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INNEHALLSFORTECKNING
Kriinika

i ord och bild

TV-rutan. Pistolskyttekurs for portvakter och
vdktare vid Tidaholmsverksl- pgl5en4lnyttSid.

iiver hdndelser inom

Boforskoncernen

ir 1963. Sammanstdlld av
....... Sid.I
E. Ldnnberg
pi
sid. 78.
Samtliga medarbetares sign. finns

Infijrirsskiftet,

?,_5

Jultevtngen

2

Kungabestiket
poftage

i Bofors.

Bildsida och kort re-

In memoriam 50och 60-iringar II kvartalet 1964 - Ett tack Minnesg&va 1963 . .
Veteraner -

BONOCELL.

Litteratur

>

Anvdnd hiirselskydd

80

Klippt och insdnt
57-60

isoletas med

Reportage av sign. E. Lbg.

67-54

Foto Kockums
Meddelanden

.

Senaste koncernnytt
54-56

Sveriges ftirsta gastanker

78

1963. Prislista

Ordstevstevlingen

av Bruksdisponent

Sterrc R: son Soblnzan

Personalia.

1

fdn

Skyddstj2insten.

Yrkesska-

destatistiken vid AB Bofors ir L963, av sign.
1963
Lal Skyddstdvlingen, av sign. Lai framgingsrikt

ir f6r skyddsverksamheten vid
Flera men littare
sign. Lai olycksfall vid Nobelkrut 196i, av sign. Ltn Resultat av Nobelkruts skyddstdvling, av sign.
Ltn Ny^ regler fbr Nobelkruts skyddstlv-

Bofors, av

ling, av sign. Ltn - Yrkesskadorna i Sverige
"Olycksfallsrekordet" av sign. R 1963 Varm matpi jobbet-Klippt

......

)>

65-67

))

68-70

FrinBolagsledningen.
Avl6ningsdagar 1964
- Arbetstidsfijrkortning och semester 1964 Vakt- och slkerhetsfrigotna

vid Bofots, en ny-

orientering, av sign. Kbs IKMR - KostnadssZinkningsprogram vid Kilstaverkens Smedja
o c h V a l s v e r k ,a v s i g n . B l n l U z

.....

Bofors-sidan.

Kemistsamfundets Berzeliusdagar,
av sign. Bne Skjutfdltets hiighastighetskamera, Dynafax, modell 126, av sign. la och
Personalnytt Fdrslagsverksamheten
Ksu Utrustning f6r fluorescensanalyser i Stil-

Utan redaktionensmedgivandefir text och bilder
v @a-

labotatoriet, av sign. Lmn. -

Semester oc/t
fritid: Semesterhemmet Storijn inf6r L964 hrs
sdsong,av Stofinaniimndea - Stordnafiske, av
sign. Spjuaen - Skapande utveckling, av sign.

E.H

icke eftertryckaseller refereras.

Copyright:
AKTIEBOLAGET

BOFORS. BOFORS

tL-t)

NOHAB-biten.

NOHAB: s verkstZider omorganiseras och rationalisems

visar:
Omslagsbilden

UVA-nytt.

Julfesten blev sdrdeles lyckad, a'v
UVA-plock, teckning av sign.
sign. Bosse Bosse . .

'Weda-glimtar.

En visa om "Vir
S6dertiilje", av sign. K. L. . .

Dammen:'Wedaverkenspark en senvinterdag
\Tedafoto \Testerlund

gamla stad

78

1964

Nr 1
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KRONIKA I ORD OCH BILD
OvEn

HANpELSERINoM BoFoRSKoNCERNENAn l.p63
JANUARI
RekordAylan frLn julhelgen 1962
stod sig till omkring den 20, d3
mildare aiider kont, Kallaste ianuari i SkLnesedan 1893 och i iiariga Saerige sedan 1940-1941 .
Relatiu litet nederbt)rd,dock flera tnd$ormar. Striing ainter i)aer
hela Europa.

ningen utndmndes direktdr Sixten
\Tohlfart, DomnarvetsJernverk, fiidd
pi Karldahls bruk och silunda gammal karlskoging.

2. I Norrkdping rippnades ett frirsilljningskontor fcir stil samt en hirdverkstad, stsom en filial till FAS. Se
iven B-pilen m 6/63.
3. Skrantafalletssmi stugor - egnat. Antalet anstdlldavid Bofors-kon- hem - kommer att ersattasmed hvcernensfriretag minskade totalt under reshus, enligt ett jiitteprojekt, som
L962 och var vid trsskiftet
lades fram av Stiftelsen HvresbostlMlnads- Timder. Allt som allt skall dei hzir bli
Summa
avl,
avl.
240 l?igenheter.
Bofors
2 381 4979 7 360
Provdriften btirjade si sakta med
Nobelkrut
50t 7076 1 581 - 1 3
ldttvatten vid Agesta-atomkraftvlrNOHAB
650 7 65L 2 30r * g s
meverket.
BTV
rr7
474
t9L * r o
uvA
Ifeda

rr4
183

257
427

371 - 1 1
610 * r r

Summa:3 950 8 864 L2844 -L86
Vid 6rets inging hade vtra stdder
foljande antal innevinare:

4. Normaltaxorna pi elkraft sinktes
med ca Lo /p, et fiil.id av bl. a. minskade kostnader fcir reservkraft och
sinkt rlntenivi.

5. Bofors gamla smdltsmedjabragtes
36.347 i &tanke i en intervju med en av de
803.600 sista smiltsmederna,David E. Hel39.782 sing. Sistaskiftet i smedjanbjiids hela
'.
6.747 laget pi "bultiif
33.L42 7. Den kallaste natten sedan 1947
Sodertllje inkorporerade oster- med -32o i Granbergsdaloch n&gra
t?ilje, iikade med cirka 4.400 invilnare srader "mildare" i Bofors. Kcilden
"itoppade flera byggen och gjorde ca
och passeradeKadskoga.
100 byggnadsarbetare
arbetslosa.
Vid irsskiftet ldmnade ordf6ranBestdmmelsernaom grupplivfrirden i AB Bofors styrelse,konteramiral
Erik \7etter, tjinsten som Konungens slkringarna i ArbetsmarknadensFcirFdrste Hovmarskalk och eftertriddes s?ikringsbolag(AFA) publicerades.
av fcirre chefen f<ir Marinen, amiral 8. Ntdendals stad i Finland fick en
Stig H: son Ericson.
isbrytarbogserare,levererad fr6n RauTill st&thillare pt Stockholms ma-RepolaOY:s varv, med NOHABslott och chef fcir Djurgirdsfiirvaltpolar maskineri,typ MN 16.
Karlskoga
Stockholm
Siidert?ilje
Tidaholm
Trollhiittan

8-9. Pe Stilavdelningen (FS) ordnadesen kurs i fiirs?iljningsteknik f<ir
ett 30-tal fdrsliljare. Kursledare var
direktcir Kurt Abrahamsson.MercuriInstitutet, Stockholm.
9. Regionsverkstaden
NB 93 borjade
till2impa UMS. Tidigare har denna
metod infcirts hos NX, NB 90 och
NB 91.
10. Pensiondrsfcireningen
i Karlskoga
hdll sin julfest pt Folkets Hus festsal.
Syssels?ittningsllgetvid Nobelkrut var diligt, och man beriknade att
ett 40-tal kvinnliga anstdllda mtste
fristiillas.
-27o i scidraVdsterg6tland och
en hcigsta dagstemperaturav -L9o i
Tidaholm.
11. Nykvistens tjinstemannaklubb hade en lyckad julfest f6r barnen, pi
Gullriset.
Klarsignal fcir Karlskoga tekniska
gymnasium. Se vidare B-pilen 5/63.
13. "M<jckelmlsterskapet" i pimpelfiske vanns av Pelle Johanssonmed
47 abborral Rut \Tahlstrcim blev
"vdscht" bland damernamed 4 fiskar.
Vid hembygdsf<ireningens
Knutsfest medverkadebl. a. Karlskoga Pensionlrsf6renings musikktr.
t4. M/S Sunnanvik, specialbyggdf<ir
cementtransport, sjdsattes i Falkenberg. Huvudmaskinerietlevgrerasfr8n
NOHAB.
17. Luftvirnet skall utrustas med den
amerikanska luftvlrnsroboten Hawk
(Hiiken) 367.

INFOR ANSSKIFTET
Aven om denna hdlsning kommer ett par minader inpi det nya iret, vill iag gdna begagna
vir personaltidning- som med detta nummer inledei sin I9.e fughng- att till alla anstdlldainom
Bofors-koncernen framfora ett varmt tack for det
ghngna iret och en vilgingsonskan for det kommande.
Aret 7963 var fyllt av sivdl glddjedmnen som
svirigheter. Konjunkturbilden mot slutet av 1963
var silunda rdtt splittrad; en mirkbar overhettning
inom vissa delar av hemmaindustrierna,frimst di
inom byggnadsfacket, har kunnat formdrkas samtidigt som liget for exporten ingav en del bekym-"r. Lotttumheteninom stora delar av landets industri dr klart otillfredsstdllande, vilket dr en
foljd av siv:il den hirdnande konkurrensen och
det ddrav pressade prisldget, som de successivt
stegradekostnaderna i foretagen.
det
Jag dr ddrfor angeligen att understryka,att
industri
for
svensk
liksom
Boforsindustrierna,
for
overhuvudt aget, ar utomordentligt viktigt att kostnadsldget under det kommande iret ej kommer att
utsittai for ytterligare stegringar, utover de vi
redan miste rikna med, som en ftilid av tidigare
trdffade beslut och overenskommelser.Infor detta
hr, t964, vill jag ocksi girna uttala en forhoppning, att det skall lyckas arbetsmarknadensparter,
i de beatt lomma till en rimlig overenskommelse
svirliga avtalsforhandlingarna,som just nu pigir'
Det nr givetvis en allmdn onskan, att vi skall kunna slippa en storkonflikt med de allvariiga konsekvensii en sidan alltid medfor' De senastedecenniernas utveckling har inneburit ett allt mera fortroendefullt samarbeteoch en okad forstielse parterna emellan pi arbetsmarknaden'Det dr min bestdmda forhoppning att detta goda forhillande
dven skall komma att best& under kommande ir'
Personalliget inom Bof orskoncernenkinnetecknas av att antalet timavlonade nigot minskat under iret som foljd av vidtagna rationaliseringsltgdrder och delvis 6ven minskad beldggnilg: _V.utllade permitteringar,bl. a. vid NOHAB och Nobelkrut, behovde emellertid ej genomforas i den omfatining som mao ursprungligen rdknade med'
Vissa omflyttningar och "naturlig" avging samt
en nigot forbittrad beldggningssituation inom
delar iv foretagen i f-rlga loste problemen' En
mindre nyanstillning av arbetskraft borjade mot
slutet av iret, frdmst vid de metallurgiska avdelningarna vid Bofors. For ndrvarande kan man

konstatera,att det i stort sett rider balanspi personalfronten.
Med tanke pi koncernensframtid, sett pi nigot
ldngre sikt, vill jag uttrycka den forhoppningen,
att de utbyggnadsplaner, som i frdmsta tummet
sammanhdngermed utvecklingsarbetet ph vlr nya
stridsvagn,S-vagnen,och vissa civila objekt, bl. a.
den nya bandtraktorn,skall kunna realiserasenligt
uppgjorda planer. Utvecklingen av dessa obiekt
kommer att bli av vdsentlig betydelse for koncernen. Investeringsprogrammet i ovrigt innefattar
frdmst en fortsatt utbyggnad och modernisering av
stilgjuteriet i Bofors samt vidare utokning av den
civilkemiska sektorn vid Nobelkrut. I detta sammanhang kan ndmnas det nya forskningslaboratoriet i Molttdal, som berdknas vara fdrdigt for
inflyttning omkring mitten av iret.
For att kunna finansiera virt investeringsprogram har bolaget nyligen beslutat att oka kapitali.rrrrc.tnu genom hojning av aktiekapitalet med
22 mi|j. kronor. Det ir givetvis bolagsledningens
forhoppning, att denna hemstillan till aktiedgarna
skall motiagasmed intresseoch forstielse.
Slutligen vill jag gd'na ge uttryck for min forhoppning att vi under detta ir skall fi se itminstone nigon form av positiva resultat i de viktiga
internationella forhandlingar - ph sivdl de politiska som handelspolitiskaomridena - vilka pigir resp. kommer att d'garum i Vdsteuropa. Jag
iyftar hdr bl. a. pi de lopande kontakterna inom
Den Gemensamma Marknaden liksom dven pi
virens forhandlingar mellan de till GATT-organisationenanslutna ldnderna. Hdrvidlag dr ju syftet
att dels soka istadkomma gynnsammareforutsdttningar for en okad vdrldshandel samt att dels fi
till stind en avspdnning i det allmdnpolitiska klimatet i vdrlden.
Aven om vi inom vir koncern och dess olika
foretag ingalunda saknar problem och bekymmer
av nog si allvarlig kanktdr infor framtiden, hyser
jag likviil en klar optimism vad utvecklingen framover betrdffar. Denna min uppfattning grundar sig
pi vetskapenom de goda resurservi forfogar over
pe oUta omriden - iu1 tdnker hdrvid icke minsi
pi den stora stab av skickliga medarbetare,som
finnes i samtliga vhra fotetag.

Kadskoga Bergslags siste brukspatron, Erik Ericsonpi Granbergsdal,
gick ur tiden, 87 3.r gammal.
24. Stadsplanef6rslaget
omkring Centralplan i sambandmed genomfartsleden, bl. a. innebdrandebroar mellan
I(anongatan, vickte ganska mycket
oppositionoch en sjusfudelesdebatt i
Stadsfuilmektige.
Ca 2 000 arbetskisai linet. eller
drygt 1 000 fler in i dec. 1962, rap- 2-411, NobelArus nzonter p3 Dentalutporterades frtn Linsarbetsndmnden. stiill ningen i K6p enhamn,
Foto ur FRK's arkiv.
Frimsta orsakenvar kylan.
2+-26. Till Hindersmlssani Orebro
samlades enligt traditionen allt Sveriges bruksfolk. Tongtngarna var
2511. Dr Euert Hejneman, d.riuande AraJt
dystrare dn vanligt vid Jlrnverksfrirebakom bioteknologikurserna, instruerar ocb
ningens irsstlmma. Disponent Sverre
liireliser. Boforsfoto Falk.
Sohlmanhade undanbettsig iterval i
styrelsenoch ersattesav direktcjr Per
17. Riksbanken senkte diskontot fr&n '
Odelberg.Ny ordfd,randeblev dispo4 till31/z vo.
nent Rutger \Tijkander, Smedjebac19. NoHAB-arbetarna besldt att bi- ken. Gammal Boforspojke.
beh&lla 6-dagarsveckan,di man ansig
25. 4 M-kursernai bioieknologi satte
att arbetsdagarnaskulle bli frir linga,
iging
med 250 deltagarei Bofors och
om lcirdagarna skulle inarbetas. Vid
160 vid Nobelkrut, frirdelade pt ett
de flesta st6rre industrierna i Trollhdttan dr annars )-dagarsveckaninfdrd. 40-tal cirklar
26. NOHAB inbjiid sina anstiilldatill
20. r0fasalogeni Karlskoga och 6jefilmvisning pi Sagabiografen. D?ir
bokciren ordnade en amerikanskafton
visades den nya diplombelonade lokpi Bofors Samlingshus.
filmen, en vacker vZistg6tafilm och
21. Yrkesskoldverstyrelsen frireslog ni,gra ldttare underhillningsf ilmer.
ett statsbidragpt I,4 milj. till Kadskoga yrkesskola. Byggnadskostnaden 27. KPL - numera Kadskoga Folkhtigskola - firade S0-trsjubileum.
berdknastill 7 milj. kronor.
Det sekelgamlabryggeriet pe Ne28. Orebro llns llroverkslirare i maset b<irjade rivas fdr att llmna plats tematik, kemi och fysik samt yrkeslZifcir en park. De kaggar och flaskor cil, rare i elektronik - ca 100
som i forna dagar hdmtadesfrin Nistuderade KC4, NZM, NZL, NLD,
set till hyttan, smedjan och gjuteriet MLA, EOD m. fl. avdelningar vid
vid Bofors, torde vara orikneliga.
Bofors och Nobelkrut.

l:ti':;i;)

2411. TysA Aommission: Fr.u. Oberregier,ngrr,t Stark, lditn. !onell, dir, af Klint, aad.dir. Berge, Ministerialrat Engelmann,lab. lveibutl, ing. Engmann, oberu lyillikens, 6o,
Jefltzen, 6.-ing. Henstil)m, 6u,-ldjtn, AIesAe,Oberst Helltaig, i)a, Enaall, au._lajn. Thin_
mig, kapt' ulfbieln, oberst Littman, kapt. Grill ocb Major liliiller, Boforsfoto Falk.

121L. Plfrtaerkstadensnlbygge togs i drift
ttid Srsskiftet. Hdr en bild frdn sheppet
VP 24. Boforsfoto Falk.

Jan. Ldphjulet till Hundertorreu
turbin tnder JI/.t!
monteilng,

Eaplan-

Nohabfoto G. Johansson.

29. Fdrhandlingarna i Briissel om
Englands anslutning till EEC strandade, till fdljd av motst&nd fr&n
Frankrike, ddr general de Gaulle kategoriskt motsatte sig associationen.
Detta slag mot Europatanken vdckte
stor bestdrtning,icke endasthos England utan ocksi hos USA och Tyskland. Samtidigt fcirklaradegeneralen,
att Danmark var valkommet i EEC.
2511.4 M studerasflitigt. Hiir en s,udieNOHAB-GM-loket, litt. T 43 ingrupp pd Bjdrkborns "marAa", Liingst till
sattes av SJ p& bandelen Laxi-Lidadnster ixgenjbr Bjdrn Fornander, Boforskriping-Hikantorp.
foto Falk.
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30. Orebro 1r ett folkminskningsldn,
trots att stlderna vdxer och iikar, me- 3111.Urbildr?ingsAurt studieledare
i
fdr
dan landsbygden avfolkas. Vid irsbioteknologiaid NobelArut,I filimre raskiftet var innevinareantalet262.932, den fr1n aiixsteringenjdrernaB. Dahlin,
eller 359 fdtre an 1961.
T, Quafiordt, E. Lartson,H. A. SiixerFalk.
rnanocltB. Linddn,Boforsfoto
31. Vid en samdvningi orebro melett
kompafrin
P
1
och
lan en pluton
6. Som ett absolut fcirsta virtecken
ni fr&n I 3 visade sig Bofors "Storm- . sades,att en hiimpling frukosterat pi
kanon", 10,5 cm infanterikanonvag- fcirstugkvistenhos en figelintresserad
nen, vdl motsvara de h6ga fdrvintdam i Karlskoga.
ningarna.
Karlskoga Amatcirfiskeklubb den storsta i landet ndst efter Enkcipings - firade 10 &r.
FEBRUARI
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Febr. Varmfdrrdd i ainterkyla. TVII4 T i daholmsuerAen, BTY -foto.

612, Fdr att spd.ratuumhinnornahar stansmaskinerna pfr Hollerithaudelxingen f frlt
ljuddiimpand.eplanAfrpor. Boforsfoto Falk.

7I z. Arbetet har nyss bdrjat pd byggettill
d.et ny ytbehandlingslaboratoriet(VI 2),
sdder om "Gondolen". Boforsfoto Falk.

Kall och solfattig mdnad, betydligt kallare iin normalt, och iiuen
mycket litet nederbdrd. Viinuindar gau ett mildare slut p2 m3'
naden.
1. Vid Metalls civerstyrelsesmdte i
Stockholmhilsades Gunnar Christensson, Tidaholmsverken,vdlkommensisom ny medlem.
En ny maskin ftir paketering av
spr?ingdegtogs i bruk pi NVS. Patronerna formas nu genom valsning
i st?illetfcir som tidigare genomPressning.
2. Stor infotmationskonferens om
Nobelkruts llkemedelsprogram med
professoreroch docenter frin Goteborg, Lund, Stockholm, Upsala, Orebro samt frin Norge och Danmark.
3. JohnnyNilsson - "Bofors Johnny" - blev virldsmdstare i skridskoldpning pi Nya Ullevi. Samma dag
sikrade Bofors sitt kontrakt i allsvenska ishockeyseriengenom en uddamilssegerijver Grums.
3-4. Norska FtirsvaretsHiigskola, ett
3a-hl ldrare och elever (h<igreoffice'
rare och Imbetsmin), giistadeBofors.
5. Stockholmskontoretshlrdverkstad
studeradesav yrkeslirare frin Stockholms lin. Efter det uppskattade besiiket bjods p& sedvanligkorv och 61.
Planernapi ett kyrkbygge i Karlskoga <istra delar tar allt fastare former. Si sadesdet p& 4-irsdagen av
invigningen av kyrksalen i Sandviken.

7. De lokala fcirhandlingarnaom individuella l6ner fcir Boforstjinstemlnnen strandade, och h?inskiits till
centralinstans.
valde
KadskogaPensiondrsfcirening
pi sitt irsmdte Josef Haglund till ny
ordftirande efter Gunnar Rtinnberg.
8. Av llnsstyrelsensbilregister framgick att Kadskogahar ca 10.000bilar
och var en av de biltdtasteorterna i
landet.
Bergslagskretsenav Svenska Kemistsamfundet holl irsmcite i Karlskoga. Ordforande Ir forskningschefen dr Erik Bengtsson,NZ, Nobelkrut.
lan. En speeiell aadelning i nya limidr
byggxad.en stiilldes i ordning fdr sAiirnbildsfotografering
au alla anstiillda p3
NOHAB. Nohabfoto G. Johansson.

14. Ett par TV-program om den
svenska ldkemedelsindustrin skulle
vlcka debatt, men det fd,rstavar allt
fcir tendenticist.Sdkrareuppgifter om
denna viktiga och ansvarsmedvetet
arbetandeindustri fir man i en informationsbroschyrsom publiceradesav
LIF - Ldkemedelsindustrifrireningen.
16. Leveransenav jaktroboten Hughes Falcon (Falken) till Flyget pigick
frin SAAB. Bofors deltar med minea
viktiga komponenter
Gjutarefcirbundets Trollhltteavdelning nr i9 firade hcigtidligensitt
513. PA SAj*lAlm byggdeten prcuhi)r- 60-irsjubileum.
ningsbana
fi;r de ny ,*Or;::r::r!:{:";:r?.
17. Metalls avd.76 hrill irsmiite, omvalde styrelseoch beviljade flera vdl
motiverade anslag till vilgiirande
Boforsavdelningenav SALF hyllade pi sitt irsmcite 4 veteranermed dndamil.
Bjrirkborns Fackfdrening hade
fcirbundets hedersmdrke: Sigfrid
dven
irsmdte dennadag.
Grell, Isak Boqvist, K. A. K?illsircjm
och Gottfrid Johansson.
19. Bofors Musikkir, som nu omfattar ett 50-tal aktiva amatormusiker,
9. Enligt ett fcirslag till ny linsinlig i full trdning infrjr EM fdr amadelning (man skall ju Zindra p3, alla
tbrmusiker i Luxemburg i september.
grinser nu fcir tiden), skulle Orebro
En nattemperaturav -33o noteldn forsvinna och delas upp mellan
"Virmlands" lin i vdster och ett rades i Tidaholmstrakten. Tvt dygn
"Mdlarlln" i iister. Sakkunskapen
be- senarenoteradesplusgraderf.f. g.
domde frirslagetsom orealistiskt.
20. For 75 ir sedan. den 20 febr.
1888, bildades Kadskoga Allmlnna
Nya Backa b<irjadeutrymmas, di
en del av husen miste rivas f6r att Nykterhetsforbund och jubileet firage plats fdr "Bandvagnsverkstaden" deshdgtidligen.
VB. Se vidare B-pilen m 2 och 3
Vid Hillsiritorp hitades ett IoL963.
djursrivet ridjur. ion Ir ingalunda
vdlkommen,och skulle fler doda ri11. En summering av bostadskcini
djur pitrdffas, planerade man en
Karlskoga visade,att denna ytterligaklappjakt.
re cikat tiLL L732 frl,j';tL449 vid fore45 teknologer frin
Chalmers
g&ende irsskifte. Under 1962 fick
(E 4) gZistadeBofors och stude;ade
dock 5)7 familjer ny ldgenhet.
frdmst mdttekniskasektionen (KC4)
12. Vid BTV avprovadesden fdrsta och Fysikaliskalaboratoriet(NZM3).
gjuteriformmaskineni en av Malcus Den 27 i sammamtnad kom den anHolmquist bestdlldserie.
dra studiegruppenfr&n E 4, Chalmers.
DSB kunde meddela,att de dans- 22. Frirslagetom en ny semesterlag
ka NOHAB GMloken kort 2 mili.
remitteradestill stadsrtdet Aspling.
ban-km utan stcirningar.
Enligt frirslaget blir det 4 veckors semester L96), och rcdat t964 en d,k2013. Si/tnAbombAastare,
det effeAtiaaste ning med 3 semesterdagar.
u-bdttuapnet, !a/ ert stort tillaerAningsobMetallurgiska Laboratoriet vid
jeAt i KanonaerAstaden. Boforsfoto Falk.
Bofors drlnktes i vatten. sedanett vattenbatteri pi taket frusit sdnder i den
svira kylan.
p5. Storcinastiftelsenvar tidiqt ute
med programmet infrjr ,ori.u..n
7963. For att cika trevnaden kommer
flera stugor att rustasupp m. m.
Ett 10-tal kHdskip skadadesvid
en brand i Stilgjuterietsomklidningsrum. Kvarglcimt rokverk i en ficka var
den troliga brandorsaken.
26. Det stora ombyggnadsprojektet
fdr E 18 genom Bof6is-Karlikoga

Febr, Nfrgra au fi)rmiinnen pfr transportaadelningen - blir Marsball EriLsson - har
fdtt bilar med radio fi)r att bdttre hanna
leda sitt arbete. Boforsfoto.

613, TtantPortaodelningens stora Aranbi/
battererade. Boforsfoto Falk.

13 | 3. Nya Tabozgnar i Kil:tasmedjan
(MSK 35). Boforsfoto Falk.

