rutan
ma metodfdrbimringar och kost- tillverkning av en del produkter
nadsslnkningar.
hademist upphdra.I vissafallhar
t4

varken prissdnkningareller kostnadsslnkningar varit si framtrldande som inom det omride det
hlr har redogjorts fiir, men det
vdsentliga ;r, att dven i sndana
fall kurvorna fiir kostnadsslnkningar och prisslnkningar visat
liknande parallellt ned&tgiende
tendenser.
O v erin genj 6r Carbonnier f rigade, hur stor del av forskningsverksamheten som dr inriktid oZ
d riftsforskning.
Doletor Bengtssonsvarade, att
normalt ungefdr en fjirdedel av
den civila forskningensresurserir
engageradi driftsforskning, men
att ijkade resursertagits i ansprik
fiir speciella
arbeten.Fiir den mili-forskningen
tdra
ligger det uppskattningsvisvid ungeflr samma
siffra.
Direktdr Dabl|n tillade, att alltsi tre fjlrdedelar av forsknings"pi
kostnaderna gir till a.betett
helt nya produkter och tillverknlngsmetooer.
*
KostnadssdnkandeitgEirder vid
driftslaboratoriet
Doktor RagnarHauan redogjorde fijr dennafrigaochyttradebl. a.:
Vid ett tidigare tillfzille har jag
presenteratdriftslaboratoriet och
dess organisation fiir f6retagsndmnden, och i dag tanker jag
behandla ekonomiska problem i
sambandmed kontrollverksamheten och ge nilgra exempelpi kostnadsslnkande&tgdrder.
Driftslaboratoriet kan betraktas
som en producerandeavdelning,
vid vilken irligen ett stort antal kontrollanalyser"produceras".
Dessai sin tur motsyarasav ett
visst antal analystimmar per Zr,
Analystimmarna skall bira upp
laboratoriets totala Srskostnader.
och med hjdlp av den genomsnittliga kostnaden per analystimme
berdknas sedan sjilvkostnadspriset fcir de olika kontrollanalvserna. Detta debiterassedan pi de
olika driftsavdelninsarna,och p&
si sdtt kommer kontroilkostnaderna att utgiira en del av sjdlvkostnadspriset
per kg produkt.
Kontrollkostnadenir siledesen
kostnad, som ingir i produktpriset pZ samma sitt som andra
produktionskostnader, och bOr
dlrfcir sjdlvfallet bli fijremil fiir
minst lika intensiv granskningsom

dessa. Det d'r dd,rfor viktigt att
giira klart fiir sig, vad driftslaboratoriets kostnader bestnr av. och
hur dessafcirdelar sig i procent av
den totala kostnaden.
Man finner vid en sidan granskning, att lijnekostnaderna utgiir ca
60 0lo av laboratoriets totala kostnad, material-, kemikalie- och
glaskostnaderna tillsammans ca
8 o/o och reparationskostnaderna
ca 3-4 o/0. Resten 1r i stort sett
fasta kostnader, som ar svlra att
direkt piverka, nlr man har bundit kontrollverksamheten till en
viss organisation och till vissa
lokaler. Den kostnadsbild, som hir
har skisserats, 1r fiir civrigt normal fcir driftslaboratorier inom
den svenska kemiska industrin.
Liinekostnaden 1r siledes den
dominerande riirliga kostnaden,
och det d'r dF, naturligt, att om
kostnadsslnkande &tgdrder skall
vidtagas, man s6ker angripa denna
kostnad i ftirsta hand. Ddrmed vill
jag inte ha sagt, att man skall nonchalera de andra kostnaderna.
Rationaliseringsexperter med erfarenhet frin andra omriden, anser, att om en stor del av det arbete, som utfcires pn ett driftslaboratorium, dr att hlnfiira till ofta
fcirekommande rutinarbeten av
icke alltfijr kort varaktighet, si
skall man kunna genomfiira bespao/o genom ratioingar pZ ts-zs
naliseringsi tgarder .
Doktor Flauan visade en tabell
<iver en understjkning som f6retogs
fdr nigra nr sedan av driftslaboratorier vid 10 olika kemiska fiiretag i Sverige.Den visade bl.a., hur
stor del av arbetet vid dessalaboratorier, som kan betraktas som
rutinarbete och det framgick, atr
vid alla fiiretag utom ett lig siffran ftir rutinanalyser civer 70 0lo.
Vid Nobelkrut
utfiirdes utredningsiret 141.000 olika analyser,
loarat" ca 87 olo eller 122.000 var
att betrakta
som rutinbestdmningar. Enligt experterna torde det
dlrfcjr vara mrijligt att med ratiogoda
naliseringsitgirder
uppni
resultat. Tabellen visade ocksi antalet rutinmetoder, som har kommit till anvindning, och det framgick att Nobelkrut toppade denna
tabell med 64 metoder.
Ar 1958 llt vi arbetsstudieavdelningen studera v&ra problem,
och pi rekommendation av denna
avdelning llt vi p& hijsten samma
&r 12 personer i arbetsledande
stillning vid driftslaboratoriet ge-

nomgi en kurs i arbetsfijrenkling.
ligen automationenborjat g6ra sitt
Denna omfattade olika metoder, int&g i laboratorierna, t. ex. f6r
sisom processanalys,man- och matitrering och haltsbestdmningar,
skintabell m. fl. Aven MTM-memen dessahelautomatiska.dvrbara
toden berdrdes.
apparater ldmpar sig endast fcir
massbestimningar
och ej fiir olika
Vissa av driftslaboratoriets problem behandladesvid kursen.-och analyser,som var f6r sig f6rekomdn dessa gav goda resultat, har mer i korta serierenligt undersijkdetta arbete fortsatts av en arbets- ningar som vi har gjort.
fiirenklingskommitt6, som har bilAven om det siledeshar blivit
dats vid driftslaboratoriet. Komsv&rt att i llngden rationalisera
mittdn har haft till uppgift att
genom arbetsfijrenkling,s& har vi
komma med f6rslag till rationagivetvis icke ftjrkastat denna meliseringar, granska dessa och be- tod. Vi har emellertid samtidiet
sluta om utftirande av inldmnade s6kt nya utvd"gar,och en mycket
fiirslag.
anvlndbar s&danhar vi funnit i
den analytiskakemiensmingsidigP3. detta sdtt bearbetades fuktanalyser, askhaltsbestlmningar, sy- het och i den relativt snabbavetenskapligautvecklingenpi detta
ra-bas-titreringar, smiltpunktsbeomrade.
stlmningar m. fl. och genom att
fcirkorta gingvdgar, skira ned anVi har snledesfd,rsd,ktersltta
talet operationer, omplacera samt gamla analysmetoder med nyd,
byggu om apparater kunde man
som tilliter kortare effektiv anap3" ca 2.1.00 lystid. Siledes infijrde vi som en
.besparinga"r
"pp,t&
analystlmmar pet ar.
av de f6rsta i landet, gaskromatoVarf6r man valde att granska grafiska metoder fdr driftskonjust de omnlmnda analysmetoder- troll, och vi har nu kommit si
na, framgick av en tabell som gav lingt, att vi har ersatr 6ver 20
en tjversikt civer de viktigaste ruanalysmetodermed gaskromatotinmetoderna, hur ofta dessafijregrafi, exempelvispyridin, och pykommer och hur mycket analystid
ridinbaserinkl. MEP, aldehyder,
per ir var och en tar i ansprik.
alkoholer, toluen, nitrotoluener
Det framgick, att de nimnda me- m. fl. Vi har dven lyckats analytoderna uppvisade etr htjgr antal
sera trioljor gaskromatografiskt,
analystimmar per &r och fciljaktvarvid indirekt kvlvehalten i
iigen lig hdgt upp i tabellen, som dessakan bestdmmas,
fijrutom att
var graderad efter summan ana- de olika nitreringsstegenerhilles
lystimmar per 1r och analysmetod. kvantitativt.
Tyvarr framgick ocks8, att det
Totalt innebir detta en bespaendast dr ett fital analvser. som ring av ca 1.000analystimmarper
i vi
har ett. hiigt antal analystimmar
ir."Men gaskromatograferna
per &r. Vi har ett stort antal konhar 2 st
har ej enbart gett
irollprov, som antingen har fiir lng oss denna vinst, utan vi har med
frekvens eller har alltfor kort ana- denna metodik kunnat erhnlla
lystid, fijr att det skall ldna sig att
kvantitativa svar pi frigor, som
detaljgranska dessa ur rationalise- vi knappastvigade stllla tidigare
ringssynpunkt. Detta fijrhillande
s&sominom det fiir oss si viktiga
torde vara ganska typiskt f6r Nopyridinomr&det. Samtidigt har
belkrut, och jag vill in en ging
analysnoggrannheten
blivit stcirre.
pipeka, att vi lig hiigst av alla
Fiirutom gaskromatografi har
understjkta laboratorier, nir det en del andra nya metoder
.infdrts,
glller antal analysmetoder. Att si
t. ex. tltrermg
I vattentfltt
medium, komplexometrisk titrering
m&ste vara fallet, torde framgl. av
att vi f. n. underscikerca 325 ohka m. fl. Sammanlagtuppskattar vi
r&varor samt kontrollerar ca L60 tidsvinstenfiir dessatill ca 1.000
civila flrdigstdllda produkter, varanalystimmarper 3.r.
till kommer ett flertal krut och
Metodforskningenhar i sjilva
sprdngdmnen. Ett sockerbruk, ett verket givit si goda resultat, att
oljeraffinaderi eller ett cellulosa- vi har intensifierat undersiikforetag har icke p& lingt nir sam- ningarna, och lyckligtvis ir detta
ma problem som vi, utan de klarar
ett omride, som icke st&r stilla,
sig med ett f&tal rutinmetoder, som utan vetenskapoch teknik skapar
dessutom fijrekommer med httg stdndigt nya miijligheter till fijrfrekvens.
Dattnngar.
Detta medfdr tvvdrr en annan
Fijrutom metodforskningen,
som
vi alltsi framdeles kan hoppas
oilgenhet. Pi senare tid har nim-
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mycket p&, finns det andra sltt
att &stadkommabesparingar i arbetstid.
Alla :ir vil iiverens om att kontroll Ir nridvlndig vid industriell
produktion, medan dlremor uppfattningarna gir islr, nir det [lller omfattningen dirav. Det finns
tyv'drr ingen enkel formel, som lijser denna fr&ga, men fiir vir del
kan man vdl vl,ga pisti, att kontrollen bijr ha sidan omfattning,
att man dr sdker p3,att produkterna kvalitetsmd.ssigt
ej dr simre 5n
konkurrenternas.Vi miste fiir att
kunna sdlja, garantera kunden
vissaegenskaperoch kemiskadata
hos produkterna. Fllrigenom erhilles den yttre ramenf6r kontrollen, och denna faststilles i v&ra
normblad. Fiir varie tillverkad
sats borde siledes faststdllas.om
den uppfyller normerna,och-fOljaktligen blir mtijligheterna att
giira inbesparingar genom att slopa kontrollprov minimala.
Men det ir dessbittre si lyckligt, att det finns ling kontrollerfarenhetav vissaprodukter, och
dessakan i viss utstrlckning behandlas statisdskt. Med stiid av
erfarenheterhar vi siledes i vissa
fall kunnat minska pi frekvensen
av de enklare proven p3, s& sitt,
att de utfiires endast fiir var 5:e
eller var 1.0:esats.Exempelhd"rpl.
ir \loramin B, niacin, krystallos
m. fl.
M<ijligheten till nedskirningar
ir stijrre fijr de s. k. driftsproven,
vilka uttagespi beglran av driftspersonalen under produktionens
ging. Kostnaden fdr varje prov
finns utrlknad, och driftsing-njiirerna har slledes inga svirigheter
att sjdlva bediima kostnadsbelastningen f6r dessa.
Vi har pi senareir biirjat sdtta
denna fingranskning av kontrollprovens omfattning i system, och
med vissamellanrum gis alla produkter igenom tillsammans med
driftspersonalen, och vi rdknar
med att detta ger en icke fdraktlig
besparing.Under 1961 kunde vi
t. ex. totalt skira bort analvser
motsvarande 500 analvstimmar
per ir fijr NVF och 7OOfOr NVf.
Jag skall ge ett exempel frin
tillverkningen av salvor, liniment,
tabletter m. m. fr&n likemedelsmanufaktureringsavdelningen,dir
vi infrirt statistisk kontroll fd,r
nigon tid sedan,och ddr vi anvint
oss aY ett s. k. kontrolldiagram.
Man beriknar dirvid statistiskL
l6

hur minga kontrolluttag som behiivs fcir kontroll av t. ex. vikten
vid fyllning av Kenacort T salva
pi tub och prickar in de erh&llna
viktsvdrdena pi tuberna i kontrolldiagrammet. I detta har utsatts en under och en iivre viktsgrlns. Den f6rra bestimmes av
Statens farmaceutiska laboratorium, den senarearr osssjilva. Enstaka prov fir 6ver- eller understiga viktsgrdnserna, men blir
avvikelsen genomgiendestijrre en
I 5 o/0, underklnns fyllningen
och maskinjusteringm8steske.
Infiirandet av dessa kontrollkort fiir fyllninsen av salva och
fcirpackningav ;bletter mcijliggiir
fortliipande uppgifter till driftspersonalen,si att behiivliga justeringar kan fiiretagas och kassationer undvikas. Dessutomhar man
kunnat slopamellanlaerenarr Drodukterna iills kottt.oflen e, f,lar.
Nu gir produkterna direkt till
flrdiglagret, om konrrollkortet [r
bra.
Det har alltsi varit mdjligt att
minskapn uttagenav kontrollproven, och p3, detta sitt har en nedskirning av antalet,analystimmar
med ca 400-500 timmar per hr
kunnat genomf6ras. Detta- liter
kanske inte sn imponerande,men
bortsett fr8rn andia fiirdelai dkar
ju vinsten, allt eftersom produktionen byggs ut vid NVM.
Jag skall ge ytterligare ett exempel pi hur statistiskaber5kningar
har hjiilpt oss att sklra ned antalet analyser.Det 1r si, att i vissa
fall dubbelproy utfdres for att erhilla ett noggrant analytiskt resultat. Vid kvdvebestdmning i
nitrocellulosa, t. ex. erhilles" en
noggrannhetav * 0,025 o/0,om
dubbelprov utfdres, medan vid
enkelprov osdkerheten blir stor,
nimligen t 0,035 o/0. Det finns
flera exempel frin krut- och
sprdnglmnestillverkning, dir man
med hjllp aY statistika berikningar har kunnat slopa dubbelkontrollen, sisom vid stabilitetsprov, kalorital fuktbestlmningar.
Alltid kan dock sidana prov ej
slopas.Det dr t. ex. svart vad betrdtfar slutprodukter, vilka skall
6verl6mnas till kunden mot certifikat.
Vi riknar med att slopandet av
dubbelprov under senare &r har
givit ossen besparingpL700 analystimmar fijr NC-tillverkning
och fdr krutavdelningenca 1.000
t.l&r.