27 I 3, Nya nedfarten till rcraiceaerAsNaden
pi lYedaaerAen $/edafoto lVesterlund.

studerades pi platsen av generaldirektdr Vahlberg m. fl. frtn VZig- och
Vatten, disponent Sohlman och direktdr Odelberg frin AB Bofors samt
representanter fcir de kommunala
myndigheterna.Den gamla Boforsbron miste bl. a. rivas, trots sitt stora
kulturhistoriska virde.

I \fasaloppet pl skidor deltog
ett stort antal Boforsare och Degerforsare, veteranen Einar Stormark
(56) klaradesig fint.

3-10. Frin Industriskolan reste en
grupp av 25 elever och z lZiraretill
Lofsdalen. Fint skidftire och bra vIder, och alla iterkom pigga och brunMarc. Isbryande bogseraren "Naantaly'' pd
27. Stockholmskontoretshdrdverkstad bdnda.
jungfrufnrd i siu riiua elernent, NOHABfick besok av Hantverksinstitutets 4. SIF avd. 24 Bofors raPPorterade
,notofef stkr f6r araften.
hlrdkurs. Efter studierna bjiids den p& trsmtitet 2.262 medlemmar. AvFoto frln Nohabs atkiv.
sedvanligafignaden.
delningen bestlr av 3 klubbar: Bo28. Skridskovlddsmistaren "Bofors- fors, Nobelkruts och Allmiinna. Ord'
Johnny" tdvlade pi Karlskoga L P. ftjrande och styrelsenomvaldes.
och hyllades livligt med tal och minNBJ firade dagen med 2 tilgarnesgivor frtn staden, AB Bofors, spirningar, en vid Bofors stora Par(guldmedalj)
Karlskoga Kuriren
keringsplats och en pi industrispiret
m. m. Bofors CK fick dessutomsom mot Bjdrkborn. Bofors stora kranbil
uppmuntran en stiirre check.
klarade av det hela.
6. Trtngt pi den kvinnliga arbetsmarknaden
i Karlskoga konstaterades
MARS
f riln Arbetsfiirmedlingen. OmskolVinterkylan ht)ll linge i sig och ning till bilmekaniker eller verkstadsunderhijlh aa polarluft. Varma arbetarepigick.
uiistaindar mildrade dock oidtet
Blixthalka pi vlgarna i virgryaid ett par tillfnllen. SParvm ne- ningen - som vanligt var det vdrst
derbi)rd. och ganska mYchet sol, under den stora morgonrusningen
tidais ocks7$ark dagsmeia'
och flera olycksfall rapporterades.
RT:s stora kranbil havereradePi
HolmF:son
Overingenjiir
1.
tar
ttiiggama
2313, Redan efter en minad
Jarl
gren iivertog chefsskapet fiir Verk- vZig frin skjutf?iltet. Upph?ingningsresrd rill ytbehandlingslaboratoriet(VL 2).
Boforsfoto Falk.
anordningen for framaxeln brast, med
stadsavdelningarnai Bofors.
stora materiella skador; dock lyckligt1-10. Pi LeipzigutstZillningendeltog
inga personskador.
vis
UVA med slipspindlar och informamaDagens Nyheter m. fl. tidningar
med
inte
7.
ddremot
tionsstind
skiner - fdr att hilla fiirbindelserna meddelade,att AB Bofors hade att
motseen jitteorder pi den nya stridstippna.
vagnen som Bofors konstruerat. Prov
ImmetorPsbron
3. Kijrbanan pi
med prototypen, byggd av utvalt folk,
6ver Svartdlvenborjade rasaefter svapigick i Tygforvaltningens regi.
ra skador och utl6sning av betongen.
Bron lagadesi forcerad takt, och var 9. Bofors station har blivit centrum
fdr godstrafiken via NBJ i Karlskoga,
redan efter ett Par veckor kiirklar,
s&viil fdr j?irnviigs- som lastbilsfrakt.
dock med reduceradfart.
Monteringshallenpi NOHAB f llld au T-43-lok. Nohabfoto G. Johansson.

241j. Styrelsen far Salfu Distrikt VIII
samlade i Karlskoga. Herrar Holnt och
Hellsudm xr 3 och 4 fr. aiinster.
Foto insint.

2313. En grupp halld.ndskalisdare studerar
med intresse F-motortilhterAningen pA
NOHAB. Nohabfoto G. Johansson.

12. Stor handelspolitiskdebatti Riksdagen, dir bl. a. sammanbrotteti frjrhandlingarna mellan EEC och Storbritannien bildade en bakgrund.

fr6.n bostadsstyrelsen,
arbetsmarknadsstyrelsen, ldnsbostadsnlmnden och
i[nsstyrelsen gdstade Karlskoga fcir
att tillsammans med reDresenranrer
13. LO:s ldnestatistikvisade,att real- frir AB Bofors och stade'ndiskutera
och informera om bostadsbyggnadskjnen for manliga industriarbetare i
planerna.
I Karlskogabehcivs510 nya
Sverige 6kat med L6 /6 under fuen
ligenheterper ir framtill Er 1975.Ny
1958-1962.
mark rdknar man bl. a. fi genom
Riksdagsman Hans Broberg (i
sanering
av vissa dldre centrala bovanliga fall Avd. NB 2 Nobel[rut)
stadsomriden.
gjorde ett uppmdrksammatinllgg i
28| 3, Nobelkrurs CentralaSAyddsAomnifi,
Enligt TT skall en indisk dele- (med.
debattenom var en planerad ny aminbiudna giister) dryftar 1962 Ers
munitionsverkstad skulle frirl?iggas. gation besrikaSverige,fcir ait tillsam- glnztr,tnmd vatistik, Boforsfoto Falk.
Varfdr skall staten bygga nya dylika mans med ett industrikonsortium,ddr
fabriker, nd.r de priva"tatiliverkarna AB Bofors ocks8.ingir, diskutera ink6p av ddogsfartyg.
ej har sin kapaciteiutnyttjad?
Lirare och elever frin Flottans 20. Den
nya boforskonstruerade
Vapenofficersskolaoch Marinens Unstridsvagnen- S-vagnen- frisliippderofficersskolastuderadeBofors och tes frir publicering av Armdstaben.
Nobelkrut.
Initiativtagaren,
avdelningsdirektdr
14. Karlskoga Maskinfackskola kom- Sven Berge, fick god press, medan
mer successivtatt awecklas, sedandet Bofors kom mera i skymundan, sivdl
i TV som via TT.
tekniska llroverket byggts ut.
21. Influensan grasserade,lyckligt15. Landsh<ivdingErik Westerlind invis
i lindrig form. Ca 1 500 karlskovigde Sddertiiljes nya affdrscentrum
gabor
var sjukskrivna och vaccinepi torget. Se B-pilen 2/63.
ringen hj?ilpte fdga.
Isen brdts i Trollh?itte kanal utan"Spritstrejken" orsakade tomma Baunzautstiillningen, Bof ors monter med
frir NOHAB och seslationen kunde
hyllor
i Systembutikerna, alla lager tlitgods m. m. Foto ur FRK's atkiv.
snart b6,rja.
tdmdesoch t. o. m. alla inkurantasor16. Nobelkrut varslade- pt grund ter tog slut. Den
26 var det totalt
av den diliga arbetstillgingen - om torrlagt
i Kadskoga.
permittering av 12 kvinnliga anstillda.
Karlskoga skall fi en ny idrotts18-19. Militiirhdgskolans allmlnna hall pi Ekebyomridet, di den plakurser pi marinlinjen bescikteBofors nerade gymnastikhallen till Ingenoch studeradefrimst marinpjdser och jcirs- och yrkesskolan byggs ut till
-ammunition.
18 x 36 m och med iskidarllktare.
"Vafferdagen" var kall, men dn19. De forsta enheterna till tryckpressen till Aftenposten i Oslo det lingt till viren, trots virl" 11t
NoHAB-tillverkad - bdrjade leve- qagramnlngen.
reras.
Ett mycket svtrt brott pt vattenEn delegation med representanter ledninqen inom NVF intr?iffade invid
Apill. T 43-loden$uderasaa hi)ga benar friln Kungl. ldrnaiigsstyrelsen.
Nohabfoto Jdrgen Carlsson

En trarctsbaladtranrporterasfram till
MAK ned RT:s 60-tonstrailer.
Boforsfoto
Tillman.
F 9 och villade stora svira driftsstcirningar och begrinsade permitteringar. Efter insats av industribrandk8ren
med motorsprutor kunde vissa avsnitt
av driften hillas iging.
. En stor grupp frin Gciteborgs
Tekniska Gymnasiumgjorde ett studiebesciki Bofors.
22. Frederikshavnslinjens
nya
Febr. Veuxlar
samlades i bdgar utanft)r
Kilstasmedjan, d3 transportenzballage tillfdlli gt saAnader. Boforsfoto.

I

25. Sundsvalls Stads Tekniska skola
studerade Stockholmskontoretshlrdverkstad.
Kungsbron i Tidaholm avstingdes f6r in g.nomgriPande ombYggnad. Se vidare 6 sePt.
26. En nykonstrueradautoklav av kulkvarnstyp togs i bruk i Salisylsyrafabriken F 26 b, Nobelkrut.
Karlskoga-Degerfors
214. lvlashinteAniskalinjen aid Aland'stjd'
L962 visade att
bokslut
fartsld.rooerkPi N OHAB-besbk;
8 milj. kronor.
med
okat
Nohabfoto Jdrgen Carlsson'
Greta Gamforstill'
2813.Shyddrcnbttdet
en perconlig
27. IA boforsarbetare,Erik Bostrdm, hdrdedenz,son lick nzortagd
aa dir. Dablin.
Gunnar Lindvall, Arne Johansson, premiei SAlddttdrtlingen
ri
Roland Carlsson, Knut Lindqvist, BNK Centrala SAM dskommi tt 6s
r(iJ{.r ^n.
Hildinq Eriksson,Halldor Johansson,
Lars R=innis.Valfrid Istaelssonoch
Nils Sandberg och Olson
Lars Gustavsson,vann 50.000 kronor enjorerna
F-motorn.
nya
den
om
p& penninglotteriet.Nio av de lyckliga jobbar i smedjan.
28. Nobelkruts Centrala Skyddskommitt6 hdll irsmdte. SeB-pilen m 2/63
Studiebestikenduggade titt. Nu
(E
samt docent Lindgrens foredrag i nr
3)
teknologer
edstade ett 40-tal
Irin KTH Bofors och studerade 6/63.
frdmst instrumentsektioneroch labo- 30. Centrala Skyddskommitt6n vid
ratorier.
Bofors htill trsmiite. Se [ven B-pilen
Arbetet med nYa nedfarten och m 2/63.
overbvsqnaden till serviceverktaden
Den nya krutavdelningen i Norra
ftir liri$umpar vid \Tedaverken pipersonalmatSnby (Nobelkrut) blev fnrdig.
314. Treanadi \JVA:s nlta
finner biirjades.
sal, Bland blonzsterarangemangen
31. IFK Bofors-Karlskoga IF arman de "onkliiddaf' aadelning.Vid bot'
Kalmarsund VIII, den senaste
rangerade fisket?ivlingar pi Miickeln'
fru A'
det t. b. E. Redin ocbA. Hidrtstad',
Olands-f[rjan, sjdsattes pi Kalmar
Seqraren Sixten Bernstriim fick upp
Foto
Nellmer.
Edlund.
MfurdbocbE.
varv. Maskineriet [r frtn NOHAB.
Z ibborrpinnar, och 12 av de 5o tlvI "VerkstZidernas" marsnummer lande fick verkligen naPP.
sessan Margaretha" gid. Provtur, beskrevsde svenskaisbrytarnasinsatser fdr erporten - givetvis omtalades
framdriven av NOHAB-motorer Pi
ocks& de patittiga maskinerierna fr&n APRIL
4.800 hk.
Sedan den f6rsta "Sessan" in- NOHAB.
Mind're Slnnsamt ahrohder,nthn'
NOHAB-ingenjiiren Sixten Hagsattesi ttafik L936 har 3 milj. Passaosladigt oiipa nederbdrdsdagar,
ovist fdreliste om Polar-dieselmotorer
gerare firdats denna led'
xanfall'
lera
med.
1er
Polarluf
f
rltihfatrkolan i Hirniisand.
24. "Bofors JohnnY" lade sig till med fa
Soalareiin normah i Sdd.raSaeriVid kurser f6r skePPare,anordnadnnu ett vlridsrekord, och blev bilste
Re, lnen mildare i Norrland' Kus'
Hush&llningss?illskapeni Boav
de
i
t?ivlingar
man vid internationella
ierna {ortlarande blockerade aa
husldn och Halland, orienterade ingNorge.
is och'Paciit.
Sveriges Arbetsledarf6rbunds Di'
essorNils Lundgrenaid 4IvI' 1. Uppstart av monomitreringsanstrikt VIiI, omfattande 6rebro- och 1014.Prof pd
BoforstKllfJr!ff.
Heeningen i T5 bdrjade, efter den
vmnantrhdet
Karl'
VZirmlands l?in, hiill irsmdte i
u^u. oi"bygg;ad av kristalliserings- 9.h
skoga.Till ordfijrande i distriktet val'
destillationsdelarna,som p&g&tt sedan
des-verkmistare Tore Holm, Bofors,
bo\an av L)62.
Gosta
och till sekreterareverkmistare
2. Ett 40-tal studenter fr&n Natur'
Hellstrtim, Nobelkrut.
vetenskapliga Foreningen vid Stock'
hohs Oniversitet gjorde ett studie'
1014,4-M kusernaaid'Bolort ochNobel'
besiik i Bofors och Nobelkrut och Zigkrat bade gerneuan kursauslutningpd
nade sig frimst it forskningslaboratkyntar
Pd frdmrebAnhatna
Sanlingshuset.
torier och instrumentavdelningar.
Heinedt,
lYahlberg,
bl, a. \aeringeni6r

man,hr Li)nnqrist 0,,
"', u?{!!rt. u^ro.

3. En ny avdelning MH 27, f.or f'dtdigst?illning av pansarplit igingkiirdes.I avdelnrngenttnns DI.a. en ruuugn av Nassheuers fabrikat och ett
rullriktverk av Sacksfabrikat.
Sammanslagningenmellan de bida "arvfienderna" IFK Bofors och

17. "Stromsbro". den vackra stenvalvsbronciverTimsdlven,kanske200
ir gammal, d.r i farozonen di nya
E 18 byggs. Bron ir upptagen i fcirteckningen civer kulturhistoriskt
miirkliga och skyddadebyggnadsminnesmdrken.
i.rsberdttel18. I YrkesinsDektionens
se framhcillsbl. a. AB Bofors "krig"
mot allt buller. I Plitverkstadenhar April. BacAahusen fdr.ruinner. I baAgrunen kraftig isolering byggts mellan de den syns PlLtuerkttadins shor.sten, som
olika skeppen, och pi Hollerith-av- senare under hbsten sprdngdes.
B-pilen foto.
delningen har stansmaskinerna
fitt
April, Reh14mhillnn.l ttl) Bonaplex f6r
ljudd?impandek6.porav plast.
"Crlina Lurd" i StocAholnt. BTV-foto.
Stilskolan - i vilken I25 !ngdomar deltagit - hdll avslutning pi
Karlskoga IF kom ett steg nermare
Bofors Ungdomsgird. Det trevliga
pi IFK:s irsmrite.
och omvdxlande programmet stod
ungdomarnasj?ilvafcir.
5. Den ryska mAnraketenLunik IV
minen pi nZirahill.
passerade
Arbetsmarknadens lokaliserinsssektion
konstaterade.
att "stadsndring3-5. Stilavdelningenhade bescikav
arna"
dkade
mest
i
Karlskosa
bland
representanterfrin F. Perkins Ltd.
I
i
n
c
t
s
s
t
d
d
e
r
.
fcit slutdiskussionav ordern p3.pressSamtidigt konstateradeAMS' utsmidda vevaxlar.
redningsbyri,att Karlskoga hade den
4. Ett 2)-tal teknologer frin KTFtr hcigstamedelinkomstenbland ldnets
(F 3) besokteBofors, med professor stlder, med 6.823 kr. mot Orebro
Dahlqvist sorrrledare.
2314. Norskt ntarinbesdh: Fr. u. kapt. M.
6 . 5 6 1k r .
Ardbo, d.-ing, lYahlberg, Aommendbr N.
En delegationmed representanter
19. Rivningen av Backahusen
ndrmast Owren, Aotnmenddr T. Pettersen, t),-ing,
frin Svenska FabriksarbetarefcirbunTims[lven bcir.1'ade,
och gamla backa- G. Henni, amiral A. A. S|rensen, di:p. T.
dets avdelningar vid Nobelkrut och
bor sig pi fcirodelsenmed vemod. Sund, dir. B. af Klint. Boforsfoto Tillman.
Lindesberg m. fl. uppvaktade statsDen nya S-vagnsverkstaden
skall bygridet Sven Anderssonoch framfdrde
gas hdr.
23. Ajax, en isbrytande bogserare,
betdnklighetergentemot den planerade nya ammunitionsfabriken.- Det- 20. SvenskaFabriksarbetarefrirbundetsom skall utrustas med NOHABpi Amils varv.
ta betade dock fdga och senare be- hade kontaktkonferens i Karlskoea maskineri,sjcisattes
med
deltagare
f
fin
Grythyttaln,
AB Bofors bokslut publicerades.
sldts, att fabriken skulle frirldggas
Gyttorp, Karlskoga, Kristinehamn, Vi hd.nvisartill kamrer Henninss retill Vingiker.
Lindesberg,Nora, Rdfors och Skatt- d o g c i r e lisme2 , 1 9 6 3 .
6. Karlskoga Arbetarkommun firak?irr. Expeditd,rKarl Anderssonhcjll
Chefen for norska Sjofcirsvaret,
de 60-irsjubileum med ett fint pro- i tfidana.
amiral
Sorensen,bescikteBofors.
gram med musik och sing och med
insiiftande av ett kulturstipendium. 22. Santhga svenska distriktschefer 24. Industriskolan ordnade en trdff
frin Akermans Verkstad AB, Esldv, frir elevernas fcird.ldrar, som fick se
10. Gemensamt sammantrddei Bo- studeradeden pigiende tillverkningskolan "iging" och med eleverna i
fors Samlingshusfcir 4M-kurseni bio- en av Bofors bandtraktor.
fullt arbete. Efterit bj6ds pi kaffe,
teknologi. Professor Nils Lundgren
och rektor Helling informerade om
frin ArbetsfysiologiskaInstitutet ta- 1 0 1 4 . N y a c i n g p a n n a n ( G 4 ) a i d N o b e l aktuellaf figor, frlmst det fcirest&ende
Iade om "Bioteknologi och produk- Arut under byggnad. Boforsfoto Falk.
yrkesvalet.
tionsteknik".
25. Bofors pensiondrerbjcids av sina
4 km skyddsnd.tskall uppsdttas
gamla
fackfcireningarpi ett trevligt
mot NOHAB:s jdrnvdg,enligt riversamkvim
p5.FolketsHus.
enskommelsemellan Staden och boBANTAM, Bofors pansarvdrnslaget. Till glndje frir alla oroliga mcidrobot, som under en lingre tid prorar, vars ungar lekte pi, banvallen.
vats vid P r7 i Ystad, skall inkcipas
Virtecknen bdrjade: ett figel-,
fcir svenskaarm6n.
strick med tranor och vildsdss mot
norr passerade
Karlskoga-bygd.n.
11. Ansrikningstidentill Storci-semestern utgick, och nd.mndenkunde redan nu konstaterafulltecknat i jr-rli.
13. Pisken blev livlis med smillar
och fyrverkerier av ofka storleksordning.
o

3014. Vdrsdng j ujrblijta attnl6r
konto/et. Boforsfoto Tillman.

Hauad-

26. Det sistaNOHAB-GM-loket i en
serie pi 41 st. (litt. Mc) levererades
tiil Danmark.
Ett av Mekanfcirbundetsresestipendier tilldelades ingenjor Gunnar
Carlesten,Bofors, ftir en resatill England och Belgien fdr att studerastilgjuterier.
I virmancivern i Kilsbergstrakten
deltog bl. a. Bofors helautomatiska
L2 cm luftvdrnsautomatlcanon,en
bj?issepi 32 tons vikt. Pjdsen slgs
vara virldens stcirstai sitt slag.
utstdlldesina drink28. \Wedaverken
baraldnspumparp& Hannover-mdssan.
Dennapigick tlll7/).

2514. En proanotorSF18VS lyt'tsin i
laboratoriet.
NohabfotoJdrgenCarlsson.
Ett 3O-talOrebroteknisterpe s|udiebesdki Bofors.
Fdr fdrsta gh.ngeninom Boforskoncernen utbetalades "bankl6n" till
timaulinade genom medverkan av TidaholmsSparbank.Fr&ngiendetav tidigare kontantfrjrsdndelser till BTV
genomfcirdes i god tid fdre sommarens postrin i England och hcistens
postkupper i Sverige. Vid irets slut
innestod inalles 300.000 kr P& de
nydppnadeldnekontona (463 st. vat'
av 270 med sparbanksbok).

30. Ett 30-tal medlemmar av The
Societyof Die CastingEngineers,Detroit, bescikte\Tedaverken. Samtidigt
var Mr. Gustav Nyselius frin Mt.
Vernon Die Casting Corp. Stamford,
Conn. USA pi besiik.
MAI
En ouanligt oarm rnai gau en fin
'f6rsmakAa romlnAren,De
fdrtta
dagarnadoch kyliga och ostadiga,
senaresol och airnze, Jom Jatte
fart p2 aiixtligheten och dkade
upp till +to.
med.ehemperaturen
OcLsfren mycket torr nzSnad.
1. Gri och kulen dag, vilket ingalunda hindrade demonstrationstigen
och alla virtalare. Bofors Musikkir
speladepi Skansenoch befdste dlr
sin popularitet.
Mockeln "rensade".trots den sena viren.

3014. If/edabesdh aa Mr, Gustau Nyelius,
hiir tillsamrnans nzed direhti)r Saen Lind.
li7edafoto \Testerlund.

OveringenjcirN. E. Vestergrenutvid NOHAB.
nimns till verkstadschef
I sambandmed att ingenjcir G.
Hedman (NVD) avgick med pension
sammanslogsavd. NVD och avd.
NVT till en Sprlngningsavdelning,
NVS, under ingenjtir R.olf Berntsson.
2. Ett 30-tal argentinska tekniker
pi en 3 minaders studieresai Europa
bescikteNOHAB.
3. Riksdagen faststiillde lagen om
4-veckors semester, att gnila f.rln
1965.
Cirka 200 gymnasisterfrin Karolinska Ldroverket i Orebro besdkte
Bofors.

rVedaverken.
28 | 4. Itr/ed aaet h ens m onI er p 3 H an n ouer nzi ssan, F oto frin

aa 1cAerd helle en annan
Maj, "Nimro/'
nted
sont l)rscigs
stdltrdlare
modern
NOHAB-maskineri.
Nohabfoto G. Johansson.
April. "Pdsr ol Glenogle" stAl)dr franz pA
ocednen, driren au NOHAB-Polartnororer.
Nohab arkivfoto..

8. Stockholmsstads gatukontor utfcirde spr[ngningar vid Fcirmansvigen, varvid transformatorstationen
till
FAS hdrdverkstadsvirt skadades.Se
dvenB-pilenm 3/63.
9. Bolagsstdmmai Gciteborg, med
omval av styrelseoch revisorerm. m.
Avslutningssamkvdm pi Urgdomsgirdenfcir Stilskolanselevermed
for;ildrar. Ungdomarnasvaradesjdlva
fcir program och servering.Konsulent
Fromholt frin Scoutfrirbundet,som
genomfdrt Stilskolan,informeradeom
kursens uppl?iggning.
AIaj. Slomnzen gicA till i Srartlilaen.
Foto Kga Kuriren

20 | 4. VArarbere i MotorbAlsbarnnen aid
Timsriluen. Sdeppare K. E. DahlbecA (Pcbel) tar aa ainterAapellet.
Boforsfoto Jansson.

Fcirstastudentkullenav den 17:e
irgingen kllcktes i Karlskoga.

10. Frin Nikolai Hcigre Allminna
Liroverk i Orebro reste ett 120-tal
gymnasistertill Bofors och studerade
Kilstaverken, Boforsverken och Nobelkrut.
11. Gciken hdrdes fcirsta gingen vid
Bjorkborn.
12. Hdrflgeln - numera mycket sdllsynt och enligt gammal tro varslande
om krig och driog - sigs pi Rivisen
i Karlskoga.
Bofors Musikkir "reDarerade"
l:a maj och gav fcirniimligi konserter pi Stadshusets
borggird, vid Lasarettetoch Virdhemmet. Senareunder sommarengav kiren en rad lika
uppskattadef riluftskonserter.

2llt.Suartning

aa Jintrunrma i Froriep Aa-

ru.reIIsaara, o bs. dubbeI: r2,
{;, !! :rt"iX,^r,
Kilsta och en flock tranor betandep3.
Flygf?iltet.
Gamla BrukspojkarsKlubb gjorde en trevlig utfiird till Dylta Bruk,
ddr fru Marianne Sohlman och baron
Gosta Akerhieim stod for vdrdskapet.
13-17. Vid Bofors anordnadesen
kurs fcir utldndskastilfors?iljare.

Giutarefcirbundet
12-tT.Svenska
kongressadei Stockholm och beslcjt 15. Rear admiral Nanda, i spetsenfrir
- upp- en indisk marinkommission idmte
di definitivt sammanslagning
civriga friretag i "Fregattkonsoitiet",
giende i Metall.
bescikteBofors fcir diskussionom bygi Foto 1963" gande av fregatter och andra 6dogs13. "Boforsmlsterskapet
avslutades.
Se prislista och beldnade fartyg i Indien.
Det
f<irsta loket i serien Da 20
6.
NOHAB-GM-lok till de unserska b i l d e ri B - p i l e n - n r3 , 1 9 6 3 .
statsbanotnaciverldmnades
vid En ceKarlskoga bjiid under m8.naden
remoni pi verkstadsgirden,och mot- en rad ornitologiska mdrkligheter:
togs av direktrir Yarga.
strandskata
vid Mcickeln,fjiillvipa vid
4-5. 2, ungdomar frin Karlskoga
FBU giistade Veddd Luftvdrnsskjutskola o_chdeltog i intressantaoch ldrofrKa ovnlngaf.

25 15. Bof o/: och IVedas ,nontrdr pfi 3: e internationella tudxsporl- och schaktmashinnds:an i Hdlsingborg. Foto ur FRK's arkiv.

1015. Det fdrsta ungersha NOHAB GA,l.IoAet Alart fdr leterans.
Nohabfoto Jiirgen Carlsson.
Maj. MotortrSlaren "Suanic" aa H6nd NOHAB-nzotorn ger den aackra bogadgen.
Nohabfoto G. Johansson.

10 | 5. Styrelsebe:6k pd NOHAB. Disponent
Suerre Sohlnzan studerar F-ntotorn i V-rerrloz. Nohabfoto Jdrgen Carlsson.

har snartrtllat'fiirdigt
luni. SnzalspfrrsloAen
fiirs[ljningsarbetet".Film och diskussion avslutadekvdllen.

Boforsfoto Tillman.

bundet firade sitt 75-irsjubileum under storartade former i Stockholm.
Hyllades av broderorganisationeni
16. USA sdnde upp en ny astronat,
flera eurooeiskaldnder och av arbetsCooper,som snurradeett stcirreantal
givarorganisationerna
i Sverige.Jlrnvarv runt iordklotet.
bruksfcirbundetoch Bofors uppvakav SvenskaKe- tade med en salutkanon.
17. Bergslagskretsen
mistsamfundethade virfest pi Labb20. Bofors Ungdomsgird kunde se
sand.Civilingenjdr Lennart Klinghult
berlttade om sina upplevelser"bland tillbaka pL en 2o-Lrig framgingsrik
och nyttig verksamhet.Fcidelsedagen
guldgrlvare och Nobelpristagare i
firades
av ett 50-tal trogna medarVilda Vistern".
betare,i sambandmed en bussturtill
18. "Operation Bispring" genomfcir- Nora.
des programenligt i Karlskoga av
skolungdomen.Det fina nettot gick 22. Fdrs'iljningschefen Henrik de
Verdier utnlmndes till vice verkstdltill RZiddaBarnensAlgeriet-hjiilp.
1015.En del aa KKB:s radarcnliiggning
lande direktiir vid NOHAB.
19. Stora korporationsskjutningar i
grtrill aiiders.BoforsfotoFalk.
Sddertiilje. \Tedaverkens lag i grupp 23. "Metaredagen" firades givetvis
A vann en klar segermed 642 po:d,ng och Timsdlven kantadesav ett stort
Brigadier Bright, England, tillmot ndrmastelags 627 poiing.
antal fiskeamatcirer.
6 mdrtar gav Arsammansmed ett 10-tal hiisre officeSvenska Metallindustriarbetarftir- nold Svenssonsegern.
rare diskuteradeoroblem bitraffande
ammunition och Bailistik f<ir VKl55.
1415. Indiskt marinbesiid: Fr. o. frdntre raden: Komnzend.h de Mari, 6.-ing. lYahlberg,
Arbetsledningen p8' Nobelkrut
Rear Admiral Nanda, nzafor Bostri)rn, ntr. Menon. Badre raderna: Kapt. Ardbo, Aomtrdffades pi Samlingshuset,ddr civer- mend.i)rAapten Akesson, commander Marugesan, captain Sinba, ing. Engsfu1rn, con?rnoingenjdr Carbonnier informerade om d.ore Baswan, kapten Edlund, mr. Raj Kunzar, corztnander Rao, ing. Djue ocb hommenaktuella frlgor, varefter ingenjtir d.i)rkaptenBerggren. Boforsfoto Tillman.
Huss, NFC, talade om "Kundens syn
pe. varafl. Nigra erfarenheter frin
2016. "Tryggare Aax ingen oara". En fisknzd.splacerade sitt bo inaid e/, :tichspAl pA
Bofors uerA$adsomrfide. Spfrret atsttingdes
,enpolArt 'JAr tra't'i4. Bofotsfoto Falk.

2315. B)rgget au E4:ans
1: ans nya bro i)uer
ciuer Slj
detiilje kanal har ny:s
y:s b6rjat.
bdrjat,
\Tedafoto \Westerlund

1616. Restaarangenpfi IJlttdn inaigningsklar. Nohabfoto G.
Iohansson

De fcjrstasommargasterna,
ett 20- fcirts mot taktiskt upptrddandeattacktal biffkor .- ungdjur, skeppades flyg. Eldlednings och riktmaskineriet
civertill Storcin.
fcir radarantennenIr konstrueradoch
23-26. Karlskoga Biologiska Fcire- tillverkad av Bofors, och dr prototyp
ning gjorde en lyckad och ldrorik ut- fcir-den utrustning, som skali ingi'i
fard till Oland och studeradevdxt- Bofors bandgiendeluftvdrnsvagn.
och djurlivet pi denna m2irkligari.
25-26. Velodromlopp och SM frir
motorcyklaroch bilar gick pi GZiller25. Nobelkruts skyddsombud
samia'vftrtrtift
isens motorstadion.Sfortm?issigtvar
des till sedvanlig
pl Bjrirkallt lyckat, men den sioru ,uggarsoanborns Markententeri, med driftinqensen gav ett fult eko it tlvlingen.
jcirer och arbetsledare
inbiudna.Ing.
G. Gerhardssonfrin SAF talade om 26.. "Brukspojkana" lig inte pi lat.
"Miljcifaktorernas inverkan och ob- sidan. Sdsongenavslutadis nu rired en
jektiva virdering". Som avslutningvi- utf?itd till Forsnlstorp, dir Ungdomsgirdens vlrdinnor, f-ruarnaAnia-Lisa
sadesett par filmer.
Den fcirsta kursen ftir arborrare, Erikson och Marianne Ehlin. serverasom startade i november 1962 p3, de kaffe.
NOHAB, hcill kursavslutning.
27-29. Konferens i Bofors angiPe taket till Stilfcirsiiljningens ende valsverksprodukter med deltanya kontor bcirjadeKKB omfattande garc f.rtn alla skandinaviska frjrs?iliprov med radarstyrd luftvdrnseldled- ningskontor.
ning. Bl. a. har automatiskf<iljningutEn anldggning frir tillvbrkning
1515. EngelsAtbe:dh; Fr. u. mr. Atains, major ly/esr-Knights,mr. creare, mr A,r.illar,
mr. Ta-f-ft,brigadier Bright, nzr. Hatnilton, lt. Jonell, kapr.-samuelson,mr, Throagbton,
azajorKjellberg och ntr. Monger.BoforsfotoTillman.
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2815. Pressarna nzonterlts upp i Dagens
Nlheters nybygge.
Nohabfoto G. Johansson.

av -diverse nya oxidationsprodukter
stodklar i F39b.
30. Vid studieslsongensslut kunde
TBV i Kadskoga redovisa ett mer in
fordubblat antal cirklar - en rikning
ffitn 62 till 156.
616. Saensha Flaggans Dag hyllades ndgot
originellt i Karlskoga, d2 ett huauduatettledningsrdr spelade upp en fontiin pd
Kun gsaligen. Boforsfoto Tillman.

P& en enkel ffiga i Stadsfullmiiktige fick herr K. Istaelson det bestlmda svaret,att Bofors aldrig hindrat nagon industri fcir kvinnlig arbetskraft att flytta till staden.
31. I Radio-TV:s Bergslagsvandring,
med Rune Ruhnbro, Sven StolPe,Stig
Hegardt och Egil Lcinnberg,berdttades"om Valisei, Bi<jrkborn, Alkvet3l 6. NIB-stipexdiaterpfr. NOHAB-besdk, tern och NBJ: s krokiga bana.
Ett angersktlok bildar lond.
Nohabfoto J6rgen Carlsson.

JUNI
Det uacAraoch soliga uddret frhn
rnaj -fortsattenrtgra d.agarin i iuni. Sedan bleu det ntera uiixlande
aiider, med 'flera regnomrhd.en
'frLn sydudst.Medeltemperaluren
ndgot liigre iin normall.

1116. Detdlier till Studsuikreahtorn
nzontering.Nohabfoto G. Johansson

tridde i
1. En ny organisationsplan
kraft vid NVA inneb2irandebl. a. 4
sektioner: NVA 1 Arbetsberedning
och experiment, NVA 3 SPtrljus och
tindmateriel,NVA 4 Brisanavdelning
och NVA I RdraPtering. All arbetsberedningoch experimenthar nu sammanfrirts, varigenom bdttre kontakt
med forskningsavdelningar och konstruktionskontoruPPnis.
Denna lcirdag - Pingstafton slog Stordn upp sina gdstfria-portar
o.li Bofors-peniionirernainledde sdsongen med ett veckas vistelse, som
bolagets gdster, i finaste fijrsommarvIder.
Nya Sandviksbadet stod f2irdigt
! u n i . P o z n a n m i t s a n .I t l e t ) d r a u d e n t u e n :ka ballen med totalty daer Bo'forskoncernenr manter, NOHAB-foto.

15 | 6. Dr Euert He jnenan, Bolors, leder
en kars 16r instruLttuer i biotehnologi. Pd
lotot syns Thord' lobansson, lY. Forssand.er, !. Salemark, G. Cbristensson, Carl
Sji)gren och E. Percson. BTV-foto.

luni. Poznanmlissan, En del au Boforsrnonlern med Prot Pi smide m' nt,
NOHAB-foto.

med servering och camPingPlats av
hog klass.
Ett stort intresse noterades ftir
NOHAB: s rrya F-motor, sPeciellt
konstrueradfiir fiskebitar.
4. Det fd,rsta svenskasniilltigsloko'
motivet "Vidar" hundrairsjubilerade.
Loket var byggt hos Beyer, Peacoch&
Co. i Manchester.Redan 1870 byggde
Nydqvist & Holm sitt fdrsta sndlltigslokomotiv.
N?ir SJ iivergick till eldrift saldes
ett antal F-lok - av sakkunskaPen
ansett som virldens vackrastelok till Danmark. DSB kiir nu mest med
NOHAB-GM-Iok och ddrfor har ett
av F-loken, m L2OO,tillverkat 1914
av NOHAB, iterfdrvdtvats att ftirvaras i Jdrnvdgsmuseet.
Maior Bertil Bostrdm,Karlskogafrjrsvarets OB under mlnga Lr, av'
tackades vid Hemvdrnsfijreningens
irsmdte. (S. dven B-Pilen nr 3,
1963.) Till ny ordfijrande valdes
major SvenKjellberg.
Arbetsmarknadens yrkesr&d ordnade en 10 dagarskurs p& Siibys?iteri
p& Ingarti ftir utbildning av lirare i
instruktionsmetodik.med rektor OIIe
Helling Bofors, som ledare.
5. Virmldndska Ekonomfdreningen
gdstadeBofors och Kadskoga.
Mjukglodgning av verktYgsstil
upphcirdei avd. MH 26 och sistaheAvd. MAK utfor h?itan'avlastades.
vlrmebehandling.
denna
all
danefter
Det stora projektet fiir rening av
Mockelns vatten har nu burit frukt:
badvatinet fdrklaradesfint, men strdnderna kriver r6jning.
5-6. Arsinspektion6ver Nobelkruts
fabriksomride med Centrala Skyddskommitt6n och inbiudna sakkunniga
gdster.
6. Svenska Flaggans dug firades
hogtidligen i Karlskoga, med tal av
,.ftot fr.nty Jacobson,musik av Bofors-kiren, defilering av ungdomsorganisationeroch civerldmnadeav fana till Karlskoga Scoutkir.
6-7. Danske generalfilttygmdstaren,
generalmajorLund, p& Boforsbesijk.
7. Ekeby-omridet expanderadestarkt,
och en ny etaPP stod snart klar for
Den forsta
inflyttning i 90 lZigenheter.
etappenmed t76 ldgenheterblev klar
Mntfas.

Bryggar-anornasNdset skall bli
ett tjusigt fritidsreservat,med en 3stj?irnig bad- och campingplatsfcir att
giira Karlskoga mera attraktiv ur turistsynpunkt.

1,4

8. 79 nya ingenjcirer slutade Kadskoga Maskinfackskola med ingenj<irsdiplom pi fickao. Kjell And"ersson, SuneAndersson,Ake Andersson,
Lars-Erik Bergvall, Kjell Bjcirklund,
Eten Erici, Roland Falk, Sven-Olov
Fallholm, Lennart Gehring, Denny
Nilsson, Lennart Ohlsson, Gerhard
Seeger,Arne Strcim,Roland Svensson,
lntal Szadlo, Kjell Turesson,Bengt
de Verdier, Nils Olof \Tilhelmss&
och Sune Akerstrcjm heter de nya
ingenjcirerna.

och dta en utscikt lunch pi Stadshotellet.
16. Det j2ittelikaF-loket 1200, som
visades pi Baitiska uistdllningen i
Malmci 1914, stcjrtadevid Getiolyckan L9IB, och som i 26 3,r nu troget
strdvatpn DSB, itervlnde till Sveri-ge
yia Hd.lsingborg. Utbytesloket, Jtt
malmti.gsloktyp R, gick samma dag
till Danmarl<.
Boforsloppet pi cykel gick f<ir 1416. NOHAB:
s iiirnui)g med nytt s|yddt23:e gltngen.
zlr. NohabfotoG.
Johansson.

i Bofors.
10. Stipendiatstudenterfrin U-liin- 17. Styrelsesammantrdde
der, som av NIB inbiudits till en stu- 18- Bofors civila nyhetsprogram,med
dieresai Sverige,bescikteBofors och schaktmaskineroch fleri bandsiende
besig MSK, VK och KMPS. Bestiket fordon och grensletruck,
publicirades.
avslutadesi Karlskoga Kyrka.
Nobelkruts Industribrandkir hrill
10-12. Fr8.n Finska Vds- och Vat- sin sedvanligavirtdvling, med sivdl
tenbyggnadsstyrelsen
kom- r4 ingen- teoretiska som praktiska <ivningsmojorer till Bofors fcir studium av slit- ment. 2 :a vaktavlcisningensegrade
med 3 :e vaktavkisningenp8.2,a plats.
godstillverkning.
11. Sveriges ambassadciri Kcipen- 19. Nobelkruts Fdretagsndmndhdll
hamn,Stig Sahlin,avled.Han uui.rn- ett extra sammantr?idefcir att dryfta
der mi.nga ir ledamot av AB Bofors sysselsdttningsldget.
NOHAB erhcill tvi stora turbinstyfelse.
Till eftertrddare pe. denna - den bestdllningar,dels 4 Francisturbjner
svenska utrikesfcjrvaltningensange- till stadenSeattles'kraftverk i Bounnlmaste post - utsigs senareambas- dary, USA, dels en turbin av helt ny
diagonalturbin, till
sadrir Rolf Sohlman, Moskva (och typ, NOHAB
Alaure kraftstation i Ume llv frir
B i o r k b o r n) .
Det vlrsta iskvldret i "manna- Vattenfall.
Diagonalturbinen till Ajaure dr
minne" drabbade Karlskoga, med
p
i
1
1 r . 0 0 0 h k . F a l l h d i d e nv a r i e r a r
10O-talsblixtnedslagoch skyfall. Vid
mellan
44 och 61,) m. Denna turbin
Gdllerisen splitradesen 100-irig silskall vara fdrdig L967.
vergrani parken.
Seattle-turbinerna
zir pi. samman12. Ojebokdren gdstade Storcin och lagt 840.000hk och skall vara fardiga
forntijde pensiondrernamed ett trev- i slutetav 1966.
Iigt singprogram.
Nigra bilder ur NOHAB :s tur13. Riksbanken beslcjt att hcjia dis- binfilm visadesi TV, i sambandmed
kontot frhn 3,1 till 4 %, fcjr att erni. att nyheten om den stora ordern till
en bittre anpassning av rdntenivin Seattleuppllstes.
till den itstramning som skett pi
kreditmarknaden1816. Monteringen au alla fijr och tuber
14. De sista arbetenap3.utfartsvdgen
mot Degerfors pigick, med planteringar av vdgkanter och mittren.
Malmcikontorets forndmliga nybyggnad invigdes h6gtidligen iv diiponent Sverre Sohlman,i niwato av
en rad prominentaglster, skinska industricheferm. fl. Se vidare hdrom i
B-pilen nr 3 och 4, 1963. Disponentens anfcirande,om st&lindustrinsaktuella problem och svirigheter, kommenteradessenarelivligt pi handelss1Clorna.

15. Centrala Verkstadsskolani Kariskoga hade sin fcirstakursavslutning,
di 18 eleverfick diplom och premiei.
SvenskaTuristtrafik Foreningens
styrelsegdstadesom hastigastKarlskoga, fick hcira sing av Ojebokciren
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2816. UngeuAa lohf|rare bar auslatat en
kurc i hdrning ocb ski)tsel aa NOHABGM-loLet. Nohabfoto G. Johansson.

m. nt. pfr n1a lingpannan aid. NobeJ|rut
(G 4) Sick fort, och i bdrjan au oAtober
kunde panntn eldas pfr. Boforsfoto Falk.

1217, AftenPor/ens tr)tchpress under mon
tering. Nohabfoto Jdrgen Carlsson.

3017. Kfaftigt lit: VAK 155 placeraspi
en jiirnttiigsuagni VK JO. Boforsfoto Falk.

tr
r.

it

"Industriell teknik", "Industritjdnste',
mannen Tidskrift for vdrme-,ventilation-,sanitet-och kylteknik (VVS),
"Reaktors" specialnummer,"The En25.Efter noggranna fcirberedelser gineer" m. fl.
kunde den fbrsta satsen isoniazid
(INH) tagasfram i den nya installa- 28. Den \Tennerstrcimskaspionaffdtionen i F1B d. Kvaliteten var oklan- ren blev icke enbart en sensationav
storstamitt, med bekymmeroch f6rderlig.
stdmningi regerings-och hogsta 6m26. NOHAB varsladeom Permitteutan villade ock oro i Bobetskretsar,
ring av omkring 100 man i host samt
aktualiserasekretessfrigorna
fors,
ddr
om arbetsforkortningpi vissa avdeldes. Det ansesdock knappasttroligt,
ningar, allt pi grund av bristande
att dverste\Tennerstrcimkunnat sdlja
arbetstillglng, frdmst montage aY
S-vagnenskonstruktionsdata.
tryckpressar.
Cheferna fdr Tysklands och
Medlemmarna i Karlskoga FlYgstcitsta kullagerfabriker
Osterrikes
klubb deltog aktivt i skogsbrandbeBofors i siillskapmed direktdr
gdstade
vakningen.
Inge Stenberg,SKF (Goteborg).
27. Fem Boforsingenjcirer och en
skyttarhdll sig
h6gt kvalificerad brukstjdnsteman 30. Bofors Jiigargilles
Rune
hjortskytte.
i
i
vdl
framme
NM
skall "konstruera" den nya idrottsoch Stig
ribocksskyttet,
vann
Flodman
Bofors
IFK
med
klubben i Karlskoga,
och Hans Eriksson deltog
och Karlskoga IF som huvudpartners. Johansson
fint i lagt?ivlingen.Forne boforsskytFcirst nu biirjade 1921(! !) &rs
ten Torbjdrn Karlsson (numera frin
stadsplani Kadskoga att genomfciras,
Gciteborg) inte att fcirgl6mma!
vid
di aibetet med jdrnvdgsviadukten
Totalt stromavbrott for Bofors"Viaduktgatan" pibdrjades.
verken
pi grund av nridvdndig renStadsfullmziktige beslcit samma
i transreparationsarbeten
goring
och
dag om ett flertal fastighetskdp fdr
stdllverk.
och
formatorstation
E 18 genom staden och om anldgAnnu efter mitten av m&naden
vid
gandeav ett nytt egnahemsomr&de
ridde hcigtryckoch vdrme 3's-11;s
Briten.
Atomkraftvdrmeverket i Agesta veckani fdlid.

onekligen dr en god rotblota. Under
hela maj fcjll endast 38,7 mm ocl-ri
april blott 28,8 mm !

417. Fiircta pilen slds ner i leran ltu det
i
lAAemedelsforsAningslaboratoriet
,2la
Mdlndal. Foto frnn NB.

7 | 7. Kontraktssarnmantriide aid n1a laboratoriet i Miilndal. Ing. Dal6n med ryggen
rtt Aameran. T. t. ing. Suerrung (Skining-

arna) ocbt. h. ins. t,ru,, ,!.!/".
,riin NB.
20. Ett 30-tal deltagaref.ten The European Wrought Aluminium Association bescikte\Tedaverken.Se B-pilen
4/63.

premiirvisadesfor pressen.Till detta
verk har NOHAB som bekant bl. a.
JULI
levereratladdmaskineriet.
Ti)mligen normalt alider i sdclra
Agesta kraftvdrmeverk kommenoch mellersla Sterige, rnen "Po'
teradei livligt och beskrevsutfiidigt i
larkyla" liingre tnot non, Medel'
fackpressen,bl. a. i "Verkstdderna",
3ll. Spansk tnarincommission pd Shiafinlw. Fr. a. ing. Malaise, kdpt. Gonez Usatotre,
sr. Entilio villegas, general Amador villar, hapten Adbo, nzaior Bostr6m, ing. Thulin,
sr. Josi Rueda, du. Manael Acetlo och d.ir. Garcia de Lago. Boforsfoto Tillman'

22. Anntt ett hd'fti9t skyfall tjver
trakterna kring Mcickeln. Midsommardagen f<ill det ca 50 mm regn, vilket
2517. FijlnAnzligt legoarbete i VK 51:
'formsprutnixgsnraskiner
Sundstalls
t'A,
MeA. Vetkstad. Boforsfoto Falk.

T6

a'

temperatarendock liigre iin nor- de till gamla Bofors- och Kadskogamalt i stiirre delen aa landet. S3- bilder.
leclesganshadhligt semesteruiider.
Med ca 10 miljoner i semesterpengar i fickan slutade8 000 boforst. Det nya budgetiret medfcirdesom are och nobelkrutare, fcir att
friska
vanligt, att rrya fdrordningar trZiddei
och stirkta iterkomma 3 veckor sekraft, t. ex. den nya semesterlagen.
nare.
Landstingen blev huvudman for provinsialllkarna,ncijes-och glasskatterna 7. Ett 30-tal ABF-are frin Karlskoga
togs bort m. m.
for pi en 10 dagars studieresatill
Tyskland: premium f6r flit och framNya fcirsoksanldggningenZ4oging! I Berlin diskuteradesbl. a. stu243 vid Nobelkrut togs i bruk. Andieutbyte.
ldggningen, som organisatoriskt tillhcir NZE, med beteckningenNZE-2,
fcire semesternmeddelades,
8.
ligger vid Pressvigenpi Siibyomridet. att Just
NOHAB pi grund av arbetsbrist
Se vidare under "Tekniskt Nytt" och tvingas permittera ett 100-tal man unsammanfattningen.
der hcisten.
2. Tillverkning av teknisk p-aminobensoesyraigingsattes vid Nobelkrut. Den anvdndessom mellanprodukt i olika sammanhang,samt som
tillsatsmedeltill fodermedel(fcir vitaminisering).

En gl2idjensdag p& Ulvcin, di den
nya restaurangenstod klar infdr semestefn.

3. En ny stor bestiillning erhiills p&
1.5 NOHAB-GM-Iok till DSB, pi
sammanlagt ca 2O milj. kr. Loken
skall bcirjalevererasi september1964.

Den tlmligen nyinredda tillverkningsavdelningen f6r elektronik i
RA 1 behdvde redan utvidgas, vilket
blev fiirdigt till semestern.

291t. EuroPauiigsbron i)ter Sddertdlje kanal. W edaf oto \Testerlund.

Storsemestern
bdriade,men redan
fredag kvZill den ), antrldde minga
semestef
resorna.

3-5. General Villar, Spanien, och
Semesterninleddes med ett fini
sex spanskaofficerare pi studiebesdk vdder och pi strdndernatringdes soli Bofors.
badare.Senareblev det si och si pi
sina hill. Norrldnningarna hade det
4. Folkpensiondrernasdag firades i
som vanligt bdst.
Munkfors, d?ir 180 kadskogingar
De handikappadei Kadskogavill
trdngdesoch trivdesmed ca 3 000 kolgd.na arbeta, men de dras med en
Ieger.
d&lig verkstad. En ny verkstad skall
Nobelkrut tvingades att fristdlla
helst ligga i markplanet eller i en
omkring 25 man, de flesta frin Byggverkstadsbarack,
si att maskinerm. m.
nadsavdelningen.Tack vare "naturlig
kan installeras.Inte som den nuvaranavglng", civerflyttning till Bofors och
de i en kdllarvining.
till andra avdelningar inom Nobelkrut, klarades problemet ndra 100- 17. "Fallens Dag" i Trollhiittan blev
procentigt.
en stor succ6,med bortat 50.000aska5. Bofors SlF-avdelning bjod sina dare, turister.
"pensiondrer" pi en trevlig fest pi
Vattenfalls film "Kraftstad" viLabbsand.Pontus Andersson kisera- sadesi TV, givetvis utan reklam, men
au Rdnniing iir en tredje aacAer exponent fAr VdstAustens aiixande llotta
lani. "Rel'
rned trdlare. Nohabfoto Jorgen Carlsson.

Aug. Tillaerkning at 'formsAummat Bonocell 6hade hra't'tigt. Hcir tar Gi)sta Stentson ocb Lennart Ljunggren ilt ett npAunrmat block. BTV-foto.

I ll7. Suaruaruudelningens (VK) nya trauers har anliint till gatan nzelldn MH och
ZK. Boforsfoto Tillman.