Rivarukontrollen utgdr ca 3 o/o
av det totala antalet urfiirda analystimmar, och iven h?ir finns
miijligheter till nedsklrning. Arbetsfijrenklingoch metodforskning
tilllmpas dven pi detta omride.
Det dr sjdlvklart, att effektiv kontroll behiivs fiir inkommande riYaror) men man kan miijligen revidera dennauppfattning, ndr det
gdller ldngebeprcivadevaror, som
mera regelbundettillflyter fdretaget frin klnda leveranttjrer.Sp"ciellt pZ anglosaxiskt hall har
industriftjretag borjat begaru certifikat frin leverantiiren. och man
har dessutomgenomintensivt samarbete med denne skaffat sig inblick i hanskontrollorgan,varefter
fciretagenhar slopat en stor del av
sin egen kontroll. Aven vi har
bdriat nlrmare undersiika detta
system. Emellertid fordrar det
ling erfarenhet av leverantijren
och hans kontrollsvstem. och vi
har hittills endast ett exempelpi
att vi ej understjker.varje levera.ns
av en rdvara - ndmligen di det
giller klorsulfonsyra.
Ett stort farmaceutiskt f6retag
i England p8st&rsig genomatt si
att sd,ga p3, detta sdtt fiirllgga
kontrollen till leverantiirerna ha
sparat in kontrollkostnader p?t
220.000krlfu.
Sammanfattningsvis kan slgas,
att vi uppskattar, att vlra anstrd,ngningaratt rationalisera kontrollverksamhetenhar resulterati
en besparingay ca 8.000 analystimmailir, vilket motsvarar arbetet aY 5-6 laboratoriebitrlden
'1,5olo
eller ca
av nuvaranderutinpersonalpn driftslaboratoriet.
Tyvdrr drr det inte miijligt att
sklra ned kontrollomfattningen
fiir alla v&ra produkter. Speciellt
giller detta slutkontrollen av firdigstillda produkter. Siledes fiireskriver kunderna pi krutomridet
och sprdngdmnesomr&det,vilka
prov som skall utfiiras, och begir
lven certifikat p& att dessaproY
ir utfiirda. Fiir vira farmaceutiska produkter hlaggermyndigheterna oss vissa fiireskrifter och
prov. Dessaprov kan alltsi inte
slopas, och detta biir beaktas nir
kontrollensomfattning diskuteras.
En utvlg dr hd'r att tillverka si
stora satsersom miijligt fiir att fi
ned kontrollkostnaderna. Detta
giller givetvis genomgiende fiir
alla produkter som tillverkas i relativt smi satsstorlekar. Flera
blandningsanliggningar skulle pi
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samma sdtt inverka fiirdelaktigt
pi kontrollkostnaderna,men det
finns flera synpunkter,som miste
beaktas innan sidana installadoner kan ske.Man b6r ocks&i stdrre
utstrickning ta hdnsyn till kontrollkostnadensandel av produktens sjdlvkostnadspris,innan beslut om nedskdrningav kontrollproven fattas. Slutligen vill jag
understryka, att minskning av
kontrollensomfattning dr ett svnrt
och delikat problem, dar man
m&stegi fiirsiktigt till v1ga. Fiir
ndrvarandeanserjag att vi i stort
sett har uppn&tt vad som Ir m6jligt pi denna vlg utan att aventyra kvaliteten hos vlra produkter.
Till slut viil jag lnnu en gnng
framh8,lla, att kvaliteten hos v8ra
produkter 1r av utomordentligt
stor betydelse, och att bolagets
framtid, speciellt pi de nya omriden vi ger oss in pn, kan iventyras, om v&ra produkter ej ar av
mycket god kvalitet. I de hirda
marknadsfcirhillanden,som nu rlder, dr kvaliteten viktigare 6n
nigonsin. Prisniv&n ar ytterst
pressad,och m&ngag&ngerkan en
relativt blygsam kvalitetsskillnad
vara avgorande,t.ex. utseendeoch
fdrg hos produkten ifrl.ga, om vi
skall fi en order eller om den skall
gi till konkurrenten.
*

instruktion. Det hela iivervakas
genomstickprovskontroll.Kan det
tdnkas, att enklare prov i likhet
hdrmed kan giiras i fabrikerna i
stillet fiir pi driftslaboratoriet?
Direktiir Dahl|n anfiirde, att
t. ex. vid cellulosaindustrinvissa
bestdmningargtiresi fabrikerna.
Doktor Hawan framhiill. att
miijligheter finnes att bygga in
vissa kontroller i apparaturen,
sisom av viskositeter och f?irg
m. m. Driftskontrollen ir emellertid inte den stora belastningenpn
driftslaboratoriet,utan det 1r slutkontrollen. Di inkijrning av fabriker pigir, bestllles myiket provtagning, vilket 6r helt naturligt.
Di fabrikerna stabiliserats,gdres
ej sn mycket driftskontroll av
driftslaboratoriet, utan i minga
fall skijtes detta av driftspersonalen.

g-...j, d" angivna.rationaliseringsatgar clerna vrcttagrts,
Ingenj|r
Sji;lin pivisade, att
fuktbestdmningar beliiper sig till
'1.5o/o
av driftslaboratoriets belastning. En stor del av dessatimmar
faller p& krutavdelningen. Av
litteratur har framg&tt, aft det
finns apparater, med
hjiilp
"v,ar;
man enkelt kan giira fuktbestlmningar. Det undersijkes, om man
kan anslraff a sl.dana apparater fdr
attha i driften, varigenom laboratoriet skulle avlastas. Detta skulle
betyda en kostnadsbesparing.
Doktor Hawan ansi.g detta bra,
men pipekade, am min inte fir
n&gon stiirre noggrannhet med
dessaapparater. Fordras stor noggrannhet, ar apparaten olzimplig.
Ingenj|r Sj6lin anfdrde, att i
vissa fall noggrannheten inte ir
stiirre dn att der skulle rdcka med
den som uppnis med nlmnda
apparat.
*

Direktor Dahl|n pipekade, att
framfijrallt di det galier sloiprodukterna,som gir ut till kunderna, dr det ett mycket viktigt pro- Trivselfriga
blem som kommer in i lilden,
Direktiir Dabl1n erinrade om
nlmligen provtagningenoch denna
att
vid f6rra sammantridet en
miste st& under driftslaboratoriets
friga,op trivselp'pblem tagits upp
ansvar.
Pl friga av herr Hagberg meddelade doktor Hawan, ati varje
analystimmekostar 17z- h. 1.8:Kronof I genomsnrtt.

Ingenj6r Bj}rck meddelade,att
Direktiir Dabl4n tackade fdr pi NVF fcjrekommerutfcirandeav
den intressantaredogijrelsentjver en hel del analyser
i driften, varkontrollarbetet och speciellt vad igenom man kan f3. frum
snabba
som 16r effektiviseriig av detta resultat.
arbete. Intressantir den motsatsHerr Rwnnkht undrade, om rastlllning somi viss m&n rlder mellan kravet pl. en god kontroll och tionaliseringenbetyder,att arbetet
effektiviserats fiir samma liineintressetfcir kostnadssdnkande
itglrder fijr kontrollverksamheten, kostnad.Lijnerna dr ju den stdrsta
som ju ar ett kostnadselement posten bland NLD:s kostnader.
bland andra. BZda fiiredrasshil- Har man minskat pn personalen?
larna hadeframhnllit kvaliteisfriDoktor Hawan svarade,att hagans betydelse fijr avsdttningen, de man inte infiirt rationaliseoch detta inneblr ett svirt avvd'g- ringarna, s3.hade personalenmist
ningsproblem, di det gdller att vara ca 15 o/o sttirre 5n den dr i
fcirenklakontrollen.
dag. Produktionenhar ju ijkat avIngenjdr Dal6n anfcirde,attman sevdrt, och hade ej rationalisei ingcentralengiir vissaregelbund- ringar vidtagits, hade kontrollperna proy pd.matarvattnet. Tidigare sonalenm8.st6ka, den ocksi.
togs proY, som sindes till driftsDirektiir Dabl|n anfcirde. att
laboratoriet ftir kontroll. Detta den <ikadeproduktioneninte'givit
- krllrr. Eldar- proportionelltutslag.if6rsiljningskostadeca 2.0OOz
nas arbetedr i si mitto likt appa- summan,di som tidigare anf6rts,
ratskcitarnas,att det best&ri-tillpriserna fallit undan fijr undan. I
syn och att dirfiir tid finnes till
och med att t. ex. antalet tillverkf6rfogande fijr vissa andra upp- ningssatseriikat, har kontrollens
gifter. Sedan nl,gra Er utfijres pro- omfattning ocksi iikat och skulle
ven av eldarna enligt en slrskild ha medfcirt dkat personalbehov,

trll dlskussron pa arbetarpartens
begdran. Detta problem dr fortfarande aktuellt, ndrmast i samband
med UMS. Vid fcirra sammantridet framh6lls, att frigor av denna
art ofta kanske d.r av-sl.dan narur.
att Fdretagsndmnden mEhiinda rii
ett vil stort forum fcir att ingiende kunna behandla desamma.-Flan
och herr Hagberg (vice ordf.) hade
diskuterat detta. och kommit
ijverens om att' fr&gan snarast
skall tagas upp i ett mindre forum,
fcir att nirmare penerreras och fijr
att sdka komma tillrd.tta med problemet. Direktiir Dahl6nville meddela detta i ndmnden. Nimnden
skall givetvis fi del av urveckungen.
Ingen hade nigot att invlnda
mot detta fcirfarande.
*
Samko-verksamheten

Herr Engstr6rn gav foljande rapport om samkoverksamheten:
N V A- k ornmit t 6n sammantrldde
den 1,7.12. 1962, varvid ordftjranden informerade om konjunkturllge, beliggning m.m.,varpi dessa
frigor diskuterades, liksom frigan
om deltidsarbete fijr kvinnlig personal.

Med anledningav en diskussion
i Fiiretagsnlmndenbetr. trivseln
pi arbetiplatsentos ordfciranden
upp denn" till debait. Man framhijil, att ev. misshdlligheterbiir
tasas uDD
till diskussioni Samko.
"detta -sammanhangpipekades,
t
:att en anledning till irritation
hr den att kontrollverksamheten
svdllt ut avsevdrt.
En hel del interna frigor diskuteradessisom vind- och sntiskydd,
klldskip, stidning m. m.
Frigan om kontrollverksamheten togs upp vid ett sdrskilt sammant.lde din 15. L. 1963,varvid
iven representanter fOr KA 95
ndrvoro. Hlrvid redogjordesfiir
,orsakentill utijkningen av kontrollen och for dess organisation
och arbetsuppgifterm. m. En livlig och givinde diskussionfiiljde
och minga oklara punkter red.desut.
NVF-kommitt1n samladesden
79.1,2.
Fiirst redogjordesfcir vad som
Stgiortsmed anledningav tidigare
p{talade fiirhillanden sisom betr.
inekaniskafiiroreningar i produkterna, klidsk&p, belysningsntgirder m. m.
Ordfiiranden beriirde s& konjunkturldget, och redogjorde fiir
bellggningenpi avdelningen.
Ddiefter behandladesen del interna spcirsmil sisom radio, personalomflyttningar,cykelstill, arbetstidervid helger,nedskrlpning,
utnyttjande m. m.
-personalhusens
Ordfijranden visade i diagram
fdrsdljningsprisets och dllverknineskostnadernasutveckling under"de senasteiren. Det framgick,
att priserna hela tiden visat nedgnn[, vilke.t framtvingat Ltgdrder
i kostnadsslnkandesyfte.
NX kommitt| hade sammantride den 27. 1.2.Ordfcirandenbdrjade med att dll alla plt avdelningen
framfijra ett tack fdr goda arbetsinsatserunder det glngna iret.
Information om nuvarandeoch
under nirmaste tiden kommande
arbeten llmnades. Informationen
fciranleddeen stundsdiskussion.
Ordfciranden ldmnade dven en
:sammanfattanderedogtjrelseijver
aktuella utbildningsfrigor fiir industrielektriker, varpi en livlig
och intressantdiskussionfiiljde.
NVK 21:s kornrnittt sammantridde den 28. t2.
Konjunktur- och bellggningsrap18

port ldmnades.Vidare redogjordes
fiir pngienderationaliserings&tglrder, och i detta sammanhang
plpekadesnijdvindigheten
av att i
-konkurrensllnuvarandeoressade
ge gtira alltTcir att nedbringakostnaderna.
Sparsamhetskommitt6n kunde
konitatera att en del sparfrlmjande ntgirder burit frukt.
Man konstaterademed tillfredsstdllelse att 1962 forflutit utan
olycksfall fdr avdelningensdel.