Arbetsfcirmedlingenefter semestern
ett kontor pi NOHAB.
I rekordtakt byggdes en ny "underging" under NOHAB:s jiirnv?ig,
si att Karlstorpsborna m. fl. fick
blittre fdrbindelsemed staden.
I en serie artiklar om svenskaindustriersverksamhetoch investeringar
i Brasilien ndmndesdven NOI{AB :s
turbinleveranser.

lr
tl

tl
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t. En svir tromb och tropiska skyfall h'tujade Gciteborgoch stora delar
av Halland. Triidgirdsfdreningenoch
andra delar av centralaGciteborgblev
svirt skadade,liksom ett ftertal Tlaggstlnger av stil eller plats.
Som fcirsta fciretag i Trollhdttan
infcirde NOHAB I4-dagarc checklon
fdr sina 1.600 kollektivanstdllda.Ett
specielltbankkontor inrdttadessenare
a^vSparbankenpi Gullriset.

29. Brobygget <iver Scidert?iljekanal
framskred alltmer och denna dag hade
ytterligare bropelare kommit pi plats.
Det Ir inte var dag en ny jLrnvig invigs numera - men s& skedde
Byggnadsarbetena
igingsattes fcir
dock, ndr Skagersvik fick normal- 2,
den
blivande
treldkarstationen
i Tispirsfdrbindelsemed Gullsping.
daholm.
Kadskoga hemvirnschef Erik
"Masen" Andersson- fdrr EPI nu 5. Bestdllning frin Jugoslavienpi
OF - utfdrde en fcirnimlig bragd, tre francisturbiner med en sammand& han med mun-mot-mun metoden lagd effekt av 360.000 hk. Landets
riddade ett ildrigt par, som med bil
stcjrstakraftverk: Bujina Basta.
kdrt ned i kanalenvid Bengtsfors.
6. Rodsysslan,en av landetssdllsyn30. Overste Stig \Tennerstrcims ev- taste och vackrasteorkid6er, hittades
sldjande som storspion,diskussionerna uppe i Kilsbergenndra Karlskoga.
Arets pensiondrsresa,
i vilken ca
omkring hans tjinst m. m. samt regeringensansvar,orsakadestora rubri900 deltog, stdlldes till Linkdping.
ker och mycket skriverier i tidning- Sune Olsson, Sven-ChadieFalk och
arna under hela m&naden,ia under Claus Trolle-Madsenfdlide med och
roade resenlrernamed sing och muresten av iret.
sik.
slS. Nfrgraaa de nyinstallerade
d)rmebe- 31. Riksantikvariedmbetet limnade
sitt medgivandeatt Boforsbron fir ri6-7. Industriskolans elever fdretog
handlingsugnarna
i MAK (MVK70).
Boforsfoto
Tillman. vas - trots det stora kulfurhistoriska sin traditionella studieresa.En grupp
virdet. En noggrann uppmZitningoch reste till Scidert?iljeoch Stockholm,
Nydqvist & Holms namn kunde man fotografering mflste dock fdrst g6ras, med bes6k pi industrier och pi Tekinte undgi.
och den nya bron mtste noga anpassas niska Mus6et. Den andra gruppen
reste till Gciteborg och besig bl. a.
19-24.Fruntimmersveckan brukar till den kiinsliga och naturskcinamiljcin.
Gritaverken.
enligt hiivd och tradition bjuda pi
Ldrare och elever fr&n Flottans
diligt vZider,men i 6r vlxlade solsken
Vapenofficersskola
studerade Bofors
och regn p& ett behagligt sltt. Sara
AUGUSTI
anldggningar.
och Margareta svek, men Johanna,
Solfattig och regnig ntLnad, d.ock 7. Vid ett inbrottsfcirsdk p& BjdrkMagdalena, Emma och Kristina sk6tte
inledd med en oirmebdlja sorn pd borns marketenteri skrdmdestjuvarna
sig bZittre.
sina hSll gaa t)aerl30o tempera- pi flykten, innan de hunnit stjlla eller
24. Den fcjrsta studentkullen, som
tar. P3 sina hdll, friimst i ShSne skada ntgot.
kliicktes i Karlskoga t)47, f ick sin
218. I denna inoechlade apparatur tillaer
hat Carbocain, son riiner allt stdrre efterfrigan. Boforsfoto Falk.

I

oclt pA Vli.rtAuten hatastrofalt
ntychet regn. Norrland. hade na
d.etbiistaaiidret.

fcirsie Drofessor. Docent Per-Olof
Brundeli utnimndes i dagens konselj
till professor i teoretisk elektroteknik
vid Lund Tekniska Hrigskola.
I julinumret av "Officersfrirbundsbladet" fick S-vagnen amplaste
lovord - den ansesvara toppmodern
lingt in pe' I97 O-talet!
Storcinaslsongenpigick fcir fullt,
och nimndens ledamciter och programkommitterade gjorde allt fdr de
ca 35O-4OO dagliga gdsternastrevnad.
28. Ett avtal mellan Rvssland och
hilsades
USA om atombombprovstopp
med stor gliidje 6ver hela vdrlden.
Frir att undeddtta omplaceringen
av de senast permitterade inrlttade

2018. En stor rkdra fiskarc och trdltAepparefrdn Stil)nutadt*aLten pi NOHAB-studier.
Nohabfoto G. Tohansson.

Den sedvanliga kr2iftfiskepremi- Nydqvist & Holm och har de senaste
lren i Tidan samladesom vanlist ett iren tuffat vid Hrikripinge sockertLppbidav barn och nyfikna.
fabrik.
9. Kariskoga nya omskolningsverkstad for handikappadeskall byggas
vid Odlingen. Kostnadca 1,) milj. kr.
Taxeringarnavar nu nedrdknade.
Orebro ldns invinare skattar frir 1,5
miljarder kr:s inkomst. Karlskogas
andel i skattektonornavar 2.79) miIj.
kr, mot 2.692 milj. kr 1962.
Anscikningstidenfdr yrkesutbildning vid Bofors Industriskolagick ut,
och samtliga kurser blev vZil fyllda.

20. Ett 40-tal fiskare frin Strcimstadsdistriktet gdstadeNOHAB och studerade frlmst F-motortillverkninsen.
lJnder L962kostadesocialhjllpen
i Sverige83 milj. kr. I Karlskogautbetaladesca 43l.O0Okr, eller ca 12
kr i genomsnitt per invinare, en
minskning med ca IO 7o ffin 196I.
2F22. Klubbordfcirande i Bofors
(Metall och Gjutarna) samladetill en
informationskonferenspi Storcin.Se
718. Tidan katztad.au Ariiftt'isLande ungdo10. Ka.nonlopp pa Geler&sen. TVvidareB-pilet u 5/63.
ntar prenziiirhriillen. Foto flin BTV.
teamet R. Fltelte-K. A. Sj6blom
En omdisponering av utrustninggjorde samtidigtett "raggarreportage" en i PeritfabrikenF16 a, mdjliggjorde
som vdckte stor uppmdrksamhet och en fdrdubbling av kapacitetenfcir niadiskussion.Polisen h<ill dock orosan- cidamid.
darnai ett j?irnhirt grepp.
22. Posten i Karlskosa omsatte vil13. Bofors Musikkir konserteradepi
diga summor, 567 milj. kr 1962. BoStadshusets
borggird och visaderedan fors postanstalts
andel var 65 milj. kr.
"EM-takter".
24.Karlskoga ildsta friscirsalong,
Vid EM-tavlingar i jaktskytte i
Otto Erikssonsvid Kungsvdgen,som
Sandvikenblev Rune Flodman,Bofots pi
sin tid rdknadeAlfred Nobel och
Jiigargiile, iter mistare med 247 po- ;'bruksherrarna"ffin Bofors som kuning frire ryssaroch frnnar.
der, 70-irsjubilerade.
15-17. Generalmajorvan Ryzin, US 25. Storcinasdsongen
avslutades,alla
Marine Corps,bescikteBofors och tog gister har varit mycket ndjda och bedel av BANTAM, minorm och andra iitna, inte minst biffkorna, som av- 15lS. Viadaktbygget mellan Kanongatln
nykonstruktioner.
sevdrttilltagit i vikt. Flera tidigare re- ocb Kangsoi.gen bdrjade med nedldggning
16-18. Karlskoga och orebro FCO
holl en l-dagars facklig kurs pi Storcin, d[r bl. a. arbetsmarknadsoch lcinefrigor diskuterades.
18. OK Djerfs "Boforslopp" vanns
dverligset av Hilleforsmagistern P.
O. Skogum.
19. Trelleborgs Jdrnvigsmuseumskall
f& loket "Malmkdping" till sina samlingar. Loket tillverkades 1906 vid

kord betrdffandeantal serverademiltider, gdsterosv. dvertrdffades.
26. TBY och ABF hade studieprogrammen klara med minga nya cirklar och kurser. TBV hade bl. a. gymnasie-och realskolekurseri matematik,
engelska,historia och samhlllsmedborgarskap samt 8 sprik i programmet.
27. Monteringen av Aftenpostens rotationspressar
i Oslo bdrjade.

2318. Voltortyelsen pd besdh: fu. a. dir. Bengt Darnfors, dir. Arne Kdrling, dir. Per
Sdderctrdm,dir. Holger Lindmark, dir. SaanteSimonsson,dir. Per Eriksson, dir. Hadar
H: tox Hallstrdm, dir. Leil Magnzs, d.ir. Per Ekstri)m,disp. Franz Hartnzann,dir. Drcijer,
dir. Gtnnar Engellau, prof. af Trolle, dir. Per Odelberg,dir. Tord Lidmaln, dir. Ebbe
Saensson,
major l. Slen Kiellberg och d.ir.Iaan Ednzan.BoforsfoioTillman.

aa arl opp sled.ningar. Bolorsfoto

Tillman.

28. Idrottsplatskommitt6n
i Karlskoga
lade fram frirslag om ny idrottsanl?iggning vid Rdvisen. Denna skall
bl. a. omfatta 1 tiivlingsplan, 2 grd:splaner och 1 grusplan fcir fotbollstriining, l6parbanor, ishockeyrink, liiktare med omklddnings-och klubbrum
m. m., parkeringsplatserosv. Kostnaderna berd,knadestill 7 milj. kronor,
inkl. vdgarbeten.
Se bild pi sid. 25.
29. P ansawd,rnsroboten"BANTAM"
beskrevsmed minga lovord i "Teknik
fcir Alla".
31. StatsministerTage Edander invigde de tre stora kraf&erken i Porsi,
Messaureoch Laxede.PorsisKaolanturbinerhar en max. effekt pi Sg.:fo
kW och dr ddrmedbland de stcirstai
vdrlden.
SEPTEMBER
Minaclen gax)en solig, aarnz ocb
uackerepilog dt sominaren.Oaer
hela landet aar aiidret aarm.are
och torrare lin norrnalt. LAfi naillrost den 20 september.
3-6. Kurs i formgivna produkter
(smide och gjutning) pi Stilavdelningen frir skandinaviskafcirsdljare,

6lg. Den ornbyggdaoch breddadeKangsbron ijaer Tidan |ppnades fdr uafih.
Foto frin BTV.

619. Saenska Plasrf,reningens "Plastglassektiott" samlad till luncb pfr Holtnagrtrden.

Fotofrin BTV.

1419. Konnruktdrer och n2ontiirer samlade
omkring BS 19 (871) som nyss rullat at
ur oerkstadex. Boforsfoto Tillman.

ungdomar tillh<irande
4. Nigra
"Kommitt6n f<ir icke-vildsaktioner"
demonstrerade(dumt) - med plakat
"Krig Zir brodermord" - "Ydgta att
vid ararbetai krigsindustri'
betets slut utanfijr Bofors. Foljden
blev att rrlgra av demonstranternaLta'
lades frjr uppvigling.
Kadskoga-Boforscivilf orsvarsforening hdll ett informationsmote:flera
kurser i sjnlvskydd skall arrangeras
under vintern.

Bofors Musikkir startade resan
till en bredare betongbalkbro omSdndagenden 1) beLuxemburg.
till
centi
Tidaholms
Kungsbron
byggda
fiste den sin stillning som en av Eurala del.
Svenska Plastftireningens "Plast- ropas frdmsta amatijrmusikkirer, gemed
glassektion"hade fddagt sitt hcistmtite nom att vinna en delad 1 : a plats
LuxemOsterike.
frtn
Linzs
Musikk&r
till Tidaholm.
burgresan avslutades med en trev7. Orebro ldnsmuseumsftirndmliga lig f?irdlings Rhen.
och vackra nya byggnad invigdes av
13. Den L/2-milionte VolkswagenKonungen.
vevaxeln levereradesfr&n Kilstasmed8. Brandkirstivlingen mellan linets
jan till \Tolfsburg i V?isttyskland.
brandkirer hdlls i ir i Hammar. Nobelkruts Industribrandk&rfick en hed- 14-15. SM i skytte i Trollhiittan.
nnde 2: a placering,Bofors Industri- Forsta gingen ett sidant arrangerades
brandkir kom 7:a bland de 1) del- helt av civila organisatiooer.
tagandekidagen.

15. Maior Beriil Bostrcimavtackades
av samtiigafrivilliga fdrsvarsorganisationer vid en fest pi Fcirsvaretsgird.
Sevidare iB-pilen )/63.
ProfessorBengt Rinby, Tekniska
Hogskolan, hdll infdr Svenska Handelsbankensstyrelse ett fciredrag om
12. Den stora turbinbestdllningen
den petrokemiska industrins framtid
fr&n Vattenfall pi tvi turbiner - varoch
niimnde dirvid iven Nobelkruts
dera 205.000 trt<- fc;r Letsi krafttill liikemedel m. m.
fcirldlingar
station i Lule iilv uppmdrksammasav
pressen.Lophjulen skall fi en diame- 20. NOHAB fick besdk av en Polsk
handelsdelegation, som speciellt in5. Tillverkningen av m-aminoben- ter pi 4 meter.
envid
Nobelkrut,
soesyraigingsattes
2619. EFTA-besiiA: Fru Soblman,lru Lindh, ftu Montan, disp, Sohlman, nrt Figguret,
ligt en vid forskningsavdelningenutmr. Figgures, anzbassad,rMontLn, direktdr odelberg, sekr. Lindblom, nzinister Lindb,
arbetadmetod.
't'ru
6. I Syd-svenska Dagbladets serie
"Fdretagenoch Framtiden" berittade
disponentSverreSohlmanom Nobelkruts civilkemiska sektor, som fortsetteratt expandera.
Tidigare dn berdknatdPPnades
utan ceremonier- trafiken dver den

10. Vegbyggnaderfor 40 milj. kronor var aktuella i Kadskoga. De stdrsta summorna giillde E 1,8 genom staden, men lven Filipstads-och Noravd:garnaskall fdrbdttras.

af Klint,fn

lf,/ahlberg,dueringenii)t lYahlberg och art.-d'itektijr af Klint.
BoforsfotoTillman.

ocdsd
2-7 19. Bofors nonter i Basel hijr ilsades elektronisk miitalrustning.
Foto ur FRKs atkit.

20

619. Nobelkruts specialit6er ut:tcillda pd
"Laegef oreningens"frrsmiitei Kdpenhatnn.
Foto ar FRKI arLia.

13,1
9. Fabrihsarbetarlorbundets
styrelsepd studiebes6h
pa NVM. I 16rgrandensyns vitalis Hagberg,och t. h. ingenj\r Olle Magnussoz.BoforsfotoTillman.

tresseradesig frir lok och annan rullande materiel. Givetvis var det den
ungerskalokbestiillningensom stimulerade denna och andra "ostliga" studieresortill NOHAB
Kariskoga Arbetarkommunsfcirsta Kulturstipendiumpi I 500 kronor
tilldelades Stig Guitafson, Bofors
Musikkirs dirigent.
Bofors Ungdomsgird borjade
hcistensverksamhet.Ett 5O-talfrivilliga kursledareoch medarbetarehldlper
till i arbetet.

2 l- 22. Koncernmdsterskapstdvlingar
i tennisi Bofors.Se B-pilen m S/63.
22. Orcbro llns landsting fyllde 100
ir, vilket firades med salafcirestellning pi Konserthuset,,itd.lning uu
Kulturstipendium m. m. samtlestmiddag.
23. Tack vare det vackra hdstvidret
frjrblttrades skcjrdeutsikternabetydligt.

aa en Tidaholms24. Enligt ett nytt stadsplanefcirslag2119."Silip-tease"-bild
skall ett annex tiil Stadshusetbyggas bil frfrn 1907.Eotofrin BTV.
21. Arets "Motorkvinna" blev fru p& den s. k. Boktryckeritomten.Hit
skall samlas alla olika nlmnder och Franck Figgures med maka, gdstade
Marie'LouiseOdmark, Karlskoga.
Bofors i sambandmed en resagenom
I irets uttagningsprov till tdv- styrelser,som nu dr vitt spridda i sta- Sverige.
oen.
Iingen om "Areis lailing" deltog 3
Stadsfullm2iktigei Karlskoga beduktiga ungdomar frf,.n Bofors Indu- 25. Pe minadsmcitet beskit Metalls
slcit att den nya ldrottsanliiggiing.n
avd. 76 Bofors att andta namnet till
striskola.
vid Rlvisen skulle uppfdras.
"Kadskoga",
de avdelningen ziven
Lions Clubshristmlssai Tidaholm
frin Ryss20-22.9 hade utciver vanliga ncijes- omfattar metallare vid ett flerta.l ar- 17. En tiomannadelegation
arrangemangen utstdllning av gamla betsplatseri staden. Det rapportera- land besrikteTrollhiitt"anoch studerade
tidaholmskdrror,en samling brandbi- des ocksi, att AB Bofors, medlt6d av diesel- och loktillverkningen pe
NOHAB.
Iar samt en vid Bruket tjllvirkad ^den
per- Jiirnbruksforbundet, sagt nej till fria
lcirdasar
iret
runt.
sonbil frin 1907, fcirmodligen
27-29. R6da Korsets Kadskoqa?ildstai landetexisterande.
krets ordnade en serie festlighetir,
Ze. iftas
generalsekreterare, Mr.
med musik och sing, mannekiingupp1119' Alla yttrc ar)rlutningsarbeten, ned ast'altering aa
visningar,
auktioner,serveringarm. m.
ocb
kdrbanor nz.m.
fabrihsplaner
aid NVM, aar atslutade. Boforsfoto Tillman.
pi Boishrijden, som ett led i Rcida
Korsets100-irsfirande.
28. Den nybyggda riksvdgen 47
k<iping-Kymbo cippnadesi sin
het.
Degerfors och Kadskoga vdxer
ndrmarevarandraoch den nya landsSept. Den bdj- oclt tiinhbara lastbryggan
utanf)r NVM: s ntagasin underldttar i h6grta gr.ld. all hantering aa gods.
Boforsfoto Tillman.

nya ldrnl)tnligaAa
219. Kanonaet'hstadens
rutellsuatt, t'abriAatBERTHIETZ.
BoforsfotoTillman

de svirigheter,som mdter NOHAB: s
export.
11 amerikanskaskolchefer (rektorer) besdkteBofors i sambandmed
vistelse i orebro, atatgerad av "The
Experiment in International Living".
Verkst?ideroch fabriker, Industriskolan och Ungdomsg&rdenbesdktes.
Under minaden togs ldkemedelsmanufaktureringen i drift successivt,
allteftersom maskiner och apparater
monterades.Samtidigt skedde ocks&
inflyttningen i de stora rymliga nya
och fcirndmligtinreddalagerlokalerna.
fcir sprdngForsciksanldggningen
i 240
d.mnenoch hdgtrycksprocesser
-43 blev fnrdig.
i Experiment12110.FrA:pd gurnmil6tter
(VE). Boforsf
otoFalk.
uerkstaden

OKTOBER
Sual och regnig mhnad: den tedaanliga Briltsornrnaren urebleu.
V iist- och syd'ai)stuindard'ominera'
dt, ocb tentperataren ht;ll sig
ijaer l0o rned und'antagao nIg'
ra niitter den 13-15. Trots allt
blea medeltemPeraturennSgot
ht)grelin normalt.

1719. Preni;irlfit i 87: ans trdl)ers: prisn?dt t;ll ett ao de slor.t arborraerAen ldggs
pA pldtr. Nohabfoto G. Johansson'

vagenhar ocksi oppnat ett vackertfritidsomride ldngs Mdckeln.
28-29. Ingenjorerna Bergqvist och
Lind6n samt herrar Carl Pollack, Algot Pettersson,Arvid \Tahlberg och
Nils Magnusson fran fackfcireningen
gjorde en studieresatill Motala Verkstad, NorrahammarsBruk och VolvoSkcivdeverkenfdr att titta pi moderna
29. NOHAB :s verkstadsskolahdll
kursavslutning och diplomerade 12
elever.
Det nya provisoriska 1'drnvdgssparet som lagts fcirbi Viaduktbygget
var fdrdigt for trafik.
30. Ny Dag innehcill en intervju om
Sept. 4: e ungernloLet gdr duer den nya
tiadaAten till KarlstorP.
Nohabfoto Jdrgen Carlsson.
-Y,.&-.&:l
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Nobelkruts brandkirs traditionella orientering gick fdr 22:a ghngen
- i h?illanderegn. Banan holl 19
kontroller och 8 6vningsmomentoch
var drygt 3 kilometer ling. Segrare
blev Karl Enock pi 26.42. 2:a blev
Erik Ottosson och 3 : a Lennart Augustsson.
1. Nirmare 200 eleveroch 20 ldrare 3-4. Chefen for Danska Marinstafrin Karolinska llroverket i Orebro ben, konteramiralHelms, bes<jkteBobesig Boforsverken,Kilstaverkenoch fors.
ENV: s (EuroPeischeNitrierer
Nobelkrut.
Svenska Riksbyggen i Kadskoga Vereinigung) tekniska kommission
sammantdddei Bofors, med dr Ragforvaltade civer4 000 liigenheter.Tills
nar Hauan som Programchef.Ett zodato har i fu 448 ligenheter, dirav
tal hdgre tjlinstem?io frin 7 linder
74 smihus, fnrdigst?illts.
deltog i f6rhandlingarna.
2. Karlskogaavd. av Svenska Fijretagarefcirbundeth<jll ett m6te under 4. Sverigeskanske sista ( ?) trdkolsmottot "Karlskoga bygger". Dir fram- hytta i Svarti beskrevsi Pressen.Den,
hcillsinyo, att Karlskogamiste fi 550 som annu icke bevittnat en tappnings
nya ligenheter under de nlrmaste gnistrande skidespel, bcir giira ett
besdk d?ir.
iren.
27 lg_3

110. Bolors monter i S;t Erik:ballen, uisande eleailonisk miitutrustning.
Foto ur FRK's arkiv.
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roPamasterskapspf
ogram" och litet
till inf6r en fulltaliq och tacksam
publik pn Stadsteaternl
7. Arbetsledarveteranerfrin avd.
153 och 281 inbjdds till den sedvanliga informationstriffen pi Samlingshusetmed itfOljande middag pi Missen.Se f. <i.B-pilen m )/63.
9. Avtal treffades mellan Arm6tygfcirvaltningen (KATF) och AB Bofors om produktionsfcirberedelser
frir
StridsvagnS.
9-71. Generalicijtnant
Grandell,Finland, bescikteBofors fcir att tillsammansmed dir. Kjellander (NOHAB)
forska i finska artilleriets fcirbindelser
med Bofors under 1930- och tg4}taIen.
10. Utredningen om en ev. flyttning
av Pliwerkstaden i Bofors till
NOHAB kommenteradeslivligt.
1952 persooerstod i Karlskogas
,
Resultatet ^v en trivselgallup, bostadskci,av vilka ca 600 lrar helt
som PA-ridet gjort bland 100 Boforiutan bostad.
tekniker, publicerades.
Amerikanske arm6chefen general
Wheeler bescjkteBofors, ; sailskap
4-13. UVA visade 3 maskiner oi
med USA: s militdrattach6 i Stock
den stora maskinutstillningen i Miholm samt en rad hrigre officerare
lano.
frin KATF, Arm6stabeim. fl.
5. Boforselektrikern Ludvig Hujka
besdkte under semestern sitt hem- 11. Lagom till de militiira fcirvaltlands Tjeckoslovakiet, d?ir han hiikningarnas manstarka bescjkvid BTV
tades fcir spioneri. Domen blev 3 irs
utkom den svenska upplagan av
fdngelse. Om anklagelsen ir riktig
BTV: s nya formgods-broschyr. Se
eller ej gir givetvis icke att fastsli] B-pilen 6/63.
Denna spionaffir orsakadeen hel del
13. De vlstra stadsdelarnaav Kaddiskussioner,sivZil i pressen som i
skoga
berrirdes av en stdrre utrymfackliga kretsar.
mesdvning under ledning av civilidr6. Bofors Musikkir speladesitt "Eu- svarsdirektcirUlf Stiernstedt.

Okt. Aluar Gustaussoni arbete prt en uAljaslanternin a1/ glas-t'iberarneradesterplast. BTY-foto.

15110. Angcentralens(Bj0) nya skorfien
sdtles pd. plats. Sont synes har hranen en
aaseaiird riicAai d d. Boforsfoto Jansson.

2.81.9.-Enpolsk delegation info,neras onz dieselmotonillrcrkningen pa N7HAB dieloAalDieselaerhstadea.
NohabfotoG. Tohansson.

stu-

4110. ENV: r satnmankornst aid Bo.forsNobelkntt aaslutade: med en ztlArd ginom
ett bdstligt Bergslagen. Hiir ses deltagarna
samlade utanf,r Saarti nrrrrKroB_pilen.

13-14. SverigesGjuteritekniska Fcirening- irskongressadei Griteborg och
passaded3. Lven pi att studeri nlrliggandeindustrier,bl. a. NOHAB.
13-15. Stiftsmcitei Kadskosa.Bland
talarna mdrktes biskop Gert*Borgenstjerna, f. biskopenlohn Cullb"erg,
p.astorSven Johanson,pastor Ludvig
Jcinsson,docent Cad-Henrik Martling, m. fl. Mtitet h<jlls i Folkets Hus
och i Karlskoga Kyrka och bland
frigor som behandladesvar "md.nniskan i arbetslivet".
16. V2isterbygdensvattendomstol gav
klarsignal fcir den nya Immetorpsbron. Denna skall byggasf<jr 4 k-<jrfiler och Iigga nigot-"nedanfcir den
nuvarande.
Budgetberedningenkunde ge ett
12110. IndustrisAolan har ter\lipen tretliga eleuarbeten,Hiir en s. h. Go-cart. LehsaA iiaen lbr stora pojLar. Bofotsloto Falk.

1 2 1 1 0 . 7 " 1 / D F s a P P o r t : u a r ai V E , U P P '
rtalld pA Barrymount aibtationsdiinpan'
d.e guntnzielement. Obs. d'en baersAfidliga
uppli)ggningen aa stdlhdllarna pd statiuen.
Boforsfoto Falk.

1110. Arbetsledarveterantriiffen auslutades rned. middag pA liAnrremdnnamdssen

Tiilman'
Boforsfoto

10110. General IVheeler pd shjutfiiltet.
och artilleridireAtdr
Aaeringenji)r Kiiller
af Klint denzonstuerar BANTAM'
KMPSfoto AsPman.

gliidjande budskap,att skatteni Karlskoga for 1964 blir 10.15, eller den
liigsta bland linets stlder.
18. Bofors nya bandtraktor BS 19 i
arbete i svar terreng fcirevisadesfdrsta
gingen vid Abborrtjiirn.
RiksdagsmanHans Broberg tog
inyo upp frigan om statliga ammunitionsfabriker och hdvdade, att ammunitionstillverkningen vdl kan klaras av de enskildafciretagen.
19. Bofors Industriskolahcill kursavslutning och 54 elever erhdll diplom.
Se lven B-piJ.en6/@.
231 10. Engehkt besijh: O.'ing. Henstrdnt,
tw.
major Todd, generalnzaior Malm,
Flaberty, col. l. C. lohnson, general lones,
bo. f extzen, major Trinmer, dir. af Klint,
i)o. Hdglund., kapt. Samuelson, generalnza'
ior Lindsay, iiu. ron Horn och 6u. Enuall'
Boforsfoto Falk.

22. Generalen Sir Charles Jones bescikte Bofors, tillsammans med 4
hogre officerare och Generalfdlttygmestare Malm, for ett studium av
VK15t m. fl. nykonstruktioner.
23. Bofors Industribrandkir hcill sin
irliga orienteringstdvlinginom verkBanan mdttecirka 2.000
stadsomr&det.
meter och hade 18 kontroller, ddrav
7 med <ivningsmoment.Segrareindividuellt blev herr Brattstrdm med
Rune Karlsson och Nils Eriksson Pi
2:a resp. 3:e plats. Lagtivlingenom
vandringsprisvannsav 2:a
S-bolagens
vaktavlosningen.
Vid NOHAB startadeen nY kurs
fdr arborrare.
24. Chalmeristernas sPex "Chades
II", mycket fritt sivZil historiskt som
10110.
general
Mot*,
art.-dir.

musikaliskt, roade en fulltalig publik.
Den nya statliga ammunitionsfabriken skall byggasi Vingiker for berdknade 9 milj. och sysselsdtta100
anstlllda. Samtidigt brottas de vdlkdnda privata tillverkarnamed arbetsbrist oih hotande arbetsl6shet.
25. Ett L2o-tal riksdagsmdngdstade
Kadskoga och Bofors och besig fabriker och verk. Disponent Sverre
Sohlmaninformeradeom Bofors tillverkningsprogram och uppehiill sig
sdrskilt vid de civila produkterna. Se
f .'6. B-p1len6/63.
Tidaholms bryggeri, fcirvlrvat av
Pripp & Lyckholm, skall ldggas ned,
si nu f&r tidaholmarna dricka "preppens" som vi alla andn.
27. Metalls avdelning nr 76 Bofors

UsA-besdk: Aud.'dir. Be1ge, generalmaiot Kiellin, do. Hdglund, 6u, lentzen,
lYheeler, dlt. Stfrhl, d.isponent Soblman, 6u. Enaall, nzaiot Od'onz, generalnaior
ar, lnahlgren, col. Berenzueig, col. Roban, i)a. aon Boisman, maior Girdin,
al Klint. Boforsfoto Tillman.

25110. Rikrddgsledamij/er staderar tablettMellan daIyllningsrnasAiner pt"r NVM.
nterna skymlar apolekare Lenne.
Boforsfoto Falk.

Okt. Den si.rtaDN-pres.ren under sluttnontering. Nohabfoto G. Johansson.

deltog i forbundets 7l-irsjubileum
medenfestpiFolketsHus.Programmet bjcid, fdrutom hcigtidstaloch lyck<inskningar,pi underhiilning av en
rad stjdrnartister.
29. Den stora ordern pi smide av
dieselmotorvevaxlartill^ F. perkins
Ltd., som Bofors erhillit, ^publicerades.

stat inkl. skatt (den Ligsta bland iiinetsstdder:16,6) inkl.6 kr landstingsskatt). DK-chefen Elof Ericson
r:edogjordeutforligt fcir aktuella vdgbyggen till och genom Karlskoga.
En utbyggnadav vattenverketpA
Gellerisen Ir ofrinkomlig och bridskande pi grund av stadens snabba
tilivd-xt.

19110. Yrhesldrarc Engborg tillsanzrnans
ned Ulf lYil6n, DicA Klaaw ocb Sdren
Israelsson,:on2 tar sig en atsked.J/;lt p:t
ea hiirdugn uid lndustrisholans nzelallurgiske audelring. Boforsfoto Falk.

30-31. Stilavdelningens sedvanliga
t
Skandinaviskakontorschefskonferens
*O'"",ru*
Bofors.
Milrl atlantluft 't'rin syduiist och
Intrimningen av en anldggning
kall polarlaft frdn nordifi Aiin- enda stor djup grop. \Tedaverken
for kristallisering av p-nitrobensoepade om herrauiildet. Mrtnaden hade bl. a. en del pumpar med pi arsyra med en fcjr BNK ny teknik tog
blet mild i siidra Suerigeoch Aal- arbetsplatserna.
sin bdrjan i Oxidationsanldggningen
I november pAbdrjades kondilare iin normalt i de norra landF39.
tionstestningar
fcir alia som ville testa
.rkapen.
31. Det var stora frigor uppe pi
konditionen.En hel del av de anstdllStadsfullmiiktigessammantride: be- 1. Grundgrlvningar och pilningar da testadesig och trdnar nu f<ir fullt
tydande markinkcip ftir vdgar och for Sodert?iljenya centrumpigick fdr fcir ndstatestningpi \(edaverken.
nimndhus, faststdllandeav 1964 fus fullt och utefter Storgatanvar det en
Pi skjutflltet togs en snabbildskamera,Dynafax, tillverkad av Beck,Okt. Modellen 6uer KarlsAoga nya idrottsplat:. Tiiulingsplanen ocb de tre lotbollsplaman & \Whitley, Inc., Calif., USA, i
nerna (den hdgra grnsplan) syn.r tydligt, T.a. och t.h. ligger parheringsplatser, Hoppbruk. Se specialartikelunder rubriken
bacden aid. Lustigbej i bilden: hdgra Aant. Foto frin Kga parkf6rvaltning.
"Tekniskt nytt".
En ny film om NOHAB: s dieseltillverkning hdll pi att spelas in i
verkstiderna.
18|t0. Suensha Dagbladets stit'telse; Agronont Stig Janson, banhdir. OdnarA, dir.
P. Odelberg, dir. AJaar Lindenuona, aniral Stig H: son Ericson, d.ir. al Klint, dir.
Hernelius, disp. Sohlntan, dir. Gerentz, dir.
Tunhanrmar, dir. Grdnfors, dir. Casperssan, professor Hdkan Nial ocb dir. Sandin. Bofotsfoto Fa.lk.

,

9110. ProduLtion au S-ragren .rAall
beredas. Foto frln I{ATF.

2. MekaniskahlrdverksklubbenMH
22, numera i Kilsta, firade sitt 25irsjubileum.
4. En ny ungdomsorkesterfcir blisare startadei Karlskoga under Stig
GustafsonsIedning.
5. Polske kommunikationsministern
Josef Popielas gdstadeNOHAB och
kom till Trollhdttan i extratig, draget
av ett ungerskt NOHAB-GM-Iok.
Flera mellansvenskagruvor hade
det diligt och vid Striberglddr Bofors
dr en stor deldgare,tvingadesman att
varsla om permittering av ett 60-tai
man.
7. Ett 40-tal elever frin Kalmar
Tekniska Ld.roverkbescikteBofors.
IndustrifcirbundetsTidskrift innehrill en ldngre artikel av disponent
SverreSohlmanom den svenskaidrnhanteringensproblem. Dd.r f rigades
det om iiden lnte var mosen f6r en
koncentrationav verksamhetentilt
ett mindre antal, men vlsentligt stcirre
enheter.Artikeln vdcktestor uppmdrksamhet, men mottogs nog pi sina
hill med ganskablandadekdnslor.
Bofors nya robusta bandtraktor
BS 19 provades i hirdaste terrdng
med utmdrkt resultat.De frirsta mi
skinerna var nu klara. Fcirsdljningen
skall ske genom Akermans Verkstads
AB, enligt avtal.
9. I mars 1962 ld,mnadeLdnsarbetsndmnden igingsd.ttningstillstind for
den planerade bandvagnsverkstaden
(VB) i Bofors. Detta tillstind droqs
in den z4 okt. men LA ldmnade riu
dispensfrir bygget,pi grund av dess
hcigaangeldgenhetsgrad.
13. Premid.rfcir snrisvdngen
efter nattenssncifall.
OAt, Fdrt|iingnings.tppdrdlar

nted. crutortttr-

tirA ilg f 6r uPptiigning
,rB:K:i:r:
F^W

1111. Dynalaxkarneran rned mdt1ggregat, coxtnrer 't'6r aontroll aa bildlreaaenJ,
rrnct.otisering.ranordning och t. h. en filnzaassett och 76 ntnt. objektie,. KMpS-ioto
Aspman.

15. Strcimavbrotti Bjcirkborn under
4 timmar, sedanen grdvmaskinslitit
scinderen hdgsplnningskabel.
17. Svenska Dagbladets guldmedalj
fcir irets idrottsbragdtilldeladesJohnny Nilsson Bofors CK.
22. USA:s presidentKennedy mcirdades vid ett besciki Dallas, Texas.
Hdndelsen vickte stor fcirstdmning
civerhela vdrlden.
23. Inflyttningen kunde b<irja i ett
stort antal flirdigstiiilda ldgenheterpa
Ekebyomridet.
25-26. H. M. Konunsen
-nredbescikte
Bofors.och genomfdrde
beundransvdrd spdnst ett mycket krdvande
program. Se specialreportagei detta nr26. Den nya provhallen fcir stridsfordon p& Skjutfiiltet (KA77) togs
i bruk. I anslutninghdrtill har en 1,5
km ling och 8 m bred provkcirnings-

bana anlagts.Hela anldggningenligger inom fridlyst omride.
Den nya ingpannan i G4 vid
Nobelkrut var fdrdigmonterad.varefte.rprovdrift och intrimning kunde
DOf'a.

27. De centralafcirhandlinsarnamellan LO och SAF inleddei i Stockl.rolm.Man beslot att flytta fram avtalsuppsdgningen
till den 15 dec.
Vid Kockums Mekaniska VerkstadsAB sjcisattes
den fcirstai Europa
byggda"gasoltankern".
som vid dopet
fick namnetPaul Endacott.Dessmycket betydandeskumplastisolering
om
u n g e l d r 2 x L 2 . O O Om 2 l e d d e k r i n q
i.rsskiftettill en avsevdrdextra monl
tageinsatsav koncernenspersonal (se
speciaI
reportage).
Svenska Handelsbankeninvisde
ett nytt avdelningskontor
i Karlsko-ga.
och stadensinnevinarehar hziriqenom
4 banker att vdlia mellan. VIa ;n-

15110. Ga:ohankern "Paul Endacofi" und.er blggnad pfr Kocaums uara. Kockums folo.

r

1171.. Si)defiAlje n)ta centrx4fi?i rardand.e.
'i/edafoto \Testerlund.

5111, D;rekrt;r Nils Kylberg inlortnerar en polsA studiekornmitt4.
Nohabfoto Jcirgen Carlsson

vigningsmiddagentaladebankdirektcir DECEMBER
Tore Browaldh om handelspolitiska
Kallare iin normalt, Ouanligt
problem; "Hdg kapitalbildning och
starkt sndfall d.en 18 och hhrda
investeringsvolym s[krar en snabb
Adldkniipparden 12-17 och 25
framstegstakti virt land".
-26. Milcluiiclret i
iulhelgen tog
28. "Smrirgisltning vid maskin dr
bort all snd och marken tar Sler
ingen nyttig middagsspis".NOHABbar ild drsski'ltet.
iterna fick hcira propaganda att dta pFt
sitt eget Gullris. Frekvensendr allt- 7. BTV:s fabriksport hrijdes till en
f<ir l&g pi personalrestaurangen.
fri hiijd av 4]0 m, framtvingat av
biltrafikens krav pi
Amerika
ldr man nu kunna kci- den yrkesmdssiga
30. I
pa kasseradeBoforskanonerfrin en rimlig last, dven di utgiende plastpostorderfirma for ca 300 dollar styc- produkter blivit allt ldttare och alltmer
ket. Den aktuella modellen, 37 mm ikrymmande.
pansarvdrnskanon,slutade tillverkas
En rundturslinie med 2 lastbilar
f& ca 20 ir sedan,och svenskaarm6n startadesmellan ett antal godsstatiolrar for ldnge sedan kasseratalla pjd,- ner i Boforsverken, Kilstaverken,
ser av denna typ. Affdren var litet Pl&tverkstaden, Byggnadsavdelningen
olustig, tyckte hdga vederbdrande i
och Bo&sverkensamt Kadskoga jdrnBofors.
vdqsstation.
29111. Sista trycAuerAet till 4: e DN-pressen liinnar NOHAB.

Nohabfoto G. Johansson

2ltii' BS1ehdrs
' nu'o"il?rJld,fff
u^ro.
2. Modellhjulet till Boundary-turbinerna provades.Hindelsen uppmiirksammadesav SverigesRadio/TV, som
speladein ett "Aktuellt"-inslag, vilket sindes fciljande dag.
3-4. Arm6nsRadar-och Mekanikerskola besdkteBofors, studeradeverkstdderoch verk, laboratorieroch skiutfaIt.
4. Kemistsamfundets Bergslagskrets
sammantrdddei Gyttorp, med fciredrag om Nitroglycerinbolagets verksamhetav tekn. lic. Allan Zetterholm.
Dessutom visadesfciretagetslaboratorie. Ett stort antal kemister frin BNK
motte upp och trotsadeden isbelagda
Noravlgen.
6.000 namn samladelistorna for
bdttre undervisning i kristendom i
skolorna. I Kadstads stift stciddes
listornaav 121.000och i hela landet
av mer an 2,2 milj. personer.
Noa.
Kalhugget pA TidaholmsterAens
tomt, pA plat:en 't'dr det ny stora kallmagasinet, BTV-foto.
:
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Dec.NorshaStatsbanorna
bestiillde
loh ao
dennatyp, 1950hk NOHAB GM d.ieselloh. En expressitbild t'rdnljalbid.den.
Fotour Nohabsarkiv.
5. Ftirslkringskassans nya lokaler
villade debatt. Minga ansig att de
skulle ligga i bottenviningen, istdllet
frir som planerat i andra viningen,
fcir att bittre kunna nis av invalider
och sjuka.
6. Vid extra bolagsstlmmai Stockholm besldts,att AB Bofors aktiekapital skulle hdjas med 22 milj. kr fr&n
110 till L32 milj. kronor, genom utgivande av 22O.OOO
nya aktier till en
l<ursav 120 kronor.
7. Frederikshavnlinien valde iter
NOHAB-motorer till sin nya fdtja,
som skall van {drdig 1955. Tvi,7-cy1.
T-motorer Di vardera 2800 hk skall
utgcirahuvudmaskineriet.Aven hjiilpmaskineriet blir av NOHAB: s tillverkning, tre F-motorer pi vardera
4t0 hk.
Utdelning av guldur och hedersnilar lven vid BTV. Se specialreportage ibilaga.
Trotjdnarfest, med utdelning av
Patriotiska S?illskapetsmedaljer, hedersnilar och guldur till 262 arst?illdavid Bofors. Se specialreportage
i en bilaga.
8. Genom 2-2 mot Falkd'pingavanceradeTidaholms Tennisklubbtill division I i inomhustennis.Den avgcirandesingelmatchenvanns av 20irige Ingemar Larssonfcirstmed 7-5
i skiljeset.
Terminsavslutning och stor familjefest pi Bofors Ungdomsgird.
Vid SIF: s konferensi Stockholm
framfrirdes starka krav, att kineefter-

13 | 12. Direkti;r Holger Blonzqoist talar pd
Suontens Bofors Lacialest.
Foto Suomen Bofors.

sldpningenpl ca 3 d 4 /o skrile hdmtas in vid de kommandelcinefcirhandlingarna.
10. I dec. 1961 skadadessvirt en
elev vid Hrigalidsskolan i Stockholm
av en nedfallen flaggsting. Efter
olyckan undersdktesalla flaggst2inger
och sakkunskapen konstaterade att
flaggstlinger au plafi tir biiure (trots
att de 1r dyrare).
UVA besdktesav tepr. frin den
ungerska kullagerfabriken Debrechen
som beseg de fdrsta helautomatiska
m a s k i n e r ntay p U 5 5 C 2 H a v " S h o e
type" som skulle levereras.

13112.NOHAB:s LuciaEuy Johansson.
NohabfotoG. Johansson.
13. Industriskolan hcjll Luciafest pi
Ungdomsgirdenunder medverkanav
ett flertal elever. Hela skolan, llrare
och elever deltog undet god och gemytlig stdmning.

Pf,.SuomenBofors samladeshela
personalen i ada morgonstund tillsammansmed styrelsensordfdrande
11. Hristens sammankomstmed ar- generalkonsulSigurd Blomqvist. Dibetsledningenpi Nobelkrut inleddes rektcir Holger Blomqvist hyllade
av riveringenjcirCarbonnier,med in- Lucian och tackadealla fcir gott samformation i aktuellafrigor varvid sdr- arbeteunder iret.
\)Tedaverken firade sedvanligt
skilt uppmiirksamhet dgnades kostnadsutvecklingen.Ingenjdr Fornan- Lucia fcir samtligaanstdllda.Arets Luder, NA, ldmnadeen redovisningom cia var frciken Monica Strcimberg,som
den pigiende arbetsfdrdelningentillsammansmed sina tdrnor lyste upp
filmen "Bofors 1923" visades och den mcirkadecembermorgonen.
kvdllen avslutadesmed diskussioner.
NOHAB bj<id sina anstiillda pi
12. Skolstadenute pi Ekebyomridet "kaffe och katt" Luciadagens
morgon.
vdxtesnabbti hoiden.
Under lunchtiden spelade en hand13112. Suomen Bofors Lucia med tijrnor homnzer tdsande. Foto frin Suomen Bofors

Dec. Ramterket till Aoncernens grensletruch arborras pA NOHAB.
Nohabfoto G. Tohansson.

2B

En aa hjiilpmoto,.efna till de ry:ka
ffutdocAorna las/as prt jcirwiigsuagn. Fi)rman
J ohn Andersson dirigerar.
Nohabfoto G. Johansson.

13112. Aptering au AaraAeter pigicA hela
irer. Boforsfoto Falk.

--$ffi'.1.*"
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staterade,att 30-S.rsiubilaren
dn har
mycket sdlta, dven om mycket ddrav
i ir hdmtadesur gamlaldglar.
Dec. Modellen till Baundary turbiner prattLd;s i NOHAB; s protstalion. 6uerst tillloppstanneln aa plast ocb nederst spiralen
nred plastfdnster. Nohabfoto G. Johansson.

18. Det vdrsta sncifall "i mannaminne". Over Karlskogabygden
frjll :065 cm snd under nigra timmar.
Enligt SkjutfiilteL v?iderleksstatistik fiill 26 cm nederbcird.Hela deplockad orkester av NOHAB-anstiillda pi Gullriset, och pi kv?illen cember minad kom det sammanlagt
hade tjdnstemdnoch arbe*ledare sin 3 7 , 8m m .
Overenskommelse
tr[ffades meltraditionella Luciafest.
lan AB Bofors och personalorganisaStockholmskontorethade tradi- tionerna
om fria lcirdagaroch semes- 15112. Smiderpretsens (MP) nya ocb tret,tionsenligt bruksdisponenternaEvert ter
1964.
Se sdrskildnotis under rubr. liga natrum. Sedan bilden togs har dig\Wijkander och Sverre Sohlman samt
"Frin Bolagsledningen".
s ar na p r )tt t s rned f dr I El ad.au:i::,;
generaimajorRagnarSjcibergsom gas:{:,, ^U.
19. Den fcirsta halvan av de bi.da
ter pi sin Luciafest.
flytdockorna, som Soviet bestdllt av
Nobeikruts skyddsombuds hcist77. En rysk delegation studerade
Gcitaverken,sjcisattes.NOHAB har triiff (nigot frirsenad). Fcirman
John
tryckpressarpe NOHAB.
fitt fcirtroendet att tillverka hjZilpmo- Petterssonredogjorde fdr ett fcirslag
Bakladdaren utkom. Man kon- torerna (fyra till varje docka) av den
till ny skyddstiivling L964. 6veritnya F-typen. De utvecklar vardera genjcir Carbonniertalade om en plal3l ll. Plituerkttaden.r skorsten spriings.
160 hk.
nerad skyddskampanjjan.-febr. 1964
Boforsfoto Falk.
och skyddsinspektorLcinnqvist om
N ot. Konclitiott.tterliling pi IYedauerAen.
skyddsombudens
verksamhet.
$/edafoto'Westerlund.
NOHAB fick en bestdllninefrin
Norge pi 6 st. 1950 hk NOT{ABGM dieselelektriska
lok, till ett sammanlagtbelopp av ca I0 milj. sv. kronor. Det frirsta loket skall levererasi
febtuail 796).
20. RiksbankschefenAsbrinks tanke
om statligtingripandepi arbetsmarl<naden avvjsadesenhdlligt och bestdmt av herrar Geijer och Kugelberg.
1.2 I 12. IJ,:edauerkett.r Laciaf ett.
\Wedafoto'Westerlund.

Arets investeringarhar uppgitt till ca )5 mkr, vilket
dr en hcigstbetydi-ndesnmrna,trots en minskning frin
6ver boca 7o mil1.kr ig6z. En utforligare redogcirelse
i
publiceras
att
kommer
bokslut
koncernens
Iagets och
nista nummerav dennatldnlng.

;: lii

Personalfrigor

1518. Materielatstiillning pd Kuarns ny pansarsAiatlhlt i Ostergitland. T. r,. lat'taiirnsr)botett Hauk, i mitten S-uagnen och t' h'
in stridsaasn au iild're n:tod'ell. Fiiraren iir ikliidd den nya stridst,asnthjiilnten ,o arnterad p/arr. Svenskt Plessfoto'

Sammanfattningar
BOFORS
Utvecklingenunder 1963 vid Boforsverkenoch Kilstaverken motsiaradei stort sett de prognoser,som tidigare
olika avdel
de orr
DelaggnlngiI cte
och beliiggning
Sysselsdttnlngoch
uDpsiorts.
forts. Sysselsdttning
.ririg;tnu
nlngalna

fiamgtu

av nedanstiende samm-andt^1q,..Dtt

svaia stilkoniu-nktor som ridde vid &rsskiftetfcirbdttrades"nisot. vad efterfrigan bettd:ffat,vid mitten av Ltet,
varfctr"de metallurgiski avdelningarnaskapacitetunder
iret kunde utnyttia! i nigot stcirreomfattning dn under
och.genom
1962. Prisernadr dock mycketogynnsamma.
starkt forsdmhar l<insamheten
cle stisandekostnaderna
har haft ganska god- berats. Verkstadsavdelningarna
Iiiggning sivil fcir egna tillverkningar som for legoarDeten.
Vdrdet av irets fakturering torde komma att ligga pi
sammanivi som 1962, dvs' nigot under 400 milj' kr'
Orderstockenberiknas vara n&got mindre dn vid fciresiende irsskifte - men alltjemt av betydandestodek'

Antalet anstdllda vid bolagets anliggningar i Karlskosa-Bofotsverken, Kilstaverken och Nobelkrut
var
dessa
Av
personer'
8.911
L963
av
utg&ngen
var"vid
vilket
5.960 tim;vld"nade och 2-9)l m&nadsavlcinade,
med
9t
irslkifte
innebdr en minskning frin foreg&ende
minadsavltjnade'
6)
med
olning
en
och
timavlcinade
Studiebesdkhar liksom tidigare ir fciretagitsav studiesrupper fr&n olika skolor.-Bland dessabescik kan
narinas'TekniskaHogskolani Stockholm,ChalmersTekniska Hdgskola, Tekniska Gymnasiet i O1eb1o,Arm6ns
Radar- oJh Loftuetttsmekanikerskola,Nikolai Hogre Allmdnna Ldroverk och Karolinska Liroverket i Orebro'
Den interna utbildningen utvecklasvidare. Kursgirflitigt'
den, som togs i bruk i dEcembert962, anvd:ndes
iivertagits
dock
har
kursverksamhet
En del av E-olagets
av Yrkesskolan,t. ex. ritbitrldeskursenoch maskinskrivnrngsKufsen.
ir som vanligt ett problem. Det
Bostadsforsdrjningen
kan ndmnas, att under lLtet 87 egnahem och 482 ld,,genheter fdrdigstelts i Karlskoga i flerfamilishusvarav 84
Trots detta redovisadebostadsfcirmedinsatsldsenheter.
mot 1.732 vid fdregiende
linqen I.77r bostadssokande,
Hk/EP
irsskifte.
1 :d lxlanrt. ttrnaal\nad'eAnst. 7/L 1963'.Herou, Erik
Roland, (25897) ftjdd den l9/1' L931. Elektroeroderare
9 B, Karlskoga.
VL. Hall?inningsgatan
1 ; a nlanrt.lninauliinade.' Anst. 2/l 1963-Blomqrl;1\
Karl Aine, (85995) ftidd den 24/6 1928' IngenjcirMG
1. VdstraNobelvdgen2, Bofors.
1:a "Boforsgoslebarnet": Lars Peter Norman, fodd
den )/r ti6l. Fader 7)348 Larc Erik Norman. Ingenjor NZM 1. Hedgatan1P D, Karlskoga.
1 : a " Boforrt'liikebarnet": Inger Christina.Ed-aardssotz,
fcidd den 9/L'L963. Fader: titTo Larc-Erik Lacke Edvard Edvardsson.Pl&tslagareVP 20. Fernowsvdgen4,
Karlskoga.

fortsatteatt minska
21. Vid Stadsfullmlktigesi Karlsko- 31. Folkmiingden
stddernadkapi
medan
landsbygden
DKsa sistasammantrddeavtackades
innevinaranvar
lisskiftet
Vid
ie.
irs
m&nga
for
Ih.f"tr Elof Ericson
fciliande:
stdder
vlra
i
talet
Till
tianst
i
stadens
vdrv
skickligt
36.143(+ L6t)
hans Jtertrddare, som heltidsanstllld Karlskoga
GolDK-ordforande,utsigs planerare
799.ooo(-t.rz+1
Stockholm
je Nygren, avd. PK, Bofors.
42.700(- tt9)
Bromma
4 r . 0 6 8( + 1 . 3 0 0 )
28. Karlskogaslingsta hus skall byg- Sodertrilje
"
46)
6.79e(+
gas pi Skrantafallet,s&nu skall "100- Tidahoim
iret6rshuset" i Degerfors brdckas. Trollhittan
33.914(+ 813)
Aven garage fijr 100 bilar planeras.
ligger nu Pi 17:e Plats
SodertZilje
Under minaden avslutaciesmonKadskoga Pi
storleksordningen,
i
utrustningar
kompletterande
taget av
"Hexanicitfabriken
i Fl8 b. Arbetet, 20:e och Trollhdttan Pi 22:a Plats.
i
Stockholm dr givetvis rikets st6rsta
som bedrivits under drift och for
stad trots nigon avtappning. Si mycfcjrhilbesvdrande
hidlpavdelningarna
hul^"den. har resulterati avsevdrtokad ket mer vdxer dock stddernarunt
vudstaden.
kapaciietoch stbrre driftssikerhet'

Antalet anst[lldavid koncernfciretagenminskadeoch var vid irsskiftet:
Mln.avl.