Fiirslagsverksamheten

ordf ijranForslagskommitt6ernas
de, }veringenjor Carbonnier,ld'mnade foljande redogdrelse frin
:
fdrslagsverksamheten
Vid sammantrddemed komm i t t 6 n f o r a r b e t a r e d e n2 5 . 2 .
hllsadesf6rst den nye ledamoten,
herr Helge Karlsson, vilkommen,
varpi den avglende, herr Vitalis
Hagberg, avtackadesfdr det intresseradearbete han nedlagt. En
minnesgiva iiverllmnades. Fferr
NVD-kornmitttn traffades den Hagberg framf6rde sitt tack och
framhijll samtidigt det goda sam14. 1. i 3.r.
Ordfiiranden rapporterade om arbete som ritt inom kommitt6n.
nyanskaffningarpn avdelningen, Sju bordlagdaoch tvi nyinkomom tillverkni"ngsresultatfijr fiire- na f<irslagfiirel8g till behandling.
giende &r och'om nuvarandebe- Av dessakunde fem slutbehandlas,
ldsenine.varpn fiilide diskussion. av vilka fyra var av s&dantslag
ts" ait onikemil'betr. telefon, att beliiningej kunde fijrordas.Ett
vissa anordningar i personalrum av dessa fd,ranledde kommitt6n
m. m. framfiirdesoch diskuterades. emellertidatt som en uppmuntran
Till sist redogjordeordf6randen och ett tack fiir intreisit fciresli
fijr den fijrestlende omorganisa- iiverllmnandet av en kristallbigarc. Det gdllde Eoa lokinen,
tionen betr. NVD.
NVK 20, som fcireslagitviss indsamman- ring av stansverktyg.Detta proNVK2)-kommitttn
trldde den 22. 1. Fiirst visades blem hade dock avdelningenlcist
"Ekonomisk h6stjournal 1962", pX annat sltt.
vilken kommenteradesoch komDet till beltiningfiirordade fiirpletterades.
slaget
hade inllmnats av EIon
Redogdrelse for beliggningen
Gustavsson,NB 90, och bestod i
och fiir investeringarlimnades.
i
Piglende fijrsiik med f6renkling inkopplande av svetshandstycke
en
svetsapparat,
vilket
medfort
av krutavdelningen diskuterades,
effektivisering. Kommitt6n f6reliksom andra aktuella tillverkslog 200: - kr i beiiining.
ningsproblem.
var
verksamhet
Sparkommittdns
Kommitt6n fiir tj 6nstemin
fciremil fijr diskussion.Speciellt sammantriddeden 5 mars och beldckandeventiler, sliiserimed olja handlade di ett bordlagt och ett
och trassel var fciremnl f6r upp- nyinlimnat f6rslag. Bida f6rslamlrksamhet.
gin kunde ftirordis till beliining,
Sist visadesbildbandet "De sex vilket noteradesmed sdrskilt stor
och de sju".
tillfredsstdllelse,eftersom det var
till
Den nybildade NVM-kommi.t- de fijrsta fiirslag inldmnade
fcir
tjdnstemin,
fiirslagskommitt6n
tdn hade sitt ftirsta sammantrlde
beliining.
den t5. 2. varvid ordftiranden som kunnat fijrordas till
Det bordlagda fiirslaget var inftjrst orienteradeom Samko, dess
ldmnat av Erwin Borchers, NG,
arbetsformeroch uppgifter.
Redogiirelselimnades fOr be- och bestodi en fijrenkling och fiirllggning samt fijr pigiende ut- bdttring av fc;ljesedlarsom anvdndes vid transport av prover vid
byggnadav avdelningen.
Kommitt6n
forskningsavdelningen.
N V N -k omrnitt 6n slutligen trdf- besliit fijrorda en beldning ^Y
fades den 25. l. Ordfcirandenin- 50: - kronor.
formerade om den fortsatta omDet nyinlimnade fiirslaget hade
byggnadenav R 2, varjimte en del
kommit frln SvenStr6rn, NVK 4.
personalfrigor behandlades.
Tidigare har i kokhuset anv5nts
aluminiumhvlsorfiir termometrar*
na. Dessahylsor hade genom korDirehtdr Dabl1n tackade fiir re- rosion efterhand fiirstiirts. Strcims
dogcirelsenoch konstatende att ftirslag gir ut pE att anvdnda en
veiksamheten varit livlig sedan polyetylenslang i stillet fiir aluminiumhylsa och dlrigenom kan
fiiregiende sammantride.

en till 400: - kronor per ir berdknad inbesparing ske. Enligt
25 o/o-regelnfijrordar kommittdn
en beliining av 100: - kronor.
*
Direktiir Dahl|n tackadef6r re'Slrskilt
dogdrelsen.
kanske biir
framhillas det glldjande i att tvi
tjinstemannaf6'rslag har kunnat
fijrordas till beliining,och man fnr
hoppas, att detta utgcir upptakten
till en intensivareverksamhethos
denna grupp av anstillda.
*
Direkt6r Dabl4n anf6rde, att
vid utdelningenav beldningarfiir
fiirslag, som skeddestrax f6re jul,
hade det nimnts, att en fiirslagsstdllare, Erik Andersson, NVD,
dirmed fitt fem fiirslag beliinade,
och siledes blivit berdttigad att
erhnlla en speciell beliining. Det
ir en god prestation att uppn&
detta resultat, och vittnar om intresse fcir och fiirmiga att g6ra
vlrdefulla insatserinom fiirslagsverksamheten.
Direktcir Dahl6n tackade herr
Anderssonfor detm och 6verldmnade under ndmndensappl&deren
kristallvas.
Eng.
*
NOHAB
Nohabs Fiiretagsnlmnd hiill sitt
fiirsta sammantride fiir Eret den
22 mars 1963 under direkt|r Nils
Kylbergs ordfdrandeskap.D5rvid
behandladesnedanrefereradeirenden.
Ndmndenssammansdttning1963
Efter de vid irsskiftet fiiretagna
valen ir nd,mndenssammansettning fiiljande:
Bolagetsrepresentanter
:
Nils Kylberg
Erik Bilre
Carl Holmovist
Rickard Keller
Rune Johnson
H. de Verdier
Lars Olof Fryklund
Arbetarnasrepresentanter:
Vald.at. o. ln. 31/12 1963
Ordinarie:

Erik R. Larsson
Johan Nilsson
Knut Thunberg
Suppleant:

Gdsta Frisk

Valda t. o. rn. 31/12 1964
Ordinarie:

SvenAndersson
Ake Karlsson
Allan Holmqvist
Bertil Persson
Suppleanter:
Gdsta Johansson
Giista Pantzar
Einar Samuelsson
Erik Karlsson
Tj iinstemiin/arbetsledaresrepresentanter:
Valda t. o. rn. 31112 1963
Ordinarie:
K. A. Gustavsson
Bengt Mossberg
Suppleanter:

Sven R. Bengtsson
Knut Maxe
Vald.at. o. rn. 311121964
Ordinarie:

Sixten Hagqvist
Torsten Genander
Suppleanter:

Gcite Bjurbick
Gunnar Modigh
Den enda dndring som skett 1r
att herr Erik Karlsson nvvalts
till suppleant fcir arbetareparten
t. o. m. den 311121964.
Som ordfiirande kvarstir direktiir N. Kylberg. Till vice ordfOrande omvaldes berr J. Nilsson
och dll sekreterareherr I. Jobansson. Varselombud dr herr Saen
Andersson.
Fiirslagskommitt6ftir 1963
. Till fcirslagskommitt6omvaldes
nefraf

R. Bylund
C. Holmquist
O. Johansson
S. \Wingqvist
samt nyvaldes
G. Frisk (i stlllet fijr E. Larsson
som cinskadeavgi)
Till suppleanternyvaldes herrar
N. Vestergrenoch
A. Holmqvist (i st?illet fiir S.
Daag)
Som fiirslagskommitt6ns sekreterareskullefungeraherr S. Vingqvrst.
*
Ekonomiskvtrjournal och koniunkturredogiirelse
Filmbandet "Ekonomisk virjournal" visadesoch i anslutning

drirtill redogjorde direkt\r Kylberg fdr konjunktursituationenhos
NOHAB.
Fijr NOHAB, sisom en pi export inriktad industri, ir svdngningarna i den internationella
konjunkturen starkt mdrkbara.
Samtidigt har vl.ra stora kunder
pi de traditionella produkterna,
SJ fiir lok och Vattenfallsstyrelsen
fdr turbiner gjort inskrln(ningar
i sina nyanskaffningsprogram,
och
tidigare vdntade nybestlllningar
pi dessaproduktslaghar utebli"vit
eller senarelagts.
Pi dieselsidan
1r
aktiviteten fijr ndrvarande stor,
men priskonkurrensen1r mycket
hird.
Det nu bekantgjordaS-vagnsprogrammet vdntas medfiira,
att Bofors-bestlllningarna iter
igen kommer att ge iikad sysselslttning hos NOHAB, eftersorn
avsikten1r att NOHAB skall tillyerka vissa grupper fdr dessa
Yagnar,bl. a. den svetsadevagnskroppen. Denna tillverkning ger
en ldmplig beliiggning av plltoch mashinverkstiderna.NOHAB
skall dven tillverka den s. k. VKvagnen, d. v. s. en sjllvg&ende
flltartillerikanon i pansradkropp,
vilken sistndmndakonsrruerarsav
NOHAB. Denna pjd,sd,r redan bestdlld och kommer i produktion i
slutet av detta &r. tJtdver dessa
stora Bofors-projekthar NOHAB
i bestdllningett antal 40 mm automattanoner och. ytterligare b."stlllningar torde kunna vdntas pl
ett mindre antal dylika pjiser.
PZ frl,ga av herr Sven And,erssoz upplyste direkttir Kylberg, att
S-vagnsprogrammetfortf aranded.r
hemligstlmplat, varfor vi Snnu
mnste finna oss i de oligenheter
som detta medf6r'r).
Av den stora bestdllningenpi
Iok typ T43 fcir SJ iterstir tvn
lok att leverera. Leveransenhar
blivit mycket fiirsenad, vilket
medfijrt svirigheter och komplicerade fijrhandlingar med kunden.
Ramverken fiir Dm-loken ger sysselsdttningytterligare n8gon tid.
Tillverkningen av de ungerskaloken fcirltiper utan komplikationern
och det ftirsta loket levereras i
borjan av maj. Ddrefter kommer
tvi lok per minad afi, ferdigstdllas.
") Red:s anm. S-vagnenfrisllpptes delvis fdr publicering av KATF den 19 mars.
Se dven artikel i B-pilen nr 2 - 1963.

1.9

En intensiv verksamhet p8g&r
for att skaffa ytterligare lokbestdllningar.Norges och Danmarks
Statsbanerhar planer pi ytterligare lokanskaffning, dock av en
iyp av lok. som avviker frin de
NOHAB hittills levererade.
""
Yl,ra konkurrenter kan ddrfiir
vintas ha ungefir sammautsikter
till bestillning som vi. Med inriktning specielli pi iistlinderna har
samarbeteupptagitsmed de dvriga
svenska lokiillverkarna, ASEA,
Motala Verkstad och ASJ. Ftir
Ruminien kan ellok av typ Rb
vantas bli aktuella. Fiir Polen avser vi att i samarbetemed ASEA
och en engelsk motortillverkare
offerera dieielelektriska lok av en
ny typ.
P& den svenskaturbinmarknaden dr antalet aktuella anldeeninear litet och konkurrensen
miiket" h&rd. Pa exportmarknaderna har under senarl tid sdrskilt
intresse Sgnats &t Kanada och
USA. I iiet sistnlmnda landet
skvddas emellertid den inhemska
tnibittitrdnrtrin genom ett flertal
importhindrande itsirder. Vissa
t. t. U-lattder i Afrita, Asien och
Sydamerikaerbjuderlven intresse.

produkter, som kan passa vira
stora utrymmen och goda resurser
i plit- och maskinverkstlderna,
d. v. s. avanceradesvetsadekonstruktioner av stora dimensioner.
Arbetssituationen dr fi;r
nd.rvarandes&dan, att i de flesta
avdelningar nuvarande arbetarstyrka kan sysselsittasfram till
semestern,
och i de flesta fall lven
under restenav Zret,Vissabesvlrligheter kan uppsti i montageavdelningarna, dlr risk finns fijr att
omplaceringareller
efter semestern
lven fristillning m&steske. I dieselverkstaden
kan vissasvirigheter
uppsta att hilla beldggningeni de
mindre maskinerna,men bestlllningar vintas komma in och situatlonen ar e) preKar.
*

till att ftirhindra <iverl&telseav
spritdrycker till ungdom. Av en av
nykterhetsnimnden gjord undersiikning framglr bl. a., att av 86
ungdomar i staden, som under
1.960var fciremil fiir ingripande
av ndmnden, har 4l iterkommit
med nya nykterhetsanmirkningar
&ren 1961 och 1962. Nykterhetsndmnden finner, att detta inger
allvarliga farhigor och att itgdrder ir niidvdndiga fcir att hejda
utvecklingen.Nykterhetsndmnden
fister slrskilt uppmlrksamheten
pi att ijverlitelse av spritdrycker
genom dldre personertill ungdomar synesfijrekomma i betydande
utstrdckningoch pipekar, att allt
btir gtiras ftjr att stivja sndan
<iverlitelse.
Vice ordfdranden Joban Nilsson pipekade, att nlringslivets
topporganisationer,LO och SAF,
haft sin uppmdrksamhetfist p&
denna allvarliga frl,ga och att
samarbetskommitt6eravses organiseras inom de skilda f6retagen. Organisationernasombudsm[n vdntas taga kontakt med fiiretageni deta syfte.
Herr S'zenAnderssonhemstillde, att krafter skulle sittas in pi
att organiseraen dylik kommitt6
inom NOHAB. Han ans&gdock,
att nykterhetstillstindet hos den
vid NOHAB anstdlldaungdomen
var gott.
Direktiir Kylberg bekrdftade
fdretagetspositiva intresseoch pi
fiirslag av iaeri.ngenjdr Holmqwist besl6ts, att under ett par
veckor pi sdkerhetstjdnstensanslaestarrfo. affischera med de
affTscher,som iordningstdllts och
pi vilka Erik Carlsson"Pi taket"
uttalar sig fiir avhlllsamhet frin
spritdrycker.