Tim.avl,

Summa

Bofors
Nobelkrut
NOHAB
BTV
UVA
\7eda

2 415 4961 7182 + 22
88
54L
952 1 4 9 3 6s9 L 48j 2 174 - r27
460
9
582
722
2r
2 1 5 350 l1t
530 - 80
17,
1)5

SUMMA

4 057 I454 12 llr

- 303

Karlskoga brandkir rapporteratJe
ett lugnt ir betrdffandebrdnder.Am'
har dock dkat till
bulanstransporterna
1 060. mot 929 under1962.

r-

, 1:a infl. Strontsbro: Ostergren,Hans Gunnar, 85972,
fridd den 23/9 Ig4o.Ingenjc;r,KCM.
1 : a inf l. Hultebo : Engluncl, Eric Gunnar, 8 6 1 8 0 ,
fodd r1/9 1933.Brukstjlnsteman,
MLA 1.
1:a infl. Ga.rel/en: Torstensson, Mats Bertil, 86000,
frjdd den 27/II

7938. Ingenjor X 1.

:a "Bofor.r.brudparet"
: Lethenstr6nt,Ingmar, 22g91,
.1
qift_ m:d Sonja Anna Birgitta, f. Johanss6nden 26/r
1963.Reglerare,
MS 20. Box 8107,Kadskoga.
I33j6,
- 1t-t -ldnspararen: Petterssotz,Roland itre,
fodd den 12/7 t942. SvarvareVR gO. Bergsmansgatan
1B, Karlskoga.
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Krigsmateriel
Inom bandvagnsomridet har utvecklings- och konstruktionsarbetetnu kommit si lingt, att lyngdpunkten
blivit fodagd till framsttillning av tEkniskaunlJrlag fOr
serieframstdllning.Som dven framgitt av tidningslres_
sen, har myndigheternaunder iret placerat bestailnng
pi. produktionsfcjrberedelser
fcir en ierietillverkning ai
stridsvagnen hos bolaget. Ndr denna seriebestlliiing
kommer igi.ng kommer den betyda,att stora deiar av vii
verkstadskapacitet
under flera Frrkommer att vara sysselsatt med denna tillverkning. Aven konstruktions.ib.t.t
pi den bandgiende pansarluftvirnsvagnenhar pigitt
programenligtoch vagnen berdknarkomma fram under
ir 1964fcir skjutprov.
P6.marinomridet kan ndmnas, att 1,20mm tornautomatkanonennu kommit si lingt att skjutningarmed ele_
veradesystemetigt rum vid iisskiftet'1,9$:64. Detta dr
ett av de stcjrstakonstruktionsuppdragsom genomfcirts
inom bolaget.
En annan betydelsefull affar d.r licensfcirsdljningav
^
virt antiubitsvapensystemtiil den iapanska -urirr.n.
Detta kommer att innebdraleveranserav^materiel,liksom
ziveninkomsteri form av royaltieso. dyl.
Pi ammunitionsomri.dethar bl. a. iysbombenLEPUS
och lysgranatenLUMA blivit fiirdiga i konstruktion.
Man rdknar med att det skall bli godifors?iljningsobjekt
trnderdc nirmasteiren.
PansarvlrnsrobotenBANTAM, som iven varit ett av
de stcirrekonstruktionsobjekten
under den g8ngna 5-&rsperioden, har varit fciremil fcir Iyckadetr-upprovinom
^serie
svenskaarm6n. En bestdllninq av roboten i
frin
svenskaarm6ns sida kan betraktassom praktiskt taget
klar. BANTAM dr den frirsta i Sveriqehelt tillverka"de
och konstrueraderoboten, som nu ei fedis fcir serie_
leverans.
Orderingingen pi krigsmaterielsidanhar under iret
varit normal, och utleveranserna
dvenledesftiljt planerna.
Frf,.nsivdl de svenskamyndigheternassida som-utlandet
har stort intressevisats fdr bolagetsnya produkter, vil_
ket visat sig bl. a. i talrika bescilifrin'oliia hill, under
vilka bolagetsmaterieluppvisats.
Frin krigsmaterielsidan
ser man ddrf<irmed tillforsikt
tiden an, och vi hoppas, att under nermasteiren vdl
skall kunna hZivdavira positioner.
Sb/KM
Konstruktionsl(ontoren
KK:s arbetemed arm6pjdserhar till st6rstadelengiillt
bandprogrammet.Ritningatna for nollserien av strids_
vagn S har fdrdigstdllts och mot slutet av iret kunde
proven bcirja med den fdrsta vagnen ur denna serie.
Samtidigt har KK bcirjatatt i samirbetemed tillverkade
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Bofars8OAg lysbomb
"Lepus,'uppbAngd
undertingenpAA32
Lansen.
Bombenlet,erera'
till suenska
,trfr.!:::.rrFRK,s
arkiv.
avdelningar a.npassa
ritningarna fcir ev. tillverkniog av
kommande stcirreserier. Praktiska prov med radar-och
etdledningtill bandluftvdrnsvagnen
IVEAK 40) har p&_
g8.ttunder sommarenoch hcistenoch'prov med lrela v'ag_
nen *ommer att_pibcirjas undet t962. ,Ritningsunderliget fdr L5,5 cm bandkanonen(VK 155) har i-huvudsak
f ?irdigstiilltsunder 8.ret.
_Pi marinsidan har prototypen till 12 cm enkeltorn
(TAK_ I20 L/io) under iret genomgitt omfattande
prov. I december skcits de fdrsti automatseriernamed
pjiisen.Ritningsarbetemed ett ldttare L2 cm torn (TAK
120 L/46 pigir).
Av civila produkter dr det fcjrstaexemplaretav band_
traktorn (BS 19) ute p& filtprov, som irtfallit vll och
vdckt intresse fcir traktorn hos entreprenadfirmor. Rit_
till stcirre serier. Ritnin garna har
:ing.utnl..hu.^.anpassats
fiirdigstiillts f<;r ett par typer av grensletruck.
Rsr/KK
For KC:s vidkommandekan friljande viktigare hdn_
delsernoteras:
Verifierandetypprovning har med gott resultat utfcirts
fcir vissa licensiiilverkade"
robotkomponenter fdr flygvaPnet.
Akustiskt zonrcirfcir antiubitsraketersamt B cm civnau_
ral<ethar fdrdigutvecklatsoch med gott resultat uppvisats
fcir ett antalutJdndska
mariner.
Utvecklingsarbete har igingsatts pi ny d,vningsraket
samtnya typer av pionjlrmateriel.
Pi robotsidanavslutadessvenskaarm6nstrupprov med
Bantam i mars, och arbetet har ddrefter doriiirerats av
fcirberedelser
frjr serietillverkningensom startadei slutet
av 6ret. En mindre serie robotar-skalldessutomlevereras
till schweiziskaarm6n fcir trupprov i brirjan av 1964.
Projektarbetehar bedrivits beiraffande eti nytt robotsystempi.-uppdragav Arm6tygfdrvaltningen.
Inom den civila sektorn liar utvecHtqsarbetet fort_
satt p& nya typer av givare,specielltlastcellir avseddafcir
elektronisk vlgning med mycket hcig noggrannhet. Nya
tlg3t uu.mindre hcigsodnningstransformatorer
i ingjuiet
utfrirande ha framtagits liksom nlgra nya blinkdon f<;r
varningslamporsom bl. a. anvdndeivid vZigarbeten.
/KC
Stilfiirsiiljningen
.Aret bcirjadeunder dystraauspicier:under fcirstakvar_
talet sjcink orderingi.ngenstadigt och fortlcipande,och
lag omknng den 1 april 2O/6 under fcireglendeirs.

i Norberg. Ttaktorernaskall
provdrift hos en entreprencir
iellur g..ro- AkermansVerkstadsAB i Esltjv, med utnyttjande av deras fcirs2iljnings-och serviceorganisation.
Den grensletruck,som konstrueratsi Bofors och varav
nigra exemplartillverkas hiir, skall i fortsdttningentillverkasoch fcirsiiljasav NOHAB.
Under hcjstenslopp har virt agenturavtalmed firman
Hugo Stinnes i Miilhein-Ruhr upphcirt, och vi har i
f<ir civila prostdlet grundat ett eget fcirs?iljningsbolag
dukter i Tyskland. Det heter Bofors GmbH, har sdte
och kontor i Diisseldorf, Heinrich-Heine-Allee38, och
dess chef 1r Hans Albert Dumm, tidigare avdelningschef hos Stinnesfor vira produkter.
Tantm/FS
Inkiip

och rivarufiirsiirjning

MAK (MVK 70).
Zltl. En pan.pigbild lrfrn stfrngstlilslagret
Falk.
Boforsfoto

lnki)puuclelningen m6tte inga svirigheter att anskaffa
br?inslen,rivaru- och halvfabrikatosv. fcir leveransunder
6,r L963. Mot slutet av iret fdrmdrktesdock att leveransV&ren bragie en vindning och stdrre livlighet i eftertiderna tenderadeiika inom nigra branschersamt att
frhgan, lven om kciplusten dnnu var tveksam. Ftirfrigvaruknapphetintrdtt fdr enstakaprodukter.
ningar strdmmadein i okad takt mot sommarenoch unAven om overkapacitetalltj?imt forefinnes inom vissa
der sommaren,och ddrefter bdrjade de st&lfdrbrukande
industrigrenar,har inom andra omriden all tillg[nglig
industrierna att kcipa i 6kad takt. Vi har 1963 med nlgra
kapacitettagits i ansprik for att tillfredsstiillakundernas
procent dvertrlffal orderingingen 1962 i vdrde, vilken
okide behov. Pristrenden har dlrfdr uppvisat en mycket
f& L963
dock var den ldgstasedan1919. Faktureringen'dn
varierandebild mot fortsatta prisreduktionerfcir bl. a.
l)62.
stannade vrd 143 mkr, vilket d,t 4 /o ldgre
vissa plastrivaror. avensom frir idrnmalm, ferrokrom,
Gl?idjandeir det i alla faII, att 1963 irs diliga speloppferromianganoch kiseljdrn samt stigandepriser pi bl. a.
ning sE sminingom dndrat karakt?irtill det biittre.
tackjdrn, ferrowolfram, ferromolybden samt pi etylalkoUnder iret har det emellertid hdnt, att priskonkurrenhol och pi denna viktiga r|van basetadekemiska prosen skdrpts yttedigare, dels genom tryck utifrin som
dukter etc. Fcir flertalt produkter har dock prisernavarit
f6ljd av den vdsteuropeiskast&lindustrinsstarka utbyggrelativt fasta. Nigon mlrkant dndring av priskonjunktunad och dirur vdxande behov att exPortera mera, och
ren kan man ej klart skcinja och dock har mlngdkondels genom itgZirder pi hemmamarknaden.Inga prisjunkturen blivit betydligt battre.
hdjniigar nar f<;ljt den forbettradekonjunkturen i sptDen river hela vdrlden dkade st&lproduktionen har
ren, utin tvdrtom har kampen om orderna h&rdnat och
medfdrt, ait tillgingen pi jiirnskrot nu icke iir lika god
vinstmojligheternakrymt.
som under L963, och prisernahar stramatsit i utlandet.
Inom stilfcirslljningens toiala ram har den tendensen
Fdr att tillfredsstiilla den svenska marknadens iikade
f6rstdrkts, om dn my-k.t lingsamt, att exportens andel
skrotkonsumtionkommer behovet av importskrot att <ikas
stiger. Mot slutet av 1963 vat all exports andel i orderf& F,r1964 jZimfdrtmed 1963.
ingingen ca 2O/o och i faktureinget ca t1 /a.
Verkstadsindustrinhar under 1963 haft klnning av
Under en rad av ir har valsverksprodukternaoch bilde minskade investeringarnainom flertalet industrigresmidetvarderasvaratfor 21 /o av oideringingensvirde,
nar, och har dirftir varit beredd att sl& av pi marginaoch detta glller lven 1963. Valsverket,som hade myclerna for att fi in nya order, och ddrigenomkunna uppeket kort beliiggning under f<irra delen av L963, har nu
hilla driften pi en n&gorlundarimlig niv&.
nigot bdttre iysselslttning. Bel?iggningen har civerlag
Fcir brlnslen har priserna pi tjockare oljor blivit en
okit med ett undantag,som ir Hammarsmedjan.
aning fastare pi grund av ftirhdjda ciststatspriser,medan
Under iret har planernamognat pi en modernisering
tunnare oljor kunnat kcipastill nigot reduceradepriser.
och stark utbyggnad av vlra tvi gjuterier (handformFcir kol noteradesen mindre prisstegring under det
ning och mekaniseraddel). Arbetet dr redan iging. Ett
g&ngnairet. Vad sjcifrakternabetrdffar, har en viss &tstingstilslager med vdrmebehandlingsavdelningat,tilcitramning intrlffat under iret, di icke minst betriffande
kande en yla av L6.0og 62, har byggts i Kilsta. Ftirsta
tankfrakterna, vilket delvis torde sammanhdngamed
exemplareiav vir bandtraktorBS 19 har kommit ut pi
stora spannmilsinkiipfrin USA och Canada.
riststaternas
Kt/rK
Apill. Interii)r lrfrn den nJa liirdigstcillningsaud'elningen'fdr
pansarpldt, MH 27. Boforsfoto Tillman.

Stillaboratoriet
ML: s lokaliteter har utvidgats med ett mindre kallhar stlllts
frirr&d och det nya krypprovningslaboratoriet
i ordning, si att det nu 6r i det nirmaste klart fcir inflyttning.
till finUnder iret har en rcintgenfluorescenstillsats
tagits i bruk, fdr analyseringav hoga
strukturapparaturen
En nigot fylligare redogcirelse
halter av legeringsdmnen.
frir dennautrustning iterfinns under "Tekniskt Nytt".
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betr. rostfria och
Forskningen och utvecklingsarbetet
varmhillfasta stil, verktygsstilsamtkonstruktionsstilhar
fortsatt. Speciellt intressehar dgnats it de htighillfasta
stilen, och ett samarbetehar inletts med FOA M och
Institutet fcjr Metallforskning.Pi licens tillverkas en typ
vilken vi bendmnerMAR 2.
av de s. k. maraging-st&len,
Detta stil har en strdckgrdnsav min. 175 kp/mmz. Till
fdljd av att SvenskaFlygmotor AB upptagit tillverkning
av en amerikansk motor, delvis innehillande varmhillfasta material som ej tidigare tillverkats i Europa, har
stort arbetenedlagtspi att utveckla tillverkningen av dessa. och ett nvtt varmhillfast stil har infrirts, vilket betecknasIC 901. Siviil MAR 2 som IC 901 tillverkasfrin
vakuumsmdlta gcit.
Den fcjr bolaget nya tillverkningen av bandvagnarhar
fordrat cikad verksamhet speciellt betr. svetsmetallurgi.
Forskning av mera grundliiggande karaktir har bercirt
sprcidhet och andra fenomen orsakade av vdte, och ett
simarbete har inletts med Institutet f6r Metallforskning,
i syfte att utreda orsaken till slaggernasuppkomst i stil.
Ais/ML
Metallurgiska

avdelningarna

Efter att i bdrjan av Lr L963 ha nitt ett bottenldgei
ffitgt om beliiggningen for de metallurgiska avdelningarunder iret en fdrblttring. Vid nyss
na, intrddde successivt
passeratirsskifte hade produktionstakteni stort sett uppmitt i antal timnitt en normalnivi. Den personalsiyrka,
avl6nade,som vid trsskif^tet1962-63 hade nedgitt till
53) man, nidde i april ett bottenldge p3, 133 man fiir
att vid senastetrsskifte vara 587 man. Fdr det kommande eret ser vi med en viss oPtimismpi beliiggningsldget, och riknar i stort sett med att metallurgiska avdelningarnasmax. kapacitetkommer att behdva utnyttias. Uimlrkande for situationendr, fcirutom kravet pi
alltmer pressade tillverkningskostnader, att fordran pi
korta genomloppstiderhar dkat.
I det fdljande har produktionssiffrornafdr 1963 kompletterasmed 1962 trs siffror inom parentes.
StSlaerkenkunde under L963 oka produktionstakten.
Gritlagrethadevid irets slut ett bottenliigePe 10.800ton.
Totalf tillverkadesunder &ret 93.Oooton (77.000) stil,
frirdelat Pe 36.000 ton (30.000) gcit och giutst&l vid
Boforsverkenoch t7.000 ton (47.000) giit vid Kilstaverken.
I Bofors (ME) har driften vid 24 tons ljusbigsugn
(D) under iret successivt6kats frin dagtid till 3-skiftskcirning. L2 tons ljusbigsugn (E) har under hela iret
kcirts pi 3-skift. Rennerfeltsugnen(R) pi 6 ton och
4 tonJ hdgfrekvensugnatfla (H), vilka numera huvudsakligen leverera stil till gjuteriet, har omvixlande k6rts
pi 1- och 2-skift. Produktionen i D-ugnen har efter
installationenav den nya transformatornp& 8.000 kVA
under semesterncikat med ca L1 /o. Si,vnl denna ugn
som E-ugnendr nu helt fcirnyadeoch forseddamed modern utrustning pi den elektriskasidan. Dessutomhar,
efter en intrld:f.fadexplosion i D-ugnen med demolerat
tak som fcilid, takkonstruktionendndratsom i samband
med reparationen, si att fdrbettring av ventilationen
ernitts. St&lverkslokalenhar pi detta siitt blivit mycket
bdttreur roksynpunktIn tidigare.
I Kilsta (MEK) har den ston lti tons ljusbigsugnen
(A) under hela iret k<irtspi 3-skift. Yid 14 tons hogfrekvensugnarna(U) har driften, efter att under stdrre
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Dec. Det senasre Kilstablgget
tu dret. Bof orsfotoTillman.

-

MAK

-

stod lirdigt

i sluter

delen av iret kcirts pi 1- och 2-skift, frin under slutet
av oktober iter cjkatstill 3-skift. Frin i bcirjan av 1954
rlkna vi med att for bida ugnarna skall infciras kontinuerlig 4-skift.
Vahuumsmiiltanliggningen(MEK 50) har under 1963
kcirts pi dagtid. Det gir relativt lingsamt att arbeta upp
ett dkat vakuumsmdlttonnage,vilket sammanhdngermed
att denna omsmdltningsoperationmedfcir en vdsentlig
kostnadsdkning fdr gciten. Kunden Ir inte villig att betala denna merkostnadutom p& de kvalificerade anvdndningsomr&den,dir denna merkostnad kan motiveras.
Stdrsta avsdttningen ligger pi flygindustrins sida, men
vi har dven funnit anvdndningsindam&linom andra omriden sirskilt frir mera komplicerade stil, ddr omsmdltningskostnadendirekt kan bdras av ett forbilligande av
st&letsfortsatta tillverkning, baseratpi hdgre utbyte och
minskadkassation.
Under iret har vakuumsmalts 283 g<it pi tilisammans
422 ton (404 got peL,20 ton 1,962). Vi riiknar for
framtiden med en successivhojning av efterfrigan pi
vakuumsmdltstil. For dagen dr vir anliggning den enda
i produktionsskalainom landet. Vi legosmdlterat andra
svinska bruk, i den min de har beh-ovoch v&r sttirsta
legosmiltningskund dr SKF, Hofors.
For StLlgjuterierna(MG 10-40) markerar L963 en
milstolpei tillvaron. Stilgjutgodsethar gamla traditioner
i Bofors, och det var i och med de lyckaderesultatenpi
stilgjutningens omrede i bdrjan av L880-talet,som Bofors tillverknitg av kanoner tog sin brirjan. Produktionen utdkadessedansuccessivtfcir att mot slutet av 30talet n& sin hittillsvarandestorleksordningp8,ca 4.5005.000 ton f2irdigt gods om &ret. Under eren 1958 till
I96L fo$d,ttradeshandformningsgjuterietsrenseriresurser vdsentligt. I och med styrelsensbeslut i marc L963
att
kommer handformningsgjuteriets
produktionsresurser
kunna dka till storleksordningen
6.000 ton.
Mekaniseradegjuteriets nuvarande produktionskapacitet,3.00o-3.500 ton/ic, kvarstir tills vidare ofdr24| 6. skrotgird.enaid Ki tstast,herket,^u?"{::Kfo"i;rr^^
.
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indrad, men for dess renseriavdelningbeviljades anslag
for en genomgiende modernisering och inflyttning i de
lokaler som f. n. VK )8 besitter, och vilka tidigare inrymt fdretagetssura martinsttlverk, nedlagt 1930.
Arbetet med ombyggnad av handformningsgjuteriet
ptgtr for fullt, och vi hoppas att i septemberkunna ldgga om produkiionen till helt nya metoder. I v&rt fall
har det varit en absolut niidv?indighetatt gcira en genomgripande rationalisering av verksamhetenfijr att sikerstllla ldnsamheten.Med nuvarande produktionsmetoder
i handformningsgjuteriet kan vi icke h&lla st8nd mot
konkurrensen.
Den vdsentligastefcirlndringen i handformningsgjuteriet blir dvergingen till formning med sandslunga,och
dlrav betingad metodfijr2indring och tempouppdelning
av formningsarbetet. Klrnmakeriet blir helt omindrat
och fdrsett med modern kirntillverkningsutrustning'
Sandlagringenkommer i fortsittningen att ske i sandsilos
utanfcir gjuteriet och sanden transporteras med tryckluft i rorledningar till sandberedningarna.Kontors- och
personalutrymmen kommer att inrymmas i ett
"ybyggt
hus p& det nuvarande kontorshusetsplats. Handformningens sandberedningstod fiirdig att tagas i bruk efter
helgstillestindet vid irsskiftet. Den nya urslagaren med
vlsentligt utdkad kapacitet togs i drift i oktober.
L963 fus produktion i gjuterierna blev sammanlagt
4.820 ton. Hirav stod handformningsgjuterietfor 2.300
ton och mek. gjuteriet for 2.500 ton. Handformningsgjuteriet har under fuet haf.t god bel?iggning,men den
dr nu i sjunkande frdmst beroende p& att kravet pi leveranstider i marknaden frjranlett kunderna att kdpa pi
annat h&ll, ndl vi varit dverbelagdaoch dessutomhaft
svirt att konkurrera. Fdr att arbeta in ett 3 veckorsstillestind dver jul- och nyirshelgerna kijrde handformningsgjuteriet under htjsten in den fijrlorade produktionstiden. Uppeh&llet utnyttjades frir anldggningsarbeten.
Fcir handformningsgjuterietinnebir 2.300 ton produktionsrekord.
Mek. gjuteriet hade under iret l?igre produktion dn
vanligt, frimst beroende pi produktionsbortfall under
5 veckors stillest&ndi mars-april fcir inmontering av en
ny sandberedning.Diirtill var beliggningen i irets bcirjan
mycket dfllig. Endast ca 5 veckor senare hade beHggningssituationensuccessivtf6rblttrats och ir vid irsskiftet
mer in normal. Tendensen till ytterligare <jkad belZiggning gor att vi miste fdrutse 6 dagars formningsvecka.
Detta har inte intriffat sedankriget och Ir en glndjande
utveckling.
Det medftjr avsevitda ptfrestningar fiir gjuteriledningen och personalen att uppretth&lla full produktion
under p&gtende genomgripande ftidndringar, men med
god fcirstielse frin personalenssida och omfattande pla-

neringsarbetefrin Anliiggningsavdelningenssida 1r detta
?indi mrijligt att genomfdra. Hittillsvarande erfarenheter
tyder pi att man anpassatsig viil. Det stijrsta problemet
kommer givetvis att uppsti, ndr vi i september skall
kcira ig8ng hela den nya utrustningen med den gamla
och intrimningpersonalenf<jrdeladpL nya arbetsplatser
en av nyinstallationernaskall genomf6ras.
Gjuterilaboratoriet (MGL) arbetar fortl<ipande med
civervakningoch kontroll av formsand och kdrnmaterial.
Det har stora uppgifter framfijr sig d& det gZiller att
medverka till en ftirb?ittring av gjutformskvaliteten och
ddrmedp& sttlgjutgodset.
Hiirdaerket (MH) med dess olika virmebehandlingsavdelningar samt Ythiird.ningsaadelningen(MY) har under det gingna iret genomgitt en del fordndringar. I
och med igingk6rningen av de nya sttngvirmebehandlingsugnarna i Kilsta (MAK) nedlades den 5 juni
driften i glddgningsavdelningenMH 26. Storre delen av
denna avdelnings golvyta tillfijres verkstlderna och pi
kvarvarande golvyta ir inrymt ljudprovningsavdelning
p& sammaplats som tidigare samt avsyningsavdelningen
MH s1. En ny avdelning for vlrmebehandling och riktning av pansarplit, MH 27, har tagits i drift under april
minad. Anliipning samt riktning och fiirdigst?illning av
pansarplit har hdrigenom visentligt rationaliserats och
fdrbilligats. I och med detta ir vi bdttre rustadeatt klara
pansarplttbehovetfcir bandvagnsprogrammet.Denna avdelning ligger i anslutoing till pansarplttugnarna i MH
2L, pi den plats diir tidigare plitverkstaden hade en avUgnsparken i h?irddelning fdr gnivre svetsningsarbeten.
avdelningen MH 22 har fitt sin ugnsutrustning kompletterad med en vertikal elektrisk hiirdugn med tillhrjrande
varmbad och anlcipningsugn. D?irj?imtehar 1 st. elektrisk konvektionsugn fiir anliipning installerats.
Den stora riktpresseni MH 20 pt 1.000 ton genomgick under semesterflsin slutgiltiga modernisering och
Kallualshdrdningen, tidigare MY,
d.en, VF 30. Boforsfoto Falk.
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rfcirsigs med ny hydraulisk utrustning, vilken fcirbdttrat
mancivrerbarheten
och kapaciteten.De gamla, i det ndrmaste antika, viktsackumulatorernafcir tryckvattnet i ndrliggande byggnad har ddrmed tjdnat ut och kommer
under innevarandeir att skrotas.
Totalt har i vdrmebehandlingsavdelningarna
under
iret behandlats62.500 ton (65.600 ton L962) riknat i
antal ugnston. I de flesta fall undergir tonnagetmer dn
en behandling och i begreppetugnston ingir det genomlopande tonnaget en till tre g8.nger.
I ythdrdningsaudelningen(MY) har installeratsen
125 k\7 medelfrekvensomformare
om 8.000 perioder.
Den har tidigare tjiinstgjort i den sedanett par ir tillbaka nedlagda pulvermetallurgiska avdelningen, som
tidigare var inrymd i nuvarande ldkemedelsfabriken i
Bjcirkborn.Hirigenom har avdeloingenfitt ett vlrdefullt
tillskott med yttedigareen hlrdningsstation.
Under hcjstenskildeskallvalshZirdningsavdelningen
MY
44 frilt MY for att inlemmas i en nybildad kallvalsavdelning (VF 30). Hdrigenom kommer hela kallvalstillverkningen att organisatorisktvara en enhet och fcirutslttningar skapas fcir yttedigare rationalisering av denna i
tillv?ixt staddaobiekt.
Ytbehandlingsavdelningens totala produktion under
iret var 2.260 ton behandlatgods. Av dessagick 476 ton
genom flamh?irdningenoch resten 1.784 ton genom induktionshdrdningen. Avdelningen har fortfarande en
stor volym legobehandling ht vlra kunder, sammanlagt
Iegobehandlades494 ton eller ca 2O/6 av den totala
produktionen.
K rey/Ml
*
Cincinnati Aopierfrdsnzasdin, "Contunnastef',
inttallerad i VA
4O'fdr Aonturfrdsning aa d.ia. anznunitionsdetalfer.
Boforsfoto Falk.