PL frlga av vice ordfi)randen
lohan Nilsson upplyste direktijr
Kylberg, att storleksordningenav
beldggningenftir S-vagnsprogrammet ej kan anges, eftersom det
lnnu ej definitivt bestimts, hur
produktionen kommer att fijrdelas inom koncernen.S-vagnenberlknas dock komma i produktion
under andra kvartalet nasta ar.
Vidare upplyste direktiir KylI n o m d i e s e l o m r i d e t d ' r a n - berg, att preliminira fiirhandtalet fdrfr&gningarfijr nlrvarande lingar pigir om ytterligare bestort. Bestdllningar har i dagarna stillningar pi tidningstryckpreserhillits pi 8 motorer av F-tYPe! sar. FIos DagensNyheter provk6fiir Gdtaverken, avsedda att ing| res ftjr nlrvarande den ftirsta presi de dir best?illdaflytdockorna fiir
sen. Den beriknas tagas i drift
Rvssland. Under senare tid har under april minad och kommer di
iven en motor av T- och en av att kuina visas fiir potentiella
N-typen bestillts fijr Kanada samt kunder.
en Nlmotor fiir Filippinerna.
H err Sv enAnd erssonkonstateraa r b e t a r de, att ett avsevlrt sysselslttningsAtomavdelningen
med konstruktion av komPonen- gap
i nresstillverkningenmiste
ter fiir Marviken-anldggningen.
Jlppsta,ettersomderr slsta pressen
Ndr denna anldggning fiirverkli- berlknas levererasi otrtooer-nogas, kommer f'6rfr|gan att lamnas vember i nr.
*
6&-d.tt" komponenterdven till
P& frlga av herr Mossberg,i anindra f6retag,-varfijr v&rt konslutning till det samarbete,som PAgiendeoch vidtagnarationalise'
inneblr nistruktionsupp-drag,,ej
fir,rpptagits med den
rings&tgtirder
gon garanti fiir tillverkning.
"engelska.
creserman I'axman angaence
Ozteringenj6r Vestergren, sop
Fijr att fylla ut de beldggnings- elektriska lok, fiirklarade direktiir
fcir detta lrende, piredogiorde
anstora
har
uppstatt,
som
luckor,
Kilberp. att NOHAB:s dieselmopeka-de
aktuella konjunkden
att
stringningar gjorts.att skaffa le- toi"r
traktionsfijr
sig
prisiurutvecklingen
goarbet-en. Situationeni smedja rindamll
"i-la-par
utan avsevirda utveck"och med stark
samtidigt hhrda
5ch eiuteri har ocksn fdrbdttrats, lingsarbeten,som inte kommer att konkurrens
krav pi
s& ati-de varsladeinskrinkningar- vidtagas fijr nirvarande.
-giirkorta och slkra leveranstider
rationaliseringsitgdrder
na dd,rinte har behtivt verkst5llas
*
alltmer angeldgna i syfte att uti tidigare befarad utstrickning.
Utijver de 40 arbetare,som UPP- Skrivelse fr&n Nylrterhetsn?imnden nyttja samtliga tillgingliga resurser s&effektivt som miijligt. Oversaets i pl&tslaeeriethar ei heller
Nykterhetsndmnden i TrollhZit- ingenjiir Vestergren ans&g,att ett
da"r nigbn ytt"erligare fris-iallning
behiivtike. Sondeiingarpigir fiir tan har i en skrivelsetill fiiretags- gammalt fiiretag som NOHAB har
art pE lingre sikt skaffa fram nya nimnden vd'djat om medverkan stora tillg&ngar i form av virde20

fullt kunnande pi olika omriden,
slag till ny planeringsrutin dr dock
men att Slder och storlek sam- i det nlrmaste fdrdigstdllt. Arbetet
tidigt innebdr risk fcir en stagna- utfijres i fijrsta hand av egen pertion, di erforderlig fcirnyelse kan
sonal, som klnner fiiretaget, dess
utebli i tro att allt d,r bra som det produkter och f<;rhillanden, och
ir. Samtidigt sker en allt snabbare konsultfirman medverkar i stort
utveckling pL mnnga omriden.
sett.som organisatiir, ledare och
Exempelvis
verktygsmaskinerna roeglvare.
utvecklas for narvarande snabbt
F as 2 syttar till att med itgirtill allt effektivare produktionsder pn verkstadsgolvet n& samma
medel. Aven detta kan dock innerationaliseringsmil som avsesuppblra en viss risk, ty utnyttjas de
nis genom forbdttrade rutiner,
inte rationellt i en effektiv orgad. v. s. bdttre disposition av tillnisation, kan de medfora f<irdy- glngliga
lokaler och effektivare
rade produkter pi grund- av de
transporter. M&nga av de besvdr,
stora investeringar de erfordrar.
som produktionen idag dras med,
Talaren pipekade, att alla instan- har
visat sig hinga samman med
ser inom fiiretaget har miijlighet
transporterna. Fas 2 ar endast piatt, och miste, medverka till en
bcirjad och kartllggning p&g&r. I
dylik rationalisering, afflrssidan
den min arbetet avancerar komsivdl som ekonomisidan, konstrukmer gruppens arbete att mlrkas
tionskontoren och verksteiderna, mera
i verkstlderna dn tidigare,
om full effekt skall n&s.
eftersom frekvensstudier kommer
Mot denna bakgrund har tv& ra- att gcirasciver metoder, utnyttjantionaliseringsundersijkningar igingde av utrustning, transportmedel
satts. Fiir gjuteriets del har en m . m .
undersijkning slutf6rts ay en
Fas 3 syftar till att faststdlla
engelsk firma, vars rekommendaenhetliga
metoder och utrustning
tioner ansetts mycket vdrdefulla.
och
skapa
tidsunderlag fiir kalkyPe dess fiirslag har sandberedningen omlagts. De tivriga fcirslag, ler, bellggningsschemor,leveranstidsberlkningar o. dyl. Inte heller
som firman framfcirt, har innu
inte genomfcirts, dels emedan stora denna fas har mer in pibiirjats,
investeringar skulle krdvas, dels men kartldggning pl,g?'r av de
svetsmetoder, fogtyper, elektrodemedan gjuteriets framtida promateriel
etc, som idag anvlnds.
duktionsinriktning fijr ndrvarande
Verksamheten enligt fas L var
inte ir helt klar.
som nd.mntsursprungligen avsedd
Den p&giende rationaliseringsatt begrdnsastill plitslageriet, men
undersijkningen genomf6res i samenligt ett nyligen taffat beslut
arbete med konsultfiiretaget MEC.
hommer den att utstrdckas att avse
Arbetsgruppen inom NOHAB,
hela fciretaget med undantag fiir
som erh&llit namnet RAT, hade
dieselverkstaden, som ansesarbeta
ursprungligen till uppgift att utunder speciella fijrhillanden.
arbeta rationaliseringsfcirslag fiir
Overingenjtir Vestergren underpl8tslageriet. Dessa d.r inte begrlnstrcik, att en fcirutslttning fiir att
sade till enbart verkstadsgolvet
ett gott resultat skall uppnis med
Lrtan avser hela kedjan av funkdenna verksamhet dr att alla inom
tioner, som kommer in i bilden.
fiiretaget medverkar och stdder
Uppdraget har senare utdkats,
den positivt och hjdlper till att
varom mera senare.
iiverbrygga de sv&righeter, som
Arbetet har delats upp i tre man alltid miste rikna med vid
en omldggning av arbetsordning
faser, ndmligen:
Fas 1. Utarbetande av fcir- och rutiner. Han framhiill ocks&,
att f6rslagen till omldggningar
slag till nya f6renklade rutiner, i
kommer
att avse endast sndana
syfte att ijka effektiviteten och
genomloppshastigheten och fcir- fi;rhillanden som verkligen krdver
en lndring fijr att passas in i en
b attr a samarbetsmtij li gheterna melrationell
verksamhet inom fiiremellan
lan skilda instanser, t. ex.
tageL
verkstad, inkcip och fijrrid. Kart*
liggning piglr, och ir i det nlrmaste slutfcird, tiver den nuvaranI den efterfiiliande diskussionen
de arbetsgingen. Samtidigt arbetar p&pekade ,. ordf. Johan Nilsson,
man med tv& fcirslag till olika itatt man under de sista 30 iren
garder, men nigra definitiva formed olika metoder fiirsiikt komma
slag foreligger d.nnu icke. Ett fcirtill ratta med de problem, som

uppst&tt inom fijretaget, dock utan
att helt lyckas. Man har fiirs6kt
me4 tidsstudier, registreringsano-rdning,aro. s. v. Minga orpEkt"t
finns pi organisationen, och talaren framhcill bl. a. dir. Nicolin's
uttalanden
om "den. dyr"nyligen organrsatronen
Dara Desluttattande
i svenska f6retag". Herr Johan
Nilsson avsig specielltplaneiings-,
metod- och tidsstudieavdelningarna, somvdxt kolossaltunder senare
ir. Han framholl, att kunderna
ofta krd.ver korta leveranstider.
och att det tar ling tid, innan
arbetskorten kommer ut i verkstiderna. Ofta miste man g& pi sidan
om den existerande rutinen. Rekvisitionssystemet er en annan enligt talaren fcirdyrande faktor.
Han ansig, att. vad som bcir giiras
ar att forbattra arbetsmetoderna
genom anskaffande av blttre utrustning i maskiner och verktyg.
Herr Nilsson, som sidlv hade
frekvensstuderats, sade- sig icke
hunnat helt fiirsti vad man avsett
med denna studie, och han ifr?rgasatte, om den som tog studien
visste, om rd.tr verktyg hade anvdnts. Flerr Nilsson fr&gade sig,
om ett dyJikt fijrfarande verkligeln
kan ge fciretaget nigonting.
Herr Sven And.ersson fann, att
ny personal av olika kategorier
anstlllts. Silunda har nyligen en
transportingenjiir kommit till fiiretaget. Han frigade, om denna
b.efattning v3r iu tillfallig
art
ror uppraggntng av ett transportsystem, eller om den var avsedd
att bli permanent.
, Overingenj6r Vestergren plpekade, att vlrdet av in ensliild
studie inte kan bedtimas utan att
man vet, i vilket sammanhangden
stir till civriga underscikningaioch
studier. Han framhiill ocks&. att
de sakforh&llanden, som man f&r
fram genom dylika studier dr
klnda tidigare i olika sammanhang, men att man m8^stegiira pn
detta sdtt fcir atr ft frigorna
belysta frin alla h8ll och rdtt
vdrderade till betydelse. Vid den
aktuella studien skulle man underscika,hur arbetsgnngendr f. n. och
om ldmpliga och tillrickliga verktyg fanns tillg:ingliga. De-anteckningar, som giirs under studien,
analyseras efterit.
. Overing:njiir Vestergren ^ p8.pekade ocks5., att transporttrigorna
bedcjmts vara mycket viktiga, och
att. man dirfcjr ansett sig behiiva
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en kapacitet ftjr att lijsa ddrmed
sammanhingandeproblem. Sedan
transportsystemet upplagts och
fiiljts upp under ett par &r'dr avsikten att.placer.aden nu anstdllde
transportingenjiiren dven p3.andra
uppgifter inom NOHAB:s organlsat10n.
Herr Johan Nilssonunderstriik,
att man borde fiirsiika finna n&gon
annan rutin an det nuvarande
kortsystemet.Handldggningenav
en rekvis.ition p& exempelvis en
saxpinne kan kosta mlnga glnger
mer dn pinnensvirde. Han hoppades, att den nuvarande utvecklingen ej skulle fortsltta, som
endastlett till att alltmera papper
kommit i riirelse.
Direkttir Kylberg sade sig fiirsta, att de som verkat i fiiretaget
under ling tid kan kdnna oro och
skepsisinfiir de p&gnenderationaav utomliseringsunderscikningarna
st&endemen understriik, att n6r
fiiretaget beslutat sig fiir att genomfijra dessai syfte att rida bot
pi bl. a. s&danafiirh&llandensom
just pipekats av vice ordf., s&har
detta gjorts dirfiir att vi har all
anledning fijrvdnta oss ett givande resultat av dessatrdnade specialisters verksamhet. Undersiikningar har visat, att de resultat,
som uppnitts pi andra hill, varit
myckel goda, och vi dr iivertygade
om att vi i samverkanmed dessa
konsulter och med hjdlp av en
positiv instillning fr&n beriirda
pafier skall komma vdl trllrdtta
med vira problem.
Herr Sven Andersson tackade
fijr att svar ldmnatspi arbetarnas
frigor och framhiill, att ingen
misstlmning fiireligger riirande den
sompirationaliseringsverksamhet
gir. Man hade cinskatf& bekrdftelse p& att fijrutsittningar fanns
fiir att kunna ro saken i land och
att kostnadsramen5r sidan. att

de anstlllda inte blir lidande i lii- Senarehar han beglrt och beviljats permissioni 2 minader fijr att
neavseende.
pi
Vice ord.f. Johan Nilsson p&pe- forsoka fi ett passandearbete
ansig,
Andersson
hnll.
Herr
annat
kade, att enligt huvudavtalet skall
att irendet inte hade handlagtspn
de anstdlldaserfarenhettagas till
garantier
vara, Han ifrigasatte, om arbets- rdtt sd,tt,och dnskade fl
upprepas.
shulle
fcir
saken
ej
att
ledarna utnyttjas p& rdtt sdtt.
Direktiir Kylberg beklagade
Direktijr Kylberg fann, att herr
hindelser'
och fiirklarade att &tNilsson dlr hadekommit in pi ett
av de mest brennandeomridena, glrder vidtagits fijr att fijrhindra
ett upprepande.
som fiiretaget fdrsijker komma till
,*
rdtta med, och
Overingenjdr Vestergren uppvid bilparkeringslyste, att frekvensstudiergjorts p& Motorvdrmare
platserna
fiirmdnnens arbete. Dessa studier
ligger bland annat till grund fiir
Vice ord,f. tohan Nilsson hemdet forslag, som nu utarbetasrd- stillde, att motorvlrmare skulle
rande planeringsrutinerna.Dessa anordnaspX bilparkeringsplatsersyftar till att nedbringa fijrminna och mot skllig kostnad uppnens arbete med pappersrutinen litas till intresserade
bildgare.
och silunda ge bdttre utrymme
utlovade en
Direktijr
Kylberg
f<;r de verkliga arbetsledande
av
de
fdrutsdttningar
undersijkning
funktionerna.
och miijligheter som fiireligger att
*
eventuellt fiirverkliga f6rslaget.
Anst?ilIningstryggheten
Herr Sven Anderssonframhiill,
att syftet med denna punkt pi
dagordningen inte Yar att diskutera de stora linjerna inom detta
omfattande omride, som tagits
upp dll behandling Sven av topporganisationerna LO och SAF,
utan han ijnskade p&tala ett aktuellt fall av omflyttning inom
NOHAB.
En kontrollant fiir eldeleni kanontillverkningen hade fiir nigot
6ver ett ir sedan flyttats till elverkstadenfiir anstlllning ddr under viss tid. Efter utgingen av
denna tid fick han beskedom att
han skulle LteryZ till sin tidigare
avdelning,ddr han dock inte blev
omhdndertagen.Efter ett par dagar vinde han sig till klubbstyrelsen,som tog upp diskussionermed
personalavdelningen.
Mannen erbj6ds di arbete som kranfcirare.

*
Ersdttningfiir liikarkostnader
Herr toban Nilsson efterlyste
beskedangiende likarkostnadierslttningen enligt , den diskussion
som lgt rum vid decembersammantrddet.
sida fijrFrin fiiretagsledningens
klarades,att nigon indring av de
nuvarande reglerna inte kunde
giiras.
*
Bokverket"Den gyllene ildern"
Vice ord.f. lohan Nllssoz hemskulle
stlllde, att fdretagsledningen
iivervdga att i framtiden till pensionireina iiverlimna bokverket
"Den gyllene &ldern".
Direkt\r Kylberg uppdrog Et
personalchefen
Fryklund att utreda ffi,gan.
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RAPPORTER
FRAN FORSLAGSKOMMITTEERNA
BOFORSVERKEN

Fcirslagetbehandladesp& kommitt6ns sammantrldeden 18 dec.,
-.
Fiirslagskommittdnvid Bofors- di det belonadesmed kr 752
Sedan
kylanordningen
varit
i
drift
verken hiill sitr fiirsta sammantride fijr iret torsdagen den 14 i mer in tv& minader har det visat
mars 1963 med ijveringenjiir Nlls sig, att den medfijr stcirrefijrbittringar an som kunde ftjrutses.
A.'W ahlbergsom ordfcirande.
Fciredragningslistanupptog 35 Kommitt6n beslcit att htiia bel6-.
fcirslag, danv 6 tidigare bordlag- ningssummantill kr 250
da och 29 nya, samtligainllmnade
Reg. 154-62. Verktyg fAr inunder &r 1962. PA resp. frirslags- pressninga,u tapparna till inledarstdllaresbegaran upptogs dd,rjdmte rwllarna i gittzterket,inldmnat av
3 fcirslagtill fiirnyad granskning, 17881S. Sj6berg,MVK90.
varfiir hela antalet behandlade
Tidigare miste rullarna pallas
fiirslag uppgick till 38.
upp
mot vlggen vid inpressning
Kommittdn besltit att av de 6
av
tapparna.
Med det nu konstruebordlagda fiirslagen belijna 2,
rade
verktyget
kan en hydraulisk
tacksamt avbciia 2 och f6rklara
pressdosa
anvindas,
och arbetet
2 sisom fortfarande bordlagda.Av
gir betydligt snabbare,sdkrareoch
de 29 nya fiirslagen beliinades24
enligt 25 0looch 5 avbiijdes tacksamt. Av de bekvlmare. Beliining
-.
regeln
kr
175
utom fijredragningslistanbehandlade ftirslagenerhcill1 en 6kad beReg. 155-62. Rwlle p3 styrIciningssumma,
medan tidigare be- skenan till stiimpelapparati meslut faststdlldesfijr de 2 iivriga diwmverket,inldmnat av 3052 Sifcirslagen.Totalt blev belonings- mon Reltn, 9313 Ragnar Swndell,
summan3.860:- kr.
MVK 90.
Fcirslagsstillatna har monterat
Reg. 108-61. Andring av gejin rullen fiir att det inte skall bli
derbwltarnatill hejarna,lnllmnat
av 21183Olot' Md.rgdrd,MSK90. repor i dmnena,vilka ddigare gick
Detta forslag inldmnades sen- mot styrskenan.Beliining hedershiisten 1,961 och behandladesav omndmnandeoch reklamsak.
fiirslagskommitt6n fiirsta g&ngen
Reg. 156-62. Skena far byte
den 21, jan. 1,962.Redan di fram- Aa nxotor wnder rwllbanan vid
holls, att forslaget miste prcivas saxen R 20, inlimnat av 3052
en lingre tid, minst ett ir. Kon- Simon Rebn, 9313 Ragnar Sunstruktionen har vdl visat sig mot- d.ell,MVK 90.
svara ftirvdntningarna. Bultarna
Motorbytet d,r p3. denna plats
bciriadeanvlndasi mars 1962 och
tidsodandeoch bewarligt deli gehar- silunda priivats ett ir med
nom vdrmen, och dels dirfcir att
gott resultat. Beliining kr 500: -.
motorn dr si sv&ritkomlig. Med
Reg. 42-62. Andring azt kab- den ftjreslagna skenan, som ld.tt
I arna"t ill H F-ugnarna, inTlmnatav fastmonterasmed skruv och mut1t952 Bengt Gwsta,usson,
MSK90. ter kan motorn ldtt bytas. Nigra
Fiirslaget behandladesav kom- stora lyft beh6verheller inte gdras
mittdn p& sammantrd.deden 27 vid montaget.Beliiningkr 10b:-.
mars 1962, di det godkdndestill
, R"g. I57-62. Lyt'tanordningt'dr
belcjnine och 200 kr utbetalades byte
aa nTotorerwnd.errullbanorsisom f6rskott. Sedander nu pro- ia,inli,mnat av 3052
Simon Rehn,
vats under | &r har det visai sig 9313 RagnarSund.ell,MVK 90.
att slangarnahillit ca 970 veckoMotorbytet under vissa rullbatimmar utan reparationer. Ingen
-to- nor ?irett besvlrligr arbere,frdmst
slang har behOvi utbytas och
talt har slangarna kijrts under affi fe motorn s&iingt fiam, att
15.52O drifttimmar. Beldnineen traversenkan lyfta den. Den fiiblir enligt 25 o/o-regelntotalt"kr reslagnalyftanordningen placeras
under motorn med en wire p& var
1 . 5 6 0-:.
sin sida av motorhyllan, varefter
134-62. Anordning t'6r lyftet sker med travers.'Tidigare
, lqg.
kylning
av vaLsar, inldmnat av anvlndes stroppar kring motorn
21461 N. Fred.riksson.MVK 2. vilket innebarstor risk. di denna

Reg.157/62

kunde halka ur stropparna.Beliining kr 100:-.
Reg. 158-62. Skyddspldt fiir
I ametlkopplingen pfr.-*obilhronm
231, inlamnat av 21996 Sigvard
Ekdahl, RT.
Det har ett par ginger intrdffar,
att linan vid visst ldge -kommit
pi lyftbommen, under kcirning
in i lamellkopplingenoch snotr sig
om denna.Fcilidenhar blivit demolerad lina och flera veckors
stillestind. Skvddspl&tenhindrar
linan att komma in i lamellkopplingen. Beliining kr 75: -.
R"g. 160-62. Montering An
tiitningsring pd ingdende axeln i
viixellildan pd mobilkranen 260,
inldmnat av 2917 Oskar Pettersson, RT.
Hylsan kring axeln var fcirsedd
med en labyrinttltning, som emellertid inte td,rtadeeff"ektivt. utan
oljan rann ur vdxellidan. Fcirscik
med O-ringar limnade sammad&liga resultalt.Enligr fiirslagsstdllaren har en ny hylsa tillverkats med
plats fiir en ii--erring.
Denna
tltar fullstdndigt si arr oljan stannar i vlxellidan. Beliining kr
7 5 :- .
F\rvaringsstdll
. R.g. !6|-62.
f o, f jiiderbrickor, inlimnal ay
21913Leit'Ohrn,VV 21.
_ Det ftjreslagnafiirvaringsstlllet
bestir av riir med innerdiametrar
motsvarandefjdderbrickornasdiameter.Ur detta stlll kan man lltt
taga fram brickor av <jnskaddiameter. Det fijreslagnastillet kan
ocksl ge bittre ord"ningpl fjaderbrickorna. Belciningkr 50: -.
23

Reg. 1.62-62. Montering a'r)
lyt'tcylinder pd stoppklack oid.
MH saxeni MVK 23, inld'mnat av
24413 Borge lwers6n, MVK 23.
Fcirslagetinnebir tv& nyheter,
dels att en luftcylinder monteras
pi stoppklackensom samlar upp
stnngstilet fcire klippningen, dels
en riirlig vagn med lidor fcir
klippskrot under samma sax. Beldningkr 50: -.

men dessahade under irens ging
gltimts bort. Belirningkr 75: -.
F:eg.167-62. Verktyg f6r m.ontering aa Triplexkedjor, inldmnat
av 1987IW ernerWorring,MV K 21.
Hopslttningen av Triplexkediornas sista llnkar kan vara besvdrligt, d3 kedjorna ir splnda.
Det fcireslagnaverktyget ar en
valsartnng vars k;iftar smitts om
.och kr6kts, si att de passarin i
kedjellnkarnashil. Beloning kr
1 0 0 :- .

R"g. 168-62. Avd.ragare t'or
lager
i sviinghjwlettill 1500 ton
'Wilkins
o. Michell-pressen
i. MRK,
inllmnat av 19574Joset'Nord.ell,
BAM.
Fiirslagsstdllarenvar med om
monteringenav samtliga\Tilkinso. Michell-pressari MRK. Ndr reparatlonerna aY dessaPressarsenare biirjade, stllldes han inf<ir
stora svirigheter, di erforderliga
verktyg saknadesf6r demontering.
Verktyget bestir av en galgliknande konstruktion som flstes oi
R"g. L64-62. Andrad. rnetod hiulet och som senareskruvasut.
fcir tillzterkning av elektroder till Det underlittar arbetet och fick
gnistbearbetningsmaskin, inlimnat ddrfijr en belciningpi kr 75: -.
av 20142 Karl JohanBlaba,VV20.
R"g. 1,69-62. Styrbwltar till
Enligt fcirslaget tillverkas en
t'6r lagerbdllareni
h&llare, i vilken elektroden spdn- extra slerw,uar
nes in. I hillaren kan nu elektro- svhngbjulettill 1500tons'Wilkins
den sdnkas till ijnskvd.rt djup. o. Micbellpresseni MRK, inlimnat av 19574loset'Nord,ell,BAM.
Tidigare mlste ny elektrod tillFcirslagethar infijrts pi press
verkas. Fcirslagetinneblr en viss
besparing.Enligt 25 0/o-regeln
blev nr 2, som ar hl,rt belastad.Fijrslagsstillaren fcirstirkte ddrfijr
beliiningssummankr 1.25 -.
styrbulten och monteradeytterliReg. 165-62. Skyd.dsskioapd. gareskruvar.Sedermerahar hillatrddhriroel,inllmnat av 3036 Nils ren utbytts mot en med bdttre
Olauson,MVK 23.
passning,och dven di monterades
Fiir vissa tr&dkvalit6er fordrar tvennekraftiga styrbultar in. Dlren del kunder mindre diameterp& igenomhar trycket pn skruvarna
tridringen. Denna miste alltJn avlastats och. pressenhar hillit
hlrvlas om. Genom inmontering utan reparationer. Beliining kr
av den fcireskrivna skyddsskivan 7 5 :- .
blir tridringen jlmnareocholycksR"g. 171,-62. Styrningar vid.
fallsrisken mindre. Beloning kr
.
demontering
ao borden pA 150075:
ton pressarna,inldmnat av 19574
Reg. 166-62. Lyt'toglor i rnelNordell, BAM.
lanhiggsplattornaunder 96tverks- loset'
Vid monteringoch demontering
trion, inlimnat av 12858 Bert
av pressborden
miste dessahillas
MVK 21.
Selld.6n,
i exakt llge. Fcirslagsstillaren
har
Vid demonteringav gcitpaketen dirfijr tillverkat korta styrningar,
5r det oftast svirt att lossa mel- som monterasin d&
ombyte skall
lanllggsplattorna.Dessadr tunga ske.Beloningkr 75: -.
och det innebdr olycksfallsriskatt
Reg.172-62. Hdllare till hand.ta bort dem fcir hand. Enligt fcirslaget skall hal borras i varje slipn'raskin, inlzimnat av 19574
platta fijr inslttning av tv& lyfttosef Nord.eU,BAM.
<iglor. P& den ursprungliea konEfter en svetslagningav 6verstruktionen var lyfth&l borrade, bordet p& 600-tons Vilkins-Mit24

Reg.172152

chellpressen miste svetssdmmen
slipas bort fcir att bordet skulle bli
plint. Svirigheten var dX atth8,lla
sliomaskinen s& att denna inte slipade snett. Fiirslagsstlllaren konstruerade dd.rfor ett slddliknande
hjdlpverktyg i vilket slipmaskinen,
"luftskrikan", placeradesmed slipskivan exakt i bordsnivin. Med
detta hjllpverktyg kunde arbetet
utfijras litt och slkert. Beliining
KT IUU' -.