;in
l'ir.]

Interitu frdn den nzodemiserade sandbldsten, VF 21. I bahgrunden den nya fristrfrlebliistern, i fi)rgrunden de relariut rtora yor
sonz lrilagts fdr transport och lagring. Boforsfoto Falk.

Valsaerken i Bofors (MV) och Kilsta (MVK) har
wder L963 arbetat med en beliiggning som i stort sett
varit densammasom under L962. Dett; innebdratt kapaciteten ej kunnat utnyttjas helt.
Gamla valsverket har under 8.ret arbetat uteslutande
pn dagtid, vilket inneb?ir att ett ni.got mindre tonnage
in under 1962 {tamvalsats. I growerket valsadessilides ca 1000 ton och i finverket-ca700 ton.
Vid valsverkeni Kilsta har produktionstakteni brirjan
pi &ret varit nigot ldgre in-under L962, men under
andra halviret har takten successivtkunnat cikas. Gcitverket har s&lundagett 2-skift, dock med reduceraddrift
ca 6 veckor, och den totala utvalsadekvantiteten har hdr
varit ca 62.000 ton. Mediumverket har hela iret arbetat
pl l-skift, och produktionenhar hdr varit ca 12.000ton.
Finverket har under hela tret gatt 2-skift, vilket inneblr
en viss fdrbiittring i jlmfcirelse med t962. produktionen i detta verk har vait ca I4.1OOton. Som idmf<irelse
kan ndmnas,att produktionssiffrorna1962 vir f<ir g6tverket 64.000 ton, fcir mediumverket13.000ton ochlcjr
finverket12.000ton.
Under iret har det nya fdrdigverket i Kilsta (MAK)
successivtbcirjat att tas i bruk. En utfcidig beskrivning
av detta verk kommer i nista nummer av B-pilen.
Bln/M2
Den under 1962 minskadeordervolymenfdr Hammartmedjan (MS) undergick i stort sett lnte nigon f<irdndring under L963. Beld.ggningenhar inte molsvarat mer
d.n ca 70 /6 av den berdknadeproduktionsvolymen. Den
del av personalen,som p& grund av dessaomstdndigheter
mist frist?illas i MS, har beretts arbete pt andta avdelningar inom friretaget.
Orderingingen till Smiclesprettarna (MP) har inte
heller motsvarat tillg?inglig smideskapacitet.Detta framtvingade under Sret en minskning av antalet smideslag
ffin fyra till &e. I slutet av iret har dock orderingingen
fcirbittrats, s3. att arbetsstyrkan kunnat utijkas iill tre
smideslag.(2-skift i 1800 och t-skift i 800 tons press).
Pf,. grund av en tillfiilligt god bel2iggning i Granattmecljan (MS 24) har den i MP fristlillda personalen
berettsarbeteddr.
Holm/MS-MP

bin AB, Finspong, dkade och resulteradei en bestdllning av turbinblad fcir vlrldens stcirstagasturbiner,som
av STAL-LAVAL levererastill Nigeria. Bladen tillverkas
i Nimonic och torde vara de stcirstaprecisionssmidda
Nimonic-blad som tillverkats,i varje fall i Europa.Tillverkningenhar sketti samarbete
med MSK.
A1/MRK
Mekaniska

verkstiiderna

Sysselsdttningen
pi verkstddernaunder 1963 synes
ligga ca ) /o ld"gredn for 1962, med vissavariationerpi
olika avdelningar.Llgst pi VF och h6gst pi VA.
Maskininkripenhar under iret minskat.Ett 50-tal maskiner har dolk installerats.Leveranstidernafcir maskiner kortareoch vanligenmindre dt L Lr.

12| 3, Slipskiaor
ocbarbetsbold
till enHatnmond-Anocut
elektrolytisAspfr.nbrytate
i slipmasAin
i VL. BoforsfotoFalk.
Kil ttat medj orna ( MSK ).' Hej arsmedjansbeld,ggning,
som under L)62 stadigt minskat, fiirsdmradesytterligare
under L ;a halvt.tet 1953, sL att endast sex smideslag
kunde sysselsdttasvid motslagshejarna,medan ddremot
pressarnasbelZiggninglig stilla. Det ackumuleradesmidestonnagetlig vid semesternL963 ndra 1,000 ton under 1952 irs nivt vid samma tidpunkt. Under hosten
kom mdrkbar dndring till det blttre, si att totala produktionen f& L963 nidde L962 i.rs nivt om L8.500 ton.
Det kan ddrfcir antagas,att vi passeratvlgdalen och kan
se ljusare pi framtiden. En av anledningarna till den
gliidjande cikningen under hdsten dr den tagna ordern
pi vevaxlar till vdrldens stiirsta dieselmotortillverkare
(nirmare 1000 motorer per dag) i England. De fdrsta
leveransernabiirjade i mitten av oktober och de kommer
successivtatt ijkas under 1964, si att totala trsleveransen
kommer att uppgi till ca 1800 ton.
Under iret har maskinutrustningvid 4000 tons pressen kompletterats med en stukmaskin, som bl. a. anvdndes vid ovanndmnda vevaxlar f6r Perkins. I civrigt har
under iret icke skett nigra stdrre investeringar pi den
smidandesektioneni MSK. Styrelseanslag
har dock erhillits under december,for komplettering av induktionsvdrmarutrustningen fdr vissa av de mekaniskapressarna,
fcjr att ytterligarekunna rationaliseradriften och darmed
sdnkakostnaderna.
Den under 1962 pl,borjade installationen av ugnar fcir
satsugnslineni vdrmebehandlingsavdelningenhar avslutats, endast nigra mindre justeringar iterstir fcir vissa
ugnar. Ddrmed har kapaciteten p3. vdrmebehandlingsavdelningenh<ijtstill ca 30000 ton, som tdckerbehovetfcjr
nlgrafuframLt.
lor/MSK

Ammunitionsaudelningarna(VA). Beldggningenhar
varit ca 5 /a hogre dn t962. Fortfarande ir dock bellggningen i VA 30 otillfredsst2illande.
Av de nyinstallerade
maskinernai VA 20 kan ndmnas 2 st. moderna Pittler
tevolversvatvarlyp Pirex med 80 mm spindelgenomging
och 1 st. trycksvarvmed hydraulisk foljning. VA 3032 bl. a. fatt 1 st. enspindlig revolverautomatfabr. Tarex
med 75 mm spindelgenomging, 1 st. halvautomatisk
efterbearbetningssvarv
fabrikat Tarex och 1 st. finborrmaskin fabr. Carl Larsson.VA 40 har fitt yttedigareen
programstyrd svarv av fronttyp fabr. Ifeisser med bendmning Frontor. Supportsvarvarna
och frdsmaskinerna
har samlats i var sin grupp i respektive VA 20 och
YA 40, och anpassatstill ett rationellare kdrsltt, ddr
MTM-studerade tidsackord kommer till anvindning.
Experimentuerk$aden (VE) har haft ungefir samma
belZiggningsom 1962. Nigra nya maskiner har inte ananskaffats. Fdrutom vanlig tillverkning av riggar och
detaljerfcir KKH 70, hat de stdrstaarbetenagiillt VEAK
40 X 62 och S-vagnarna.Fdr KC:s rdkning har bl. a.
utfcirts 4 st. belysningsenheter(spegelenheter)samt 1 st.
ptovapparat fcir mdtning av skyttensriktnoggrannhet.
Fkltaerkstadem(VF) bel?iggninghar varit ca LO/o
ldgre ln 1962. Den fcirstatraktorn BS 19 i en serieom
6 st. ldmnademonteringenkirdagen den L4/9 L963. En
nlrmare beskrivning av den har tidigare influtit i Bpilen. En ny serie om L2 maskinerkommer att fcilja pi
de 6, varefteryttedigareen 12-seriefciljer.
Maskinanskaffningen har haft mindre omfattning In
L962 och nigra nya supportsvarvarhar bytts ut. Sandplfrt:kirningsmashin
En'fotocellstyrd
aa ESAB's'fabrikat
hdr till
PlLtaerhstadens nlli)rudra.

Boforsfoto Falk.

Precisionstmedjan(MRK) korde under iret med begrdnsadkapacitet.Samarbetetmed STAL-LAVAL Tur-
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blistern som ombyggdesL962 har tagits i full anvdnd_
ning och vdl motsvarat fcirhoppningar-na.Valsslipningen
och valshlrdnilSgn, som tidigare tillhdrt tvty_<zt,biidar
nu
underavdelningtill VF med avd._beteckn.
VF 30,
,en
under tednrng av rngenjcirL. $[einer. pi detta sdtt samJasfdrdigstdllningoch bearbetningav valsarnai en av_
(1ernlng.
Fdr Perkins-vevaxlarhar i MSK 21 installerats2
st.
Grob.-kap- och centreringsmaskiner,den ena nyinkc;ft
och den andraciverflyttadlrin VF.
KanonuerLstiid.erna
(VK). BelZiggningeni de olika
avdelningarna i VK har vailt oja l] t.iupp pi en avd.
och,dverbeldggning
pi en del.'I stort seit'ganskabra,
dock ca 10 /s Ingrean 1962.
En ny 50-tonstravershar installeratsi VK 20, ersdtter
en
som gitt sedan1912. Den ,,storakarusellen,,
_g_ammal,
(t vK-)0)
,av fu t9r6 har rangeratsut och istdllethar
en modern karusellsvarv,typ B&thiez, i ungefd.rsamma
stodek installerats.
I VK 20 har instaileratsen Kciping supportsvarvmed
14l' dubbhrijd och 10 m dubbavstinJo.hiun supporrar,
varav den h6gra fdrsetts med anordning fcir i fdrsta
inv?ndig kopiering. Frir morsvarand!kopiering av
llnd
tyngre arbetsstycken
har l0-meters Deutschlaridssvaiuen
*:q.,,." speciell hydraulisk kopieranordningav
f9,1.rr:
fabr.
Torshdlla. En Oedikon koordinatborrmaskin-och
en del andramaskinerhar installetats,som ersdttning
frir
gamla som rangeratsut. En kuggskavninqsmaskin
har an_
skaffats till VK 29. Avdelning'.; nu, nv"enfitt ny belys_
ning.
12 cm kanontorn TAK 12Oprovskdtsveckanf6re
At SundsVerkstlder Sundsvallha vi monteratett Jul.
an_
tal plastsprutningsmaskiner.
P.l2taerA.staden(Vp). Bel[ggningen har under iret
varir relativt god, dock ca >
Vi.lagr; dn 1962.Av nyansKarractemaskrner kan sdrskilt nimnas en automitisk
fotocellstyrd
som stiilldes upp i dec.
-g-a-sskdrningsmaskin
1963. Den hiller nu pa
intrimmas.
I d# nytill_
_att
lygga. delen av VP hir det nordliga skeppet .rppiatit,
fcir bandvagnsmontageunder beteckii"g 'fk eo.^I.VerAstad:laboratoriet,
VL 16, installerades ander aug. 1963
denna nzaskin, Cincinnati Hydrotel 16,, oertiAalfrdsrnaskin
med
generell numnzerisA kontxtrrtyniftg, Maskinens
rl\rrls"r diilgeras
ao bdlband Jo?n utstalzsats e-ller elt au
"programmeraren,, apprAltat arbetsprogrant. Boforsfoto Falk.

1211.2.VefiiAalfriismaskinaa fabr. Zbroiouka,typ FA
4V med
aridbartbuuud.ltlasLineningdr i den grupp'fr:iiimashiner
som
jo.'Floior.]oto
fdrberedtfar MTM-installatiinexi VA
Futk.
_ -Reparationsuerkstaden (VR). Den installation ^v
som tidigare har genomfcirtspi VR p0, har kom_
YTM,
pletteratsmed ett motsvaranderatioialiseringsarbete
fcir
montrirerna i VR 90 och lett tiil en UMS_fnstallation,
som bcirjadeverka i marsL963.
,-YlrAllgtr.trksaden ,(VV).Bel?iggningen ca 95 % av
1952. Bland de maskiner,
som ko!"ts uider tret, merks
en UVA.innerslipmaskinoch en kirusellsvarvmed
12r0
mm borddiameter fabr. Dcirris med kopieranordning.
Under iret har i MH 20 f?irdigst2illtsen lvd. fcir
sveti
lagning av verktyg, som i bcir;Yanpi, L964 cjveriar
de
svetstagnrngar,
som tidigareutfcirtsi MSK.
Verkstadslaboratorium,(VL).I sambandmed att ytbehandlingslaboratorietfOrflyftades frin Nobelkrut
och
civerfcirdestill Verkstadslaboiatorietomorganiserades
det_
ta och
samtidigt avdelningsbeteckiing frin tidi_
_bytl.q
gare VX
till VL. Laboratoriet, im stir unter ledning
av ing. B. Gamner, uppdelades i tvi sektioner,
VL r]
metod- och skirtekniski laboratorium och yL'2,
ytbe_
handlingslaboratorium,vars chef liksom tidigare
d.t' ing.
H. Boberg.
t. prygt ett ir fcirsenadinstalleradesi oktober pi
_, YL
verkstadslaboratorietBofors, fcirsta numeriskt
styr'da
verktygsmaskin,
en medelstorvertikal frdsmaskin.
numeriska styrningen torde gtira
._3:,1 f"glicerade,
maskrnen
tr_[ en av de mest avanceradei sitt slag i"Eu1op.a-i dag. Maskinen sryres-.med hjdlp av en sleciellt
kodad hilremsa.pi vilkln finns alll ,jra.,
-- fordras
Ior att masktnenskall genomfciraett rinskat
program.
Programmet fcir bearbetn-ingengciresf. n. upp
fbr f,and,
men avsiktendr att di s€ Ufir mc;jfigt draga'rlytta
av vir
datamaskin
fcir dettaandamal.

som omlbggning av vdgar, spirsystemm. m. Dessa arbeten berdknaspigi hela 1964 och iven under 1961.
Arbetenai gjuteriernadr av mycket besvdrligbeskaffenhet, di vdsentligaingrepp m&stefriretagas,samtidigtsom
driften pi,gl"r i berdrda avdelningar,varilmte dven arbetstidernadr synnerligenkorta.
Programenligaarbeten fcir avskiljande av spillvatten
har utfcjrtsi ungefir sammaomfattning som under 1962.
Fcirberedandeitgdrder fdr uppfiirande av en monteringsverkstadpi Backauddenhar utfcirts. Silunda har
nya hetvattenledningardragits genom Boforsomridet
civerTimsdlven till Backaudden,varefter den p& Backaomridet tidigare beldgnapanncentralenkunnat rivas, fdr
monteringsverkstad.
att ldmna plats it ovanneimnda
Arbeten fcjranleddaav maskinomflyttningarm. m. har
av vdgar
utfcirtsi stor omfattning 7963.Permanentningar
har skett i nigot mindre omfattning dn under tidigare ir.
Ytbehandlingslaboratoriet, VL-2, settfrdn sdder. Boforsfoto Falk.

Maskinen 1r i forsta hand avsedd att anvlndas ftir
framstillning av smidesverktyg av seriekarakter, men
etskilliga andra objekt har yppat sig, fcir vilka maskinen
dr utomordentligt liimplig. Utvecklingen inom detta omride fortskrider med lavinartadhastighet.Det ir ddrfcir
troligt att inom en snar framtid en stor del av maskininkopen d,venhos oss kommer att utg<irasav numeriskt
styrda maskiner.De erfarenheter,som vinnes genom arbetet med denna fdrsta maskin. kommer dlrfdr att vara
av utomordentligt stort vdrde fcjr framtiden nir det gdlvid blandad tilller bedcimningav rationaliseringsobjekt
verkning, det omride ddr dessamaskinerhar de st<irsta
fcirutsdttningarna.
Tvi elektrolytslipmaskiner av fabrikat HammondAncot, varav den ena, en spinbrytarslipmaskin,endast1r
tillfiilligt lhnad, har sedan en tid tillbaka varit i arbete
pi Verkstadslaboratoriet.Tillsammans utgdr maskinerna
en slipstation med utomordentlig kapacitet fdr slipning
av hirdmetallverktyg. Avverkningshastighetenkan med
denna nya slipmetod hdjas kraftigt 6ver nivin fdr slipning med kiselkarbidskivor. Samtidigt reducerasdiamantslipskivefcirbrukningenavsevdrt, jlmftirt med konventionell slipning. Slipresultatethar genomgiendeblivit
mycket bra, dvs. god ytjiimnhet och slipyior helt fria
frin slipsprickor. Maskinerna och sliptekniken undersiiks f. n. ur produktionsmdssigsynpunkt fdr utarbetande
av liimplig arbetsmetod.Senarekommer tv& sidana maskiner att overfriras i ren produktion i samband med
organiseringav en central verktygsskZirpning.
togs i
VL 2. Bofors nya ytbehandlingslaboratorium
bruk i aug. 1963. Laboratorietdr inrett i ett nybyggt
tviviningshus vid Boforsverkenoch placeratintill branddammen mellan "Gondolen" och det nu tivna gamla
Sintringsverket.Den nedre viningen ir specialinreddfdr
galvanotekniskytbehandling.I den civreviningen finns
laboratorier for ytbehandling- och korrosionsunderscikningar, oljor, vatten m. m.

Yid Kililaaerken har tidigare pibtirjade arbetenfdr installation av ny panna i &ngcentralenpigitt. Den oya
pannanberdknastagasi drift i biirjan av 1964. Arbetena
i MAK, omfattande s&vll verkstadsavdelningsom konhar fiirdigstiillts under 1963.
tors- och sanitetsbyggnad,
En tillbyggnad av skrotgirden vid MEK har lven skett
under iret.
Inom bostadsomrLdethar reDarations-och underhillsarbeten bedrivits i mindre omfattning in tidigare ir,
frdmst beroendepi att ett 80-tal ligenheter pE Backaomr&detrivits under iret.
PBtSkjutfnhel har provbana och provhall f6r bandvagnar f?irdigst2illtsoch tagits i bruk fdr avsett lndamil.
I dvrigt kan ndmnas, att avdelningen liksom tidigare
medverkat inom koncernen i samband med olika byggnadsprojekt.
Vh/B
Anliiggningskontoret
Avd. BA kan se tillbaka p& ett Er med fulltecknat
arbetsprogram.I dagbokskrcinikanoch i sammanfattningarna har redan ett stort antal av arbetsuppgifternaomnlmnts.
Boforsuerkeu Under iret avslutadearbetenhar bl. a.
varit ombyggnadoch moderniseringav Stalgiuteriet,inneblrande installationav en 30 tons urslagarei MG 12.
lngenjdr Tore Langleldt fdljer tpp en galuanisk process: Ytbehand.ling:laboratoriet, VL-2. Boforsfoto Falk.

'vf/v

Byggnadsavdelningen
del har uppgifterna under
Frir Byggnadsavdelningens
1963 varit i stort sett sammasom under 1962. Silunda
har en stor del av de i 1962 Lrs krtinika omndmnda
under iret 1963.
projekten i huvudsak f?irdigstZillts
Inom Bo'forsperkenhar omfattande arbeten utftirts
fcir gjuterierna bestiende av sivdl om- ocl'r tillbyggnad
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a
I Hdrdverket har moderniseringenfortsatt med utbyte av
gamla anlcipningsugnarsamt installationer av olika ugnar
och bad. Pansarplitsavdelning,
MH 2i, har fiirdigstiillts
med nya riktverk och ugnar. I VF 30 har ny valsslipmaskin installeratsoch i VK 60, Bandvagnsverkstaden,
har vissa lndringsarbeten utfcirts. Hetvattenledningen
frin B 30 till Backaomridethar firdigst?illts.
Pigiende projekterings- och anldggningsarbeten:
Stilgjuteriets modernisering fortsdtter. Den nya Bandvagnsverkstaden,
VB, jdmte provhall och k<irgird projekceras.
Kilstaaerken, avslutadearbeten: I Angcentralenhar
ny panna (nr III) installerats.Skrotgirden vid MEK
har utbyggts och i MSK har nya maskiner (stuksmidesmaskin, MSK 36, rdknevig med elektroniskutrustning
ftir antalskontrollm. m.) installerats,liksom komplettering av MSK 50 ugnspark.MAK-arbetena skall ienare
presenteras
i en slrskild artikel.
I MSK fortsitter projekteringenfor kompletteringav
transportanordningarnavid de stora smidespressarna
i
MSK 35 och 36. Till MVK j0 skall en ny skalningsmaskin fdr rundst&l anskaffas, och i MAK skall montaget av utlastningsanordningarna
m. m. avslutas.

Elektriska

avdelningen

Elaad.elnin gen ( X ) rapporterar, att kraftfdrsiirjningsl?iget f<ir landet i sin helhet var mycket tillfredsstiillande
under det gingna 8ret, trots den kalla vintern och den
relativt regnfattiga sommaren.Nederbrirden i Kadskogatrakten uppgick ej till mer dn )43 mm, vilket ir avievdrt under medelnederbcird.S?irskilt frirsta halv&ret var
torft.
Produktionen f.rltn vlrra kraftverk i Kadskosa-trakten
var ddrfcir under normal, medan vi hade god pioduktion
i vhn norilandsverk. Ingen egen ingkraftkcirning fdrekom.
Den under &rets tre fcirsta kvartal fortfarande starkt
reduceradedriften, sdrskilt i stilverken, medfrirde, att vi
alltjamt periodvis icke hade fullt behov av v&ra kraf.ttillg&ngar, under det att den mot irets slut cikadedriften
hade till fdljd rntt god balans ifrhga om kraftfcirsdrjningen. Elpannorna kunde i allmd.nhethillas i drift pi
dverskottskraft.
Interiir frdn ytbehandlingrlabofatoiet.
skt)ter telf em. Boforsfoto Falk.

Praktikant Haxs Bobers

Tarex baluautomatisA elterbearbetningstaara installerad i VA 30.

Boforsfoto Falk.