Reg. 173-62. Verktyg t'6r reparationerav kopplingentill 1500
ton pressarnai MRK, inlimnat av
19574 Joset'Nordell, BAM.
Fiirslagetinnebdren hel serieav
hjdlpverktyg bl. a. avdragare,pidragare,mutternyckel, lyftkrokar
fiir lamellskivor m. m.; allt for
anvindning vid reparationernaav
sagda pressar. Samtliga specialverktyg dr praktiska och bra. BeIiining kr 75: -.
Reg. 174-62. Distanbrickort'5r
montering ao lager i svdngbjwlet
pd 15))-tonpressarnai MRK, inllmnat av 19574 loset' Nord.ell,
BAM.
Fcir pisdttning av svdnghjulslagret har fdrslagsstdllaren
litit
svarva och tillverka ett antal
distansbrickor.FIan anvlnder dven
tvi smi domkrafter fiir den hindelse arbetet skulle gi tungt, ndr
man kommit s5,lingt vid monteringen att man fir plats att montera in domkraften. Beliining kr
5 0 :- ,
R.g. t76-62. Andrad. ,4pphdngningav en balk,till drivaxeln
t'A, salemwgnarna,inldmnat ay
19856N. Kriisin, MSK 90.
Vid byte av kugghjuletpi drivaxeln till ugnsbotten pn salems-

7I
I

ugnarna har man varit tvungen
att demontera en stor balk med
lagerbock och en hel del andra
detaljer. Detta kriver en avsevird
tid. Enligt fiirslagsstillaren har
man tagit upp fyra avlinga hil i
den balk som h&ller den f6rstnimnda balken. Denna kan nu
sdnkas tillrickligt lingt utan att
man behiiver demontera densamma. Belijningkr 75t -.
R.eg.177-62. Bockar f6r montering av valspaket, inllmnat av
24124 Leit' Hjalmarsson,MVK92.
Vid tidigare montering av valspaketen hdngde dessa i taversen under arbetet. Detta var b&de riskabelt och stridande mot
skyddsfcireskrifterna
"Gn ej under
hdngandelast". Pi de ftireslagna
skyddsbockarna kan man stllla
ned valspaketet, lven om detta
fortfarande ir fistat vid traversen. Arbetet g&r nu lugnare och
sikrare. Beliining kr 75l.-.

R.eg. 182-62. Hdllare fi;r glidstycke till kopplingsrnwt't'arna i
g6tverhet,inlimnat av 22254Erik
A. Olsson,MVK 21.
Vid tidigare monteringavkopplingsmuffarna anvindes trdklotsar, som kilades fast mellan glidstyckenafijr att hilla dessakvar.
Det kunde di h1nda,att klotsarna
vid minsta stiir fiill bort. sn att
lven glidstycketkom ur ldge. Det
kunde di iven skadas di de dr
mycket tunga. De ftireslagnah&1larna (lSdorna) har anvdnts en
ldngre tid och vnl fyllt sin uppgift. De eliminerar ocksi risken
fiir olycksfall. Beliining kr 75t -.
Lbg & Ob.
*

Fdrslagskommittdnvid Boforsverken sammantrldde ftir andra
glngen i ir onsdagenden 27 mars
1963.OveringenjcirNils A.'Wablberg sl.somordfcirande ledde fcirhandlingarna.
Reg. 178-62. Stiid t'ar klippFiiredragningslistan
upptog 31
std.let till snoppsaxeni MVK 22,
fcirslag,samtligainllmnade under
inlimnat av 12858Bert Selldtn,
1963.Kommitt6n beslcitatt beltina
MVK 21.
2l forslag med sammanlagt2.050
Enligt fiirslaget skall en platta kr, att bordldgga4 fcir ytterligare
skruvas fast under stilen pi
prov eller kompletterandeutredsnoppsaxenfor att fiirhindra att ningar samt att tacksamt avbola6
stilet slis bort eller blir siindersla- fiirslag.
get da en krokig heta skall snopHdr nedan fcilier kortf attade
pas. Principen 1r riktig men ftir- beskrivningar ijver de bel6,nade
slaget torde inte genomfciras.Be- fcirslagen.
liining kr 50: -.
Reg. 1/63. Andrad metod vid.
R"g. 180-62. Anord.ning t'6r kapning ar.)roster i Obler kallsSg
transport av bystergalgar, inldm- i MVK 30, inlamnat av 20020
nat aY 19607 Lars-RwneLundh- Artwr Bergt'alk,MVK 30.
gren,MVK 21.
Rosternakapadesftjrst med raka
Enligt fcirslagetskall en cirka snitt, varefter signing till 30o
60 mm l8ng rundjdrnspinnesd,ttas vinkel utf6rdes i ett senaretempo.
fast ijverst pi galgensldngsgiende Enligt den nya metoden kapas
balk varefter man med ett enkelt rosterna snett direkt frin hela
handgreppkan koppla galgenfcire stingen, varigenom ett skir per
lastningen.Belciningkr 50: -.
rost plus en del material insparas.
R"g. 1.8L-62. F6renkling vid. En ny s&g har inkiipts fiir kapbyte av skyd.dsglasaid sfr.girna i ningen och skall installerasi mitMVK 21-2?, inlimnat av 19607 ten av nret. Den fijreslagnametodLars-Rwne Lwndbgren, MVK 21. dndringen kommer att anvindas
tills den nya sngen1r klar. Enligt
Enligt nuvarandekonstruktion 25 o/o-regelnblev beliiningen kr
eir skyddsglasetfdst i en ram med ' 1 5 0 :- .
flera skruvar och muttrar. vilket
Reg. 3/63. Friisfixtur, inllmnat
gcir bytet lite besvd.rligt,sdrskilt
under pigiende sngningav heta av 2672Per Stenstrdm,VK25.
kuts. Glas behciverndmligen ofta
Vid frlsning av ett snett plan
bytas pi grund av igensliggning. pi flygplansde"taljer
spdndesdessa
Enligt fiirslagetskulle glaseii stll- upp i ett skruvstycke.Uppsplnlet flstas med gingjirn i en ling- ningenvar besvdrligoch fastspinsida och med en vingmutter i den ningen oslker. Med den nu tillandra sidan. Beliining kr 50: -.
verkade frlsfixturen. i vilken

Reg.3/63
detaljerna spdnnesupp si att det
sneda-planet kommer att sta rrertikalt, sker bearbetningen med
pinnfrds i en vertikal frlsmaskin.
Uppsplnningen sker ocksi snabbare och skruvstycketbehtjverendast anvdndasfijr att stiidia detaljen. Beliining enligt25 o/ojregeln
Rr /). -.
Reg. 5163. Ld;anordning t'6r
motvikterna pA satsagnarna i
MSK 85, inllmnat av 23726 Bo
Isaksson,MSK 90 och 6688 Herbert Gwstavsson,
MSK 90.
Vid demontering av luckorna
pi ugnarna har man list kedjan
till motvikten med en pinne. D&
plats inte funnits fiir en tillrlckiigt kraftig pinne har denna dock
bockat sig, varfiir risk fiirelegat
att motvikten ramlat ned. Den
tillverkade lnsanordningenbestir
av tvenne vinkeljdrn som skruvas
fast pi kedjan och h&ller motvikten uppe under arbetet. Beldning
kr 100:-.
Reg.10/63.Skyddspldlaidhardugndrna i MSK 8), inllmnat av
23726 Bo Isakssonoch 6688 Herbert Gwstavsson,bidaMSK 90.
Vid demonteringav dragstengerna vid hlrdugnarna fiireligger risk
att falla ner i oljebadet, d& intet
skydd finnes 6ver cippningarna.
Med den fcireslagnadurkpl&ten,
som ir avpassadoch llgges civer
hilet, sker arbetet berydlig sdkrare. Belijningkr 75: -.
Reg. 12163.Spegelzti.d,saxen i
gdtverket,inldmnat av 21314 Daz.tid.
Nord.lander,MVK 21.
25

Maskinvalsarenserej stdngernas
bida dndar frln sin plats i hytten,
varfiir han miste anlita en man
som ster pi golvet. Vid vissarostfria kvaliteter miste man klippa
st&ngensblda andar. Med nuYarande metod kan det dirfiir hinda, att en alltfiir ling bit blir
bortklippt. Tack vare spegeln,som
placerasbakom saxen,servalsaren
nu hela stingen och kan klippa
exakt. Beliining kr 50: -.
Reg. 13163.FAllbard luckor rill
rwllbanan t'rLn wgneni g,6taerket,
inlimnat av 21314 Daaid, Nord,land.er,MVK 21.
Kilrep och remskivor skyddades
av en tung pl&t, som man m&ste
anvinda traversen f& att lyfta
bort. Med de fiireslagnaluckorna,
som 1r fistade med gingj?irn i ramen. kan man ldtt komma &t kilrepen f6r att byta dessa.Beliining
k r 1 0 0 :- .

byte av bwffertbrickor pA motslagshejaTna,
inldmnat av 22318
Ericb Mezgolits, MSK 90.
Vid byte av de tunga buffertbrickorna behijvs nll tre man, en
man p& kranen och tv& man fiir
sjdlva bytet. Med det ftireslagna
hjilpverktyget g1r byter ldttare
och enklareoch utan travers.Problemet har tidigare behandlatsi
fdrslag reg. 54161och BAK 12
har senare iven lcist det pi ett
bittre sdtt. Beliining hedersomndmnandeoch en reklamsak.
Reg. 16163.Svetsfixtwrfar detalj 3026583,inldmnat av 41 Stig
Karlsson och 2s053 Leif Nilsson,
bida VP 22.
I den fcireslagnafixturen kan de
olika delarna dll den aktuella
detaljen- en vaggatill TAK 120
- spdnnasin och riktas upp vid
svetsningensi att de erforderliga
mitten erhilles. Sedan fixturen
R"g. 14163. Fdrliingning aI) tagits i bruk har ackordet kunnat
striickgaft'eln till sliipan pA norra. slnkas. Enligt 25 olo-regelnblev
kr 350:-.
ztickbordet i gdtv erk et, infamnatav belciningen
2 1314 D avid N ord.lander,
MV K 2 1.
Det har hint, att medbringaren
pi slipan slagits av, d& denna
kcirts fcir lingt och dragits runt.
Enligt fiirslaget har kedjansstrlckgaffel fiirllngts si mycket att
medbringaren g&r fri. Enligt den
ursprungliga sammanstillningsritningen var spdnnbygelnsi ling,
G#-;+
att medbringarengick fri. Detta
* * ; * + * + +.
har dock indrats vid reparationer
under senareir. Bl. a. har ocksi
keg. 17163.Anord.ning fAr inen ldngre medbringare placerats. stiillning aa mdtt till ansatser
vid
Beliiningkr 50: -.
lSngbd.lsborrning, inldmnat av
R"g. 1,5/63. Lyf tverktyg t'ii, 22889 Ake Jansson,VK 28.
Vid linghilsborrning av detaljer
med invdndiga ansatser har
Reg.16/63
det funnits vissa svirigheter att
stilla in maskinen,sn att noggranna mitt till ansatsernaerhilles.
Enligt fiirslagsstdllaren
har en hillare med mikrometerskruvtillverkats och placerats pi maskinen.
Anordningen sdtts upp i spiren pi
sidan av prismat, och mikrometerskruven sdlles in mot slidens
Matningsr<irelsen
uppflfnnklack.
noF ca sroPPKracKengar emot
mikrometerskruven och borrdiupeter d& det rdrta.
Utredningenvisade,att h&llaren
endastkan anvdndasp& nockstyrda maskiner och att en liknande
konstruktion fiir ett oar 3r sedan
infiirdes i VA. Klniedomen om
denna har dock inte gitt utanfijr
VA. Belijning kr 100: -.
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Reg. 18/63. Shyddslock till inlopp s- ocb wtswgningsr6r
vid. hejarna, inldmnat ay 19556 Nikolai.
Kriisin, IISK 90.
Vid reparation av hejarna hdnder det, aff iippningarna i golvet
fiir utsugningsrtireninte skyddas
tillrdckligt. Det har ddrfijr funnits vissa olycksfallsrisker.De f6reslagnalocken, som fijrsetts med
handtag,passartill samtligahejare.
Locken inneblr dven std,nk- och
smutsskydd.Beliining kr 50: -.
Reg. 79163.Montering av lyft6glor p3, band,skyddsdijrrarnavid
hejarna,inldmnat av 19856 Nikolai Kriisin, MSK 90.
Det har visat sig, att bandskyddsdiirrarnasramar ofta blir
deformeradevid demonteringoch
montering.Detta har medfiirt helt
oniidiga och kostsammareparationer p5.dijrrarna. Fcir att eliminera
detta har fdrslagsstillaren satt fast
4 st lyftiiglor i bandskyddsdijrrarnas ramar i iiverkanten och motsvarande styrpinnar i underkanten. Med dessalyftd,glor kan diirrarna ldtt tagas bort utan att
skadas. Dijrrarna lyftes tidigare
fiir hand. Beld,ningkr 50: -.
R.eg.20I 63. Anord.ningvidmontering och demontering av band
till bejare, inldmnat ay 19856
Nikolai Kri.isin, MSK 90.
Pi hiigra sidan av hejaren ir det
besvirligt att montera banden,p&
grund ay att utsugnings- och inloppsrdren finns p& denna sida.
Vid montering av nya band m&ste
man anvinda trayersoch man fir
kcira bandet upD och ned flera
g&nger. Risk fBieligger aven att
bandet glider &t sidan och faller
ner. Den fiireslagna anordningen
h&ller bandet t{tt och fast 6ch
kvar pi hjulet, och eliminerar ddrfd,r olvcksfallsrisken.Med detta
verkryg l5gges bandet ocksi pi
sdkrare.Beliining kr 100: -.
Reg.27/63.Anord.ningfdr ntontering och demontering azt bandhjal ocb bandhjwlsaxelp3.bejarna,
inllmnat av 19856 Nikolai Kriisin, MSK 90.
Demontering
och montering av
-hjul
hjulaxel och
p8 de s-tora
hejarna 5r riskabel, ii axeln slis
ut ur ena sidanslager. Axeln kan
brista eller komma beknip i det
andra lagret. Med det nya hjalpverktyget, som fistes 6ver stativet
och dr fiirsett med tvi stillbara

krokar, hings hjulet upp och h&lles sdkerti niv& medanaxeln slis
bort. Hjilpanordningen dr mycket
billig i anskaffning och den inbesparar ca 2 timmars tid vid varje
axelbyte. Verktyget ir ocksi betydelsefullt ur skyddssynpunkt.
enligt 25 o/o-regelnoch
P:l:l!rg
rornojnrngKr ruu: -.
Reg. 22163. Lyt'tanordning f6r
bommartil I g|toerkef,inllmnat av
24124Leif Hjalmarsson,MVK 92.
Fcir montering och demontering
av bommarna i giitverket har en
stropp anvdnts, snarad pn mitten
aY bommen. Utrymmet dr s&
tringt, att bommarnainte kan llggasdnda ned i bottenp& grund av
stroppensgrovlek. Denna miste
dlrfor dragaslcis,vilket varit b&de
sv&rt och tidsddande.Enligt fcirslaget har hil borrats och tvenne
lyft<iglor ingdngatsi bommen, si
att denna hdnger vlgrat i lyftet
och kan llggas ned direkt. Beld,ning kr 100:-.
Reg. 23163. Verktyg fAr lindning av f jiidrar, inldmnat av 2607
Erland Isaksson,VK 50.
Forslagsstdllarenhar tillverkat
ett verktyg f<;r lindning av fjddrar med liten diameteroch av tunn
tr&d. Verktyget best&rav en hillare med tv& styckenh&1,av vilka
det ena leder triden och det andra
formar fjidern. Verktyget sltts
upp i stllhillaren i en svarv och
stigningenpi fjidern stilles in p&
ledarskruven.Fjddern lindas d1refter oi en trid med sammadiameter som fidderns inre diameter.
Verktyget hir provats i en binksvarv i VK 52. Ftirslagethar liten
anvindning, varfcir det beltinades
med en reklamsak.
Reg. 24/63. Vattenpass,inldmnat ay 1679 Per Falk, KCCI.
Forslagsstdllarenfick id6n till
vattenpassetdi han skulle borra
snedah&1.Dessair mycket svira
att rikta upp, frdmst vid borrning
i olika llgen. Vattenpasserbestir
av en lJ-formad hillare fdst i ett
V-block av hdrdat material. i vilket det runda vattenpasser
dr vridbart. Vattenpassetdr av en originell konstruktion och det kan sdkert komma till stor anv1ndning
vid gdngning, brotschning m. m.
samt vid div. montageex. rdrlagning. Beliining kr 75: -.
Reg. 25163.Montering av rwlle
med, kwllager pd. kopierlinger till

sparzt5195 i VK 21, inlimnat av
24707 Herbert Klippel, X 20.
Vid svarvningmed ling kopierfinger hdnde der, art detta inte
fiiljde med pi grund av friktionen.
Enligt fiirslaget har kopierfingret
fcirsettsmed en rulle med kullager,
vilken ger mindre friktion. Fijrbdttringen medfijrde sakrare arbetei svarven.Belciningkr 75: -.

Slutligen kan nd.mnas,atr fijrslagsverksamheten
fortfarande ar
livlig och att tills dato ca 70 forslag inlimnats.
Enligt de senastesammantrldenas beslut har ytteriigare sex frirslagsstlllare f|tt 5 fiirslag godkdnda, och dirigenom blivit kvalificeradeatt erhnllakristallvasen.
Dessafcirslagsstdllare
1r
1679 Per Falk, KCC1
Keg.27163.Anordningf6r wpp- 23726 Bo Isaksson,
MSK 90
spiinning av arbetsstyckeni borr1300 Karl-Erik Linder, MSK 90
rnaskiner,inlimnat av 3024 Karl 19547
JosefNordell, BAM
E. \Yennerholm,VV 21.
12069 FoIke Strcimberg,RT
Fcirslagetger en friare bordyta. 20383 GdstaAhman, VR 92
Det kan endastanvindas vid beLbg & Ob.
arbetningav stora dyner. I princip
*
innebdrfiirslaget,att arbetsstycket
spinnes fast vid sidorna i stlllet NOBELKRUT
fcjr med hakar. Beliining reklamFiirslagskommitt6nvid Nobelsak.
krut hade sitt fcirstasammantride
R.eg.29/63. Andring a,u trans- for 3,r 1963 den 25 februari under
portband,,inldmnat av 6688 Her- ordfcirandeskap av tiveringenjcir
bert Gwstaosson,
MSK 90.
Nils Carbonnier.
Ordfcirandenhllsade herr Helge
Bytet av drivrulle och justering
av dennai sidled dr med nuyaran- Karlsson, NB 90, vllkommen till
de konstruktion tidscidandeoch dagenssammantrdde.Flerr Karlsbesv5riigt,bl. a. miste en elektri- son har utsetts att avliisa herr
ker tillkallas fijr att koppla bort Vitalis Hagberg.
Till dagenssammantrddehade
en elmotor. Enligt fiirslaget skall
ramen iippnas liksom en gaffel, kommittdn inbjudit herr Hagberg
varvid drivrullen tages ut bakit och ordfcirandenframfiirde komutan att blrrullar och elmotor be- mitt6ns tack till herr Hagberg fcir
h6ver demonteras.Justering ay det arbete han nedlagt fijr fiirslagsverksamhetenoch som ett
drivrullen i sidled oih moniritrg
av stoppskruvarkan gtiras genom synligt bevis fiir kommitt6nsuppgaffeliippningen. Fiirslaget har skattning iiverldmnade ordfijrinproYats pi tv& band under ca 3 den en minnesgiva.
Sju fcirslagbehandladesoch av
mS.naders
tid och inga ollgenheter
har visat sig.Beldnirigenli"gt2lo/o- dessavar endasttvn nyinkomna.
regeln med en mindre hiijning kr de civrigahade behandlits tidigare
men bordlagts ftir ytterligare urredning. Kommitt6n ftjrordade ett
Reg. 30/63. Skruv f6r t'astsiitt- fcirslagtill beliining, tv& f<irslag
ning av medbringarepd transport- bordlides fcir ytterli'gareutredninI
ntattor, inllmnat av 22318 Ericb r.:lr
forslag kunde ej fiirordas
,fyLl
Mezgolits,MSK 90.
tlll DeIonrng.
Fastslttning av medbringarepZ Det bel1nade
t'6rslaget.
transportmattorsker nu med van50717 EIon Gwstavsson.
NB 90.
liga skruvar och plana brickor.
Inkopplande
av
err
U*-tz
Soo
Det har visat sig. att dessainte
A-p.
svetshandstycke
p3.
svetshiller utan arr b:de skruvar och
medbringareefter en kort tid loss- apparat modell 330 A/Bp. ACnar. Enligt fcirslagetskall med- DC. (Reg.nr 315.)
Fcirslaget har genomfcirts och
bringarna fastsdttasmed skruvar
eller bultar med snedskurnaskal- varit i bruk cirka tre minader och
lar och en U-formad lisbricka. fungerar till full belitenhet. BeDenna konstruktion har prtivats lcining kr 200: -.
Srh
med gott resultat. De fiireslagna
*
nya skruvarna och lisbrickorna
Vid sammantrldetden 5.3.1.963
innebar betydligt kortare reparakunde
FiJrslagskommitt€n
fcir tjdn-.
tionstid. Beltiningkr 150:
stemdnvid Nobelkrut till beliining
*
ftjrorda tvi fiirslag.
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Hittills har 18 tiinstemannafcirslag inlimnats, men av olika
anledningar har bel<jningej kunnat rekommenderasfcirrdn nu.
Nr T 17. F6renkling ocb t'6rbrittring av f\ljesedel oid laboratorierna, inllmnat av 75912 E.
Borcbers.
Fijrslagetgir ut pi att giira den
nummerremsa,som vidhdnger fiil-

jesedeln,bredare si att den kan
anvlndas dven som etikett. Fiirvdxlingar omtijliggiires,extra sorteringsarbetebortfaller, registreringsarbetetunderllttas och etiketter inbesparas.Beliining kr 50: -.
Nr T 18. Termometet'hd.llare
an
polyetylenslang,inldmnatav 75075
S. Str6m, NVK 4.
I stlllet ftjr att som tidigare an-

vanda aluminiumhylsafcir termometrarna i kokhuset i NVK 21,
har S. fiireslagitenpolyetylenslang
som slitsas upp fiir termometerskalan. Tidigare anvdnda hylsor
har ofta sprdngts sijnder och fijrslaget har ber5knats medfijra en
besparingav ca 400:- kr per ir.
Beliiningkr 100:-.
Eng
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Sebreterare: Ake Stridh, BAK 12
Vice sekr.: Eric Norrby, A 21
Kassiir:
Olof Simonsson,
PA 6
Vice kassiir: Aina Siiderstrcim,
EOD
Ledarn|ter: BengtAlergird, KKT, Oscar
Bjijrck, NVF och S. E. Hekansson,X 2
Suppleanter: Sciren Carlsson, Stridbeck
& Lund, och Giista Gustafsson,NFCL
Bofors tjdnstemannaklubb
Ordf|rande: Ake Liinnqvist, MSK 15
Vice ordf .:
Eric Norrby, MSK 1OO
Sekreterare: Ake Stridh, BAK 12
Vice sekr.: Sten Dahlberg, KKY
Kassiir:
Brita Bergqvist,EFT
Vice kass6r: Gunnar Andersson
Ledantiiter: S. E. Hikansson, X 2, och
Torsten Johansson,PA
Suppleanter: K. E. Sundstriim, Y 1, och
K. E. Ivarsson.B 1

Nobelkrutstjdnstemannaklubb
Ordfdrande:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassiir:
Ledam6ter:

Oscar Bjcirck,NVF
G<istaGustafsson,NFCL
Anna Jonsson,NB 6
BernhardHolmquist, NEFP
Tore Eriksson, NFC, Vidar
Karlsson,NLD I, och Arne
Sjdbom,NZL
Str?Plednter:Marianne Fredriksson,NZL
och Bengt Grahn, NB 2
'Wil6n,
Reo.tisorer: Manfred
NFC, och
Eje Granquist,NFCB
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Kassijr:
Arne Byhman
Ledamdter: Stig Arvidssono. Jack Gross
Suppleanter: Tore Daag och Egon Thim
Tjdnstemannaklubben

vid Bofors-

Tidaholmsverken
Ordl6rande: Giista Johansson
Sekreterare: C.-H. Josefsson
Ledamot:
Lars Falk
Suppleant: YngveAntonsson
Reaisorer: Sture Tidqvist och Sigrid
Elmqvist
Avd. 19, Tidaholm
Ordfirande: Lennart Aveus (Vulcan)
Vice ordf .:
Giista Johansson(BTV)
Sekreterare: Torsten Olausson(BTV)
Kassdr:
Berit Adamsson(Vulcan)
Ledatnot:
Lars Norstrtjm (Bertil Bostr6m AB)
Sapplednter
: Tage Stenberg(Holmex)och
L.-E. Ekl6f (Marbodal)
Reoisorer: C.-H. Josefsson(BTV) och
Karin Berggren(Vulcan)
UVA:s tjdnstemannaklubb
Ordf6rande:
Vice ord.f.:
Sekreterare:
Kassdr:

Arne Grandin
Lars \fialdemarsson
Vera Siirensen
Alef Asberg

SlF:s ftiretagsklubb,
Wedaverken
Ordfirande: Erik Hellstrand
Vice ordf .:
Rune Olausson
Sekreterare: Vanja Gustafsson
Kassiir:
Sven Jansson
Ledamiiter: Ragnar Hagberg och Evert
lWestin
Sappleanter: Rinaldo Lallo och Lars
'$fahlstriim

Sveriges
Arbetsledoref6rbund
Avd. 153,Bofors
Ordf6rande: Tore Holm, MS 1
Vice ordf .:
Lars Bodin, KMPS
Sekreterare: Nils Hahne, X 20
Vice sekr.: Ingvar Andersson,MSK 81
Kassdr:
Gunnar Vahlstr6m. KMPS

Avd. 281,Bjiirkborn
Ordfdrande: Henning Olsson
Vi.ceordf .:
Karl Kindgren
Sekreterare: Axel Olsson
Vice sehr.: ScirenEriksson
Kassiir:
Nils Brobeck
Nohabs arbetsledareklubb
Ord.firande: Torsten Genander
Vice ordf.:
Sven Sandberg
Sekreterare: Alfred Biurbdck
Kassiir:
Tord Olofsson
Ledatnot:
NilsAppelgren
Avd.70, Tidaholm
Ordf6rande: Einar Striim (BTV)
Vice ord.f.: ArneSvensson(Fingv.-anst.)
Sekreterare: Thore Johansson(BTV)
Vice sekr.: Ake Funk (Vulcan)
Kassiir:
KurtFagerberg(Marbodal)
Suppleanter: J. E. Mor6en (Vulcan) och
John Lindgren (BTV)
Repisorer: Carl Svensson(Vulcan) och
Folke Hciglind (Marbodal)

Arbetsledareklubben
vid BoforsTidaholmsverken
Ordfdrande: Thore Johansson
Kassijr:
Karl-Herbert Edgren
Sehreterare: John Lindgren

Suppleant:
Revi.sorer:

RoyAndersson
Gijsta E. F. Johanssonoch
Gunnar Blomdahl

UVA:sarbetsledareklubb
Ord.f|rande :
Vice ordf .:
Sekreterdre:
Vice sekr.:
Kass6r:

O. Espholm
M. Lundh
K. Norgren
E. Ohlsson
T. Johansson

Arbetsledareklubben

vid

Wedaverken
Ordf 6rand.e: Gustaf Lundgren
Vice ordf .:
Gustaf Holmerin
Sekreterare: Gdsta Hjelm
Kassiir:
Ake Lundholm

Reoisorer:

Otto I7ickstriim, H. Aronsson och H, Birath

Stordnaniirnnden: Axel Engholm
Avd.59, Trollhiittan
Ordfdrande: Ake Karlsson
Vice ordf .:
Bcirje Andersson
Sebreterare: GcistaPantzar
Vice sekr.: G6staLindgren
Kassijr:
Bernt Johansson
Suppleanter: Sigge Helgessonoch Olof
Minsson
Gjuteriklubben,

Ordf6rande : Thore Johansson
Vice ordf .:
G6sta Rost
Ledamiiter: Bernt Johansson,Tage Danielssonoch Nils Holmsren

Svensko
F o b ri kso rb e to re fcirbundet
Avd. 25, Bjiirkborn
Ord.f6rande: Vitalis Hagberg
Vi.ceord,f.:
Henry Carlsson
Sekreterare: Nils Olsson
Vice sekr.: Per Israelsson
Stadieorg: 6r : Birger Sciderman
Ledamtiter: Helge Karlssonoch Lorentz
Dahlberg
Expeditir:
KarlAndersson

*
Klubbordfiirande
vid Nobelkrut
Brisansblubben.
Byggnadshlubben:
El-blubben:
NC-klubben:
Ni.treringsklubben:
NK-blubben:
NVF-klubben:
NVT-klubben'
Tiindriirsklabben:
Transportklubben:
Yrbesklubben:

Birger Sciderman
Nils Olsson
Arne Piscator
Lorentz Dahlberg
Gerhard Carlsson
Nils Helgesson
Allan Reinholdsson
David Bjdrnberg
Evert Hellstriim
Tore Moberg
Bertil Larsson

Avd.76, Bofors

*
Klubbordfiiranden
inomBofors
ME2O .
MEK .
MG15 ,
MG3O .
MG4O .
MH2O .
MH22 .
MH24 .

bundet
Avd. 25, Bofors
Ordf|rande:
Sekreterare:
Kass6r:
Ledam|ter:

Carl Pollack
A. \fiahlberg
Algot Pettersson
Birger Andersson, Gusrav
'Wahlsten,
Hikan Andersson
och Einar Siirensen

B9 ...
810 ..
BAM

.. .
...
...
...
...
.. .
...
...
...

Hilding Eriksson
Lennarrldfstrand
YngveEidvall
ArneKarlkvist
GiistaOstling
Bertil Larsson
BengtAndersson
Nils S6derholm
Nils Ekman

... ErikKernert
... HolgerJansson
... . Lars Lundquist

KA74
KMPS .

... Per Molin
.. KarlErikSiiderberg

RT 6
RTK . .

. .. Harry Karlsson
... Lars G. Haag

P 10 . .

. .. Olle Bergkvist

X20 ..
X330 .

... Hilding Nordstriim
... GustavAndersson

OT...

... AstridEleh

SvenskoMetoll*
industr ior betoNohabsverkstadsklubb
ref6rbundet

Ord,fdrande: Arne Karlkvist
Vice ordf.:
Nils Sriderholm
Sekreterare: Valdemar Arlemalm
Vice sekr.: Lennart Liifstrand
Expedit6r: GunnarPerrersson
Ledarniiter: Nils Ekman, Lauritz Stadler, Hilding Eriksson (ordf.
i Studiekomm.) samt Giista
Ostling (Huvudskyddsomb.)

MRK .
MS 20
MSK ..
MSK 50
MSK 80
MSK 90
MV2O .
MVK21
MVK 30

Sven Andersson
Sven Sanfridsson
MogensLohse
Lars Dahlin
Elov Zettergren
Gotthard Liivkvist
Erik Lundahl
Nils E. Karlsson
Hjalmar Sellin
Gilbert Edvinsson
Sven Nilsson
Lauritz Stadler
Arvid Martinsson
Uno Sfickstriim
Gunnar Andersson
G<istaNilsson
Reinhold Andersson
Ragnar Green

VA 20
VA 30
VA 40
VE ...
VF 20

Gustav Larsson
Helmer \(iklund
Folke Jonsson
'S0'innerheim
Stig
Arne Israelsson

t\fD rn

Svensko
G jutorefor-

Wedaverken

VK 11
VK21
VK23
VK25
VK52
VK72
VP10
VR90
VV 24

Ordfdrand.e: Sven Andersson
Vice ord.f.:
Folke Renholm
Sekreterare: Bertil Persson
Vice sekr.: Gunnar Bohm
Kassdr:
Stig Samuelsson
Ledarn|ter: G6staFrisk o. GunnarBruhn
Avd, 163, Tidaholm
Ordf6rande: Gunnar Christensson
Vice ordf .:
K. G. Andersson
Sekreterare: Anton Blomdahl
Vice sekr,:
Kurt Persson
Kassi)r:
Gunnar Claesson
Stud.ieorg:6r: Eivind Teike
Ledamiiter: Stig Jansson, Sven Johansson och Efe Lindblad.
Sappleanter: Orvar Andersson, Giista
Janssonoch Rolf Lager
Revisorer: Arne Stenholm,Birger Nilsson och John Eng
(Eje Lindblad och Rolf Lager frin BrcidernaHdgberg,
alla dvriga frin BTV.)

UVA:sverkstadsklubb
Ordfdrand,e: Allan Kennerhag
Vice ordf.:
Rolf Andersson
Sebreterare: Birger Jonsson
Vice sekr.: Rune Olofsson
Kass|r:
John Btirjesson
Reaisorer: Per Sjiiholm,Ernst Eriksson
och Ivar Freii
Verkstadsklubben,

Wedaverken

Ordf 6rand,e
: Gunnar'$felander
Vice ordf.:
G6sta Arbjtirk
Sekreterare: Tage Johansson
Kassiir:
Arne Andersson
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LEDAMOTE
R I FORETAGSNAMN
DEN 1963
Fiiretagsndmnden

vid Bofors

1963

Utsedda av arbetsgivaren:
Ord.inarie:
Disponent SverreR:son Sohlman
Direktcir Per Odelberg
F.konomichefBert Henning
Direktijr Stig Caspersson
OveringenjcirNils Vahlberg
Overingenj<irJarl Holmgren
Overingenjiir Alex Blomgren
P ersonligasupplednter
:
Artiileridirektcir B6rje af Klint
Direkt,iir Gustaf Tamm
Intendent Sten Higgmark
IngenjcirRolf Vikingson
Ingenjrir Lars \flilsby
IngenjcirErik Svanberg
Ingenjiir K.-O. Svensson

Personligasuppleanter
:
Filare Giista Ostling, VK 52 (1962-63)
Avsynare Hilding Eriksson,VK 11
(Ie62-63)
Gliidgare Erik Lundahl, MH 22
(1,e62-6J)
VerktygsslipareNils Ekman, VV 20
(1.963-64)
Plitslagare Karl Gustavsson,VP 25
(1e63-64)
GjuteriarbetareArvid \fahlberg, MG 3O
(re63-64)
Lokf6rare Lars Haag, RTK (1963-64)
Sekreterarei Ni)mnden:
OmbudsmanTorstenvon Horn

*

Uisedda av tidnstemennen:

Fiiretagsndmndenvid AB Bofors
Nobelkrut1963

Ordinarie:

Utsedda av fiiretagsledningen:

IngenjcirElof Vamstad, A1, (1962-63)
Herr Ake Lcinnqvist,MSK 15
(1.e63-64)
Herr Ove ltr?ahlqvist,
RT 4 (1963-64)
Personliga sapplednter:
In genj6rGeorgOlsson,KKH (1962-63)
Ingenjdr Ake Stridh,BAK12 (1963-64)
Herr Nils Wahlberg, EDF (1963-64)
Utsedda av arbetsledarna:
Ordinarie:
VerkmdstareTore Holm, MS 1
(1.962-63)
Verkmlstare Thuve Holmgren, VK 21
(1,963-64)
Personliga supp leanter:
FcirmanIngvar Andersson,MSK 81
(le62-63)
Verkmlstare Bertil Lilja, VF 1
(1e63-64)
Utsedda ay arbetarna:
Ord.inarie:
Slipare Herman Kihlstrijm, VF 20
(Ie62-63)
Fru MargaretaPettersson,KA 91
(1e62-63)
Svarvare Arne Karlkvisr, VI( 25
(1e62-63)
Svarvare Nils Stjderholm,VR 90
(1.963-64)
Svarvare Lennart L6fstrand, VK 21
(Ie63-64)
SvetsareCarl Pollack,MG 30
(1963,-64)
Smed Lauritz Stadler, MSK 31
(1.e63-64)

Utsedda av tjdnstemannaorganisationerna:
Ord.inarie:
Ingenjtir Oscar Bj6rk (SIF)
(1963-1,964)
Herr Tore Eriksson(SIF) (1963-1964)
FcirmanHenning Olsson (SALF)
(1e63-1e64)
IngenjcirOlof Strith (SIF)(1962-1963)
PersonLigasupplednter:
lngenjdr Bo Karlsson(SIF) (1963-1964)
Herr Henry Cederborg(SIF) (19631e64)
Fijrman Karl Kindgren (SALF) (1.9631e64)
Ingenjdr Arne Sjdbom (SIF) (19631,964)
Sehreterare:
Herr Urban Engstrcim
V arselmottagare:

Ordinarie:
Direktcir Allan Dahldn, ordfcirande
Tekn. dr Erik Bengtsson
Ingenjiir L. O. Bergstriim
Overingenjcir
Nils Carbonnier
Ingenjdr Fritz Da.l€n
Avd.-chefUrban Engstr6m
Ingenj6rC. G. Sjdlin
P ersonligasupplednter:
Ingenjiir Gunnar Renius
Doktor Ragnar Hauan
Ingenjdr R. Berntson
IngenjcirOlle Holmdn
Ingenj6r Ernst Viksten
Avd.-chef P. G. \Warming
IngenjcirBo Stenberg

Herr Henry Carlsson
F6rslagskornmittiI dr arbet are:
OveringenjcirNils Carbonnier, ordf.
Herr Helge Karlsson
Ftirman Allan Karlsson
Herr Martin Nilsson
Ingenj6r Harry Sdker,sekreterare
F}rslagskomrnitt€f 6r tjiinstemiin:
OveringenjiirNils Carbonnier,ordf.
Herr Urban E,ngstr6m,sekreterare
Fdrman Henning Olsson
Ingenjtir Olof Strith

*
Fiiretagsndmnden vid Bofors-Tidaholmsverken1963

Utsedda av arbetarorganisationen:

Utsedda av arbetsgivaren:

Ordinarie:

Ordinarie:

Herr Vitalis Hagberg, vice ordfcirande
(1.e62-1.963)
Herr David Bj<irnberg (1962-1963)
Herr Henry Carlsson(1,962-1.963)
Herr Helge Gustavsson(1963-1,964)
Herr Martin Nilsson (1963-1,964)
Herr Ingvald Runnllv (1963-1964)
Herr Birger S6derrnan(1.963-1964)
PersonLigastup
pled.nter:
Herr Harry Rehnberg (1962-1,963)
Herr Erik Persson(1962-1963)
Herr Erik Larsson(1,962-1,963)
Fru Maj Persson(1,963-1964)
Herr Sven-Arne Andersson (19631e64)
Herr Bengt lVasberg (1963-L964)
Flerr Horst Lausen(1963-1964)

Ludvig Sterky, ordfiirande
Thure Bergstr6m
Stig Claesson
Stig Holm
Ake Lundvik
Olov Nyholm
Lennart \il/arnstam
Utsedda

av arbetarna:

Ordinarie:
G u n n a r C h r i s t e n s s o n ,v . o r d f . ( t l e : )
V i l l e F o r s s a n d e r( 1 9 6 3 )
Helge Hante (1963-64)
Axel Lcivgren (1963-64)
Ernst Persson (1963-64)
Carl Sjdgren (1963-64)
Eivind Teike (1963)

P er sonLiga sup p Lednter:
E v a l d J o h a n s s o n( 1 . 9 6 3 )
Anton Blomdahl (1963)
Hans Sr-ensson (1963-64)

Utsedda av arbetsledarnai

Utseddaav tjanstemannen:

Ordinarie:

Ordinarie:

Thore Johansson(1,963-64'3
Einar Strdm (1963)

Sven Johansson(1.963-64)
John Johansson (7963-64)
Stig Lundberg (1963-64)
Yngve Jakobsson (1963)

GcistaJohansson(1963)
Torsten Olausson(1963-64)
PersonLigasttpplednter
:

PersonLigasapp Ied,nter:
Roy Andersson(1963-64)
John Lindgren(1953)

C.-H. Josefsson
(1953)
Lars Falk (1,963-64)
Sekreterare
: Evald Molin
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