Aska i Bofors-trakten forekom 1t gtnger, vilket var
ganskatalrikt.
Den mot slutet av iret intridda omsvingningen mot
dkad drift i bolagets industrianld.ggningariesufterade i
sidan uppging i kraftfdrbrukningen, att den fcir hela
6ret blev hcigre iin 1962 utan att uppnt 1961 trs virde.
Silunda utgjorde frirbrukningen av primakraft f6r Boforsverken, Kilstaverken och Nobelkrut sammanlagt
204,5 miljoner kilowattimmar (GN7h) mot 189 3r t96Z
och 22t fu 196L. Dirutdver levereradesfcir Bofors borgerliga disffibution 1,3 c\fh (r,3 fu L962). Maximibelastningen var obetydligt hogre dn fdregiende hr, ca
56000 k\tr. tr elpannor inmatades, utdver ovannlmnda
belopp, dverskottskraft40 G\7h (82), med en maximibelastningav 13000k\7.
Frjr NOHAB uppgick primakraftftirbrukningen till
1t,7 G\fh (15,9), lVedaverken8,4 (9,0), Bofors-Tidaholmsverken3,5 (3,0), Ulvsunda Verkstlder 1,0 (1,0),
Larsbo Kalk AB 0,4 (0,4) och i filialkontorens hdrdverkstlder i Sverigesammanlagt4,1 (3,i).
Frin 1 juni har Bofors 6kat sin kraftandel i Korsselbrlnna AB frin fdrutvarande 20 till 22,8 /o genomf.drvlrv av aktier frtn fdrutvarande dellgaren, Hammarforsens Kraft AB, som uppg&tt i Bilforsens Kraft AB.
Arbetena pi Korsselbrlnna AB kraftverk H2illforsen och
Betsele fortgir planenligt, si att Hiillforsen berhknas
kunna kdra igtng sina tvl. aggregat1 april resp. L augusti 1964.
Moderniseringen av kontrollutrustningen i Bofors
kraftverk blev klar under iret. Arbetena med automatiseringen av Bjcirkborns kraftverk ir avslutade,st ndr som
pi en del intrimningsarbeten.
Den i fciregiende irs krcinika omnimnda transformatorstationen vid skrotgirden, fcir fiirsdrjning av stilverk
och gjuterier, togs i drift 26 maj, di dven den tillhtjrande
nya 40 kV-ledningen iiver industriomridet stitt fZirdig
nigon tid.
D-ugnens elutrustning undergick en omfattandeupprustning, som ncidvdndiggjordeavstdllning av ugnen under fem veckor, inklusive semesterstoppet.S8lunda
ersattesden [ldre transformatornom :000 kVA av en
pi 8000 kVA, kontrollutrustningenbyggdesom helt och

planeringen och redovisningen.Nigra fcirmdn har fitt
b'ilar med radio, fcir att ldttare kunna leda och civervaka
sker nu all kommuniarbetet.Frin planeringscentralen
kation via radio till fcirmansbilar,lastbilar, traktorer,
truckar och andra fordon.
For att underldtta godstransporternamellan Boforsverken,Kilstaverkenoch Nobelkrut har inrdttatsen rundturslinje, med ett antal godsstationermed godsbryggor.
Linjen skaii dven passaankommandegods fr&n Karlskoga station.
Bland maskininkopenkan ndmnasen stcirresopmaskin
f6r stddningeninom Boforsomridet.Transportavdelningovertagitttuckparkenfrin de metalluren har successivt
giska avdelningarna.
Dec. HiilleforsensKraftuerh, sonz shall t'8 2x10.300kIY/.
NOHAB-turbinunderblggnad.Foto\Tidmark& Platzer.
ny elektrodhillarutrustning med vattenkylda kldmmor
och strcjmledarrctrmonterades,allt medforande en vasentlig okning i ugnensirsproduktion.
Bland andra stcirreindustrianldggningar,i vilka elavdelningen var engagerad,mi ndmnas Gjuteriet, Ytbehandlingslaboratorietoch Vlrmebehandlingsavdelningen
MAK. Mera omfattandemoderniseringarav belysningen
skedde i Fdltverkstadenoch i ildre delen av Plitverkstaden.
I den fortsattaupprustningenav Hdrdverkstldernavar
s&vdlifriga
elavdelningeni stor utstrdckningsysselsatt,
om ritnings- som montage-och intrimningsarbeten.Sdrskilt m& ndmnasnya hirdverkstadeni Malm6 och transformatorstationfcir hdrdvetkstadeni Stockholm.F6r den
sistnimnda bar det sig dock icke bdttre in att stdllverket
till stationenefter knappt I m&n. drift eller nlrmare bestdmt 8 maj skadadessi svirt genom ofcirsiktig sprdngning frin Stockholms gatukontors sida, att stationen
miste tagasur drift och byggasom. Under tiden klarade
man sig genom ett transportabeltstdllverk, som Stockholms Elverk st?illdetill fcirfogande.JZimfdrnotis hdrom
i B-pilennr 3/L963.
Elavdelningenvar vidare UVA behjZilpligmed plaomnering och ombyggnadav derasttansformatorstation,
fattande stcjrretransformatoroch nytt ligspZinningsst?ill1963.
verk.Blev klart undersemestern
X 55 i Kilstaverkenflyttade in i
Instrumentverkstaden
ny lokal i MAK, ett mycket vdlkommet arrangemang,
endr den ildre lokalen var tring och i civrigt i minga
avseendenav hcigstotillfredsstiillandebeskaffenhet.
Hahn/X
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Antalet arbetsuppgifterp3.Patentaudeldngenhar cikat
i si hrig grad, att avdelningenvarit ncidsakadatt sdka
hjelp pa patentbyraeri Stockholm.Fdr nirvarande atbetar fyra ingenjcirerpi dessabyrier jiimte tillhorande
hjiilppersonal fcir oss. De okade arbetsuppgifternahar
fororsakatsav patenteringav sju stora nya tillverkningsobjekt. Aven likemedelsforskningenhar nu pi ett mera
markant satt gjort sig giillande genom dkat antal uppfinningar. Nydqvist & Holm har, i sambandmed offertgivning, mycket ofta anlitat avdelningen, vilket haft till
under ptessandefcirhillanden
foljd att patentanscikningar
miste utarbetas,och p& s& siitt bidragit till ytterligare
dramatik och spdnningi arbetet.Den stora arbetsbelastningen beriknas besti ling tid framover, endr behandlingstiden av patentansdkningarfcir ndrvatande Ir cirka
1 ir, varunder intensiv skriftvlxling lger rum, vilken
oftast 1r mycket tidskrdvande,pi grund av att vlra pai regel omfattar kompliceradeobjekt.
tentanscikningar
Under det ghtgna iret har avdelningens chef, civilp& patentavingenjcirKurt Lautmann,gjort studiebescik
delningarnahos Bayer i Leverkusen,Vdst-Tysklandoch
hos Philips i Eindhoven,Holland.
med
Diirries harasellstart 50125-1250 rnrn plansAittedian. elektr. kopiersuaraningsanordning installerad i VV 211 fdr
saaruning aa smidessiinkell, Hil ersatt en iildre mashin ao sanzma labrikat, uilhen efter en mindre reuision na iir i drift i
lWG 30. Boforsfoto Falk.
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Ovriga

avdelningar

(RT RTK). FortlopandeunderTransportaudelningen
scikningarrcjranderationaliseringenav transportorganisationenoch maskinparkenhar pig&tt under iret. En ny
planeringsavdelninghar inrd.ttats,som skall svara fcir
S c h e m t b u e r R 7 - R f K ' . r . Ln t t r l . r p l L n e r i t t g

fr

''lKalrnAn0i

B€rr{rl"rrnsle

\

flyttat in i nya loka_ Under iret har patentavdelningen
ler avpassade
fcir avdelningenssp"eciella
behov.Lokalerna
ir beldgna
eL
vwLo5Lta1,4
uurrcrl Ii eer
dernya
nya starrorsalrnrngshuset
pi rrtrqrE botten
stilfcirs?iljningshuset
"..d1.
i. metallurgiska
tillbyggnad, och' dr synner_laboratoriets
Iigen ljusa, trevliga och trivsamma.
Lau/UP
Arkia och Bibliotek, Biblioteksverksamheten
under
L953 kan mycket summariskt sammanfattasi fciliande
siffror:

3
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Ca L.4OObrickeroch rapporterhar inkcipts,varjdmte 170
volymer bundna tidskriifer har inregistrirais.Frin utomstiende bibliotek har fcirmedlatslin-av 1.952 bcickeroch
tidskriftsvolymer. Tidskriftsabonnemangenupptar 473
titlar, varav 331 utliindska och 142 svenska.-iitteraturtjd.nsienpe NOB redovisar skriftligen for j4 strirre och
mindre litteraturutredningar, vartill kommer den dagliga,
icke redovisadeforfrigningsservicen per telefon.
Frin avdelningen fcir arkivfotogrifering kan medde_
.
las, att 53.310filmrutor har tagits under tb6l. Av dessa
har ca it.300 vanliga kopior framstillts, samt 3.979
traosparentasidana, vartill kommer 345 nstertagningar.
Mfi/OA
Kontrollaade.lningen (KA) har haft god bel2iggning
.
.
i. vissa avdelnin-gar,ojimnare i andra. persona6tlrkai
dr i stort sett ofcirlndrad. En ny avdelning KA 7i, f6r
kontroll _av bandgiende fordon, har orginiserats med
nya lokaler samt kcirbanapi Skjutfiiltet.
Bofors lnduttribrandAsr hade 29 utrycknin gar f.ot
eldsvi.doroch tillbud. Ingen eldsvtda var'av stcjne omfattning.
i

NOBELKRUT
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. Beliiggningen under L963 var mycket ojiimn fdr Nobelkruts miljtdra produktionsavdelningar,'
medan densamma frir den civila sektorn stadigt rikade under iret.
Den. fortgiende minskningen av beliiggningenpi ammunitions- och krutavdelningarna gj orJe"det-tyvliir nrjdviindigt att under iret minska den kvinnliga bersonalen
med 33 personer.Genom tillkomsten av Ilektroniksektionen inom ammunitionsavdelningen
har dock sysselsdttning beretts ett stigande antal sivdl manliga'som
kvinnliga arbetare.
Mot slutet av iret skedde en rikning av nitrocellulosa_
kruttillverkningen, varigenom syssekdltningkunde beredas.den manliga personal, som genom spllingiimnestillverkningensnedging blivit fristiilld
Viirdet av inkommandeorder har varit tillfredsstdlland:, o:h" fdr civila produkter betydligt stdrre In fciregaenclear.
Det stora
har kunnat genom_
...
-investeringsprogrammet
fores planenligt och det iir till storadelar avslutat.
Personal
Antalet anstdlldaminskadeunder iret med 88 tiII 1493
personer. De timavlcinademinskade med I24 tjll 9j2
personer.Minskningen berodde till stor del p& att 51
timavlijnaderiverfcirtstill minadsldn och pi i.., ouunn[mnda uppslgningen av 33 kvinnor. Anialet minads-
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Dec. Betsele KraftrcrA i IJme db, c: a 1 nil
sele, lnder byggnad. Foto rVidmark & platzer.

l !:lx
uppsrtbmr Lyck-

avldnaderjkademed 36 till t4l personer.Okningen berodde helt pi att 51 timavlcinadebverf<irts
fr&n ti-mldn.
Omsdttningenav arbetskraftvar mindre dn friresiende
ir och detta g2iller-slirskiit ingenjdrspersonal.
Erfoiderlig
nyrekrytering har kunnat ske utan st-dre svirigheter meI
undantag_fcir korrespondenter, varpi tillgingen fortf arande[r utomordentligtknapp.
I och med att investeringsprogrammetmot hosten till
stora delar genomfcirts blev det nddvdndigt, att minska
petsonalen pi byggnads- och reparationsivdelningarna.
Di det.samtidigt fdrelig behov iv personalpa produktionsavdelningarna
och i Bofors kunde minskningensuccessivtgenomfcirasutan nf,.graavskedanden.
P9n pa senare6,r expahderandeapparatkonstruktionsavdelningenhar haft civerfull syssels2itining
och fcirstlrkts
med yttedigare nigra konstruktcirer.DettJtil trots miste
konstruktionsfirmor anlitas i cikande omfattninq fcjr att
det omfattande proiektionsarbetet fdr utliindsfa fabriker skullekunnahedhinnas.

Fiirs?iljning
Fcirsiiljningen av krut fick vidklinnas en betydande
tillbakaging mot €ret innan, huvudsakligen till foljd av
minskad militir efterfr8.gan,men dven beioendep& skarpt
konkurrens efter tillkomsten av nya tillverkare uromlands under de senasteiren. Avsdttningen av springdmnen har i stort sett varit ofcir?indrad.Det ha; dock
blivit svirare att konkurrera, di fraktkostnaderna frir
varor av denna art ir mycket betydande.En fortsatt rikning av fcirsiiljningen av sprlngdmnen fcir civila dndamil har kunnat noteras.
Den fcirs8lda kvantiteten kemiska bulkprodukter var
betydligt stcjrre1963 dn 1962. Emellertid iar den under
en fciljd av 3.r fortgiende sdnkningenav priserna fortsatt under 1961, vafi6t den vdrdemdssiga-cikningen
inskrdnker sig till ca 5 /o. Avsdttningenav flertal"etprodukter har varit stcirreiin fciregiende ir och uppgingen
261.11.
(KA 77) rogsi bruk. Bygg_
ldr str.id.sfordon
.Prouhallen
naden ligger intill Skiutliiltel. Boforsfoto.
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T. u.; Byggnaden Z 41, .toredd. 'fdr spriingiimnesf i)rsi)h, omgiuen pi 3 sidor au uallar. Foto t'rdn "atblSsningssidan", I rnitlen: Byggna'
d.en Z 40, ar)redd ldr ciuila processer', bl. a. trychprocesser, nzed redktorn placerad iltomhils. Byggnaden iir sorn synes ud.l tilltagen t
bi)idled. T. h.: Apparatur i Z 4o 16r upparbetning au reaAtionrplocerser. Foto under monteringsarbe;el. Boforsfoto Falk

har varit sdrskilt betydandefcir niacin och niacinamid.
Niacinproduktionenvar under 1963 den stcirstahittills
och even fcir niacinamid, Lockfoam, bensokain,Bono'
noteradesbetydandecikningar.
tex, p-nitrobensoesyra
Emellertid dr prisutvecklingenfortfarandeutomordentligt ogynnsam och ftir alla de stdrre Produkternahar
prisernaytterligareslnkts. Orsaken1r frdmst att tillverkningskapaciteteni vdrlden fcir dessaprodukter dr stcirre
d'.neftetffitgan. Fdr vir del tillkommer, att d& vi miste
exportera praktiskt taget hela vir produktion av dessa
kemikalier mciter avsdttningen ytterligare svirigheter pi
grund av tullar och andra handelshinder.Den <jkade
diskrimineringen vid fors?iljning till EEC-omridet genom fortsatt h6jning av dessyttre tullmur drabbar vir
fdrs[ljning alltmer kdnnbart. Den kompensationvi kanske hoppatspi inom EFTA-omridet har uteblivit, frdmst
pi grund av att den utomordentligt starka kemiska industrin i ldnder som Visttyskland och FrankrikeanPassat
sina priser. H2irtill kommer att medan EEC har sin gemensammayttre tullmur, si har varje EFTA-land kvar
sina egna ofta mycket liga tullavgifter och sin r[tt att
suspenderadem.
Den under 1962 inledda exportoffensiveni USA
har ytterligare intensifieratsunder 1963 och resulterat
i mycket betydande order pi framfdr allt niacin och
prokain. Aven pi andra avldgsna marknader har betydande avslut kunnat gciras. Det 1r speciellt Japan som
visat intressefor vira produkter.
Marknadsliget frir nitrocellulosa har varit stabilt och
pi exportsidanhar en vacker dkning i Danmark kunnat
registreras.Anvdndningen av nitrocellulosa for lackering
av papper och plast dr i stadigt stigande i takt med den
OAt. Nya ArutbruAet, NC-2, elter ont- och tillbyggnad, bl. a.
innebdrande "tornet" l. z. Boforsfoto Falk.

dkade salufriringenav forpackadelivsmedel. Nya typer
av Bonosol och Bonotex har med framging fdrts ut pi
marknaden. Trots mycket skdrpt konkurrens har avsdttningen av prepolymerer ftjr skumplasi kunnat tikas. Fcir
att undedltta de storre kundernas anvlndning av skumplast fdrmedlar Nobelkrut fors?iljningav en skumningsmaskin, tillverkad i Schweiz.Nya tyPer av prepolymerer
har framtagits och marknadsfiirts. Serviceverksamheten
pi detta omride har varit mycketomfattande.
Under iret har forsiiljning av nya mono- och dinitropibcirjats med lovande resultat.
bensoesyror
och likemedel
Forsiljningen av likemedelsspecialiteter
i bulk <jkadeunder 1963 med ndra 3O/o, specielltkraftigt var uppsvinget pi exportsidan. Den fortsatta introduktionen av vlra produkter utomlands fdrsenadesi vissa
fall av de skdrpta krav p& utprovning av ldkemedel,som
i stigandeomfattning fdreskrivesav myndigheterna.Ofta
dr det nddvindigt, att genomfdra provningen frin grunden i ifrigavarande land, iven om precis sammaundersokningartidigareutf6rts nigon annanstans.

Forskning
Den militdra forskningsavdelningen (NZM) har liksom tidigare i huvudsak haft sin verksamhet koncentrerad till explosivemnesomridet. De skiftande problem
och de minga projekt som hirvid behandlats har haft
nira anslutning till bolagets produktion och utvedding
inom ammunitions-, raket- och robotomridena sivdl som
till Nobelkruts aktivitet betr. explosivimnen av olika
typer.
Inom krutomrldet har under iret en tillverkning fcir
leveransdgt rum vid NZM av olika krutmotorer baserade
pi krut av nyare typer. Ett omfattande utvecklingsarbete
har [ven utforts river nya projekt varjdmte fijr forskningen viktiga undersdkningsmetoderoch instmment utvecklats. En central frhga hat hirvid varit kartldggande
av kruts och krutplasters mekaniska egenskaper.Kruts
anfyrning och fcirbrinning har fortlcipandestuderats,i
anslutning till vid projektverksamhetenuppkommande
problem.
har olika gjuttekInom sekunddrsprdngdmnesomridet
niska frigor bearbetats,varjdmte kvalitetsfcirbdttrande
arbeten utfcirts ph flera sprdngdmnesprodukter.Inom
och
detonikenhar olika frigor rcirandesplitterhastigheter
initieringskedjor
studerats.
AO
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Inom pyroteknikenhar satserav olika slag utvecklats
for skilda ammunitionskonstruktioner,
varjdmte speciella
problem mist l6sas fdr pyrotekniskasatsersapplicering
och anvindning i ett start antal ammunitionskonstruktioner.
Flera generella ammunitionsproblem,sisom tekniken
frir titning och kontroll av tdthet samt metodiken fcir
studium av lagringsfcirindringar i explosivdmnen,har
tinder iret kr,rnnatfdras vdsentligtframit.
Nigra ftirbiittringar av de lokala resursernahar genomfcirts. Silunda har den halvtekniskafcirsdksanliggningen, NZM 5, tillforts 6 st. tuber frjr sdkervarmlagring och hZirdning av fcirscikskrut.Hdr har ett nytt utfcirande kommit till anvd.ndningdiir fullgott skydd for
omgivningen erhilles genom anvdndning av en med
botten fcirseddstiltub, vilken sisom skydd mot splitter
dr invdndigt fordrad med betong och betongrcir.
I anslutning till laboratorfumZ2O har uppfcirts en
mindre byggnad fcir varmlagringsprov av fcirsiiksprodukter i laboratorieskala.
En betydandedel av den ciuila for&ningsaerksamheten
(NZE och NZL) har liksom under fdreg&endeir inriktats pi att vidareutveckla vira produkter och processer.
Denna processutvecklingavser att istadkomma dels en
stindigt fdrbiittrad kvalitet, dels siktar den pi kostnadssdnkningar genom bdttre utbyte, fcirenklingar i metoden
m. m. Arbetet utfcires i samarbetemellan forskningsavdelningenoch de berordadriftsavdelningatna- ett samarbete som fungerat mycket bra. S?irskiltstora anstrdngningar har under iret nedlagtsp& hexanicit,niacin, niacinamid, isonikotinsyra,INH och prokain. En ny metod
fcir prokain hiller pi att studeras i halvstor skala och
vdntas under t964 komma i produktion med betydande
kostnadssinkningsom fdljd. Det arbete,somunder de senaste 6ren bedrivits pi sidan processutveckling,har medfort kraftigt sdnkta tillverkningskostnader,bl. a. pL niacin och niacinamid, varigenom konkurrensf6rmigan hos
dessaprodukter rikats.
Arbetet p3, att f3, f nm nya produkter har inriktats pi
plaster, beklimpningsmedel, ldkemedelssubstanseroch
mellanprodukter.
Nya prepolymersystemfdr skumplasterhar framtagits
och ett par nya akrylemulsioner har utarbetats. Dessa
hiller pi att utprovas hos kundkretsen och en viss fijrsZiljninghar redan kommit iging. Emulsionernaanv?indes
dels fcir framstillning av golvpolish dels fcir framstdllning av flrger och lacker.
Framstdllning av sorbinsyra,ett nytt konserveringsmedel, ptgir i halvstor skala och fabriksmissig tillverkning planeras f6r 1964. Konserveringsmedlet,
som tillverkas ur keten, mellanprodukt vid ittiksyraanhydridtillverkningen, hiller snabbt pi att vinna terdng i olika
ldnder. Aven nya desinfektionsmedeloch ogr2isbekZimpningsmedel har studeratsoch vi dknar med att efter
hand kunna ta upp tillverkningen av nya produkter pi
dessaomriden.
Nya klorerade och nitrerade karbonsyrorhar under
iret tillverkats i fcirsciksskala
och forsZiljningav ett par
produkter har pibcirjats, bl. a. av 3,5-dinitrobensoesyra,
som dr en mellanprodukt fiir ldkemedelm. m. Flera sidana produkter torde efter hand kunna friras ut pi
marknaden.Utgiende frin nitrobensoesyror
har en seiie
aminobensoesyror
framstdlltsoch av dessahar under iret
tel<niskp-aminobensoesyra
och m-aminobensoesyra
tillverkatsi fabriksskala.En betydandefcirsZiljningpi export
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Noa. Tuber till NZM 5 fdr aannlagring och hirdning au ft)rsdksprcdukter rid explosittiirnneslorshningen Boforsfoto Falk.

har kommit iging. En ytterligare utbyggnad av hithcirande produktgrupper planeras.De baseraspi relativt
billiga r&varor, som fcirddlasgenom en serie processer
till ett relativt hdgi fdrs2iljningsvdrde.
Fdr:r)htanliiggningenZ 40-Z 43, som togs i bruk under
sommaren1963, d,r avsedd for arbete dels med explosivlmnen och dels med civila produkter samt er konstruerad si, att d.venriskfyllda processerkan studeras
under fullt betryggandesdkerhetfcir personalen.Byggnaden Z 40 dr avseddfcir civila processer,bl. a. tryckprocesser.Den dr utformad se att reaktorernaplaceras
utomhus bakom en kraftigt armerad betongvigg. Reaktorerna mancivrerasi stor omfattning med instrument
placerade inne i byggnaden ddr dessutomapparatur frir
upparbetning av produkterna dr placerad. Byggnaden
Z 41, somdr avseddfrir arbetenmed explosivdmnen,
dr pi
tre sidor omgiven av jordvallar. Den fjiirde v'd.ggen'dr
en ldtt utblisningsvdgg. Apparaturen i byggnaden kan
fjdrrmandvreras fren en bunker, beldgen vld Z 40. En
TV-anlZiggning kommer att installeras fcir civervakning
av Pfocesserna.
Under 1963 har lhkentedelsf
orskningez (NG) fdrstZirktspi bide den farmakologiska och den kliniska sidan. En st6rre insatspi milforskningens sida har kunnat
ske genom att behovet av service till andra avdelningar
nedgitt.
Det nya laboratoriet i Mrjlndal berdknas vara under
tak vid minadsskiftet februari-mars och skall vara inflyttningsklart under senaredelen av sommaren.
Under L963 slutfordesarbetetpi tre nya specialiteter
nlmligen Nobelax, ett preparat i drag6form mot obsti1319.Tablertfyllningilinen
togs i drifr pd ll)kemedelsmanafaLt ur eil ngen. Boforsfoto Tillman.

518. LdAernedelslabriken
tiilbygS,lrrtn s6der,elter auslutade
nadsarbeten.
Boforsfoto
Falk.
pation, PabeganN, vilket begagnasvid akut och kronisk
ledgingsreumatism,muskelsmartor etc, och Succimal,
kapslaroch ldsning mot petit mal.
Fcir Squibbslutf6rdesarbetetmed Kenacombinatt fcirskrivasvid infekteradeeksematdsa
dermatiter.
IJnder 1963 irs ldkardagari Stockholmpresenterades
ett nytt lokalanestetikumunder kodbeteckningenLAC
43, som kommer att marknadsfrirasinom en ndra framtid. Preparatet ger en mycket l8ngvarig lokalbedovning,
och kan bl. a. begagnasi sambandmed operationer,vilket medfcir att patienternakan rcjra sig redan ett par
timmar efter operationenutan svirare smartor.

Tillverknin

gsavdelnin

gar na

Ammunitionsaudelningen(NVA) hat haft en vikande
beliiggning under eret, vilket medfrjrde att personalen
miste minskasnegot, vilket skett i etapper.De flesta har
kunnat placeras ph andra avdelningar, men ett antal
kvinnliga anstdlldamiste tyvdrr sdgasupp.
Den nya 50-tons automatpressenfrir pressning av
sprdngdmneskropparav fabrikat Komage har tagits i
bruk och visat sig vdl motsvarafcirvdntningarna.Pressen
arbetar mekaniskt med hydraulisk mottrycksanordning.
Den har utrustning fcir mottryck vid utstcitningen och
anordning fcir tempopressning,
vilket ir slrskilt betydelsefullt vid pressningav sprengamne.Pressmaskineriet
ar
robust och vll inkapslat,vilket dr av stor vikt med tanke
p& fdrekomsten av sprlngimnesdamm. Pressen?ir uppstiilld i en bunker. Dosering och inmatning av sprdngdmne liksom uttagandeav fdrdigpressadekroppar sker
automatisktbl. a. med hjlilp av ett systemmed kedjetransportcirer.
Under lret har omfattandeftjrberedelservidtagits for
aptering av 10.1 cm lysgranatliksom fcir 9 cm sk. p.
1619. Deil nyd sterilplilyllning.rdppardteft aid NVM
gas i bruh. Boforsfoto Tillman.

klar at, ta-

Emellertid har starten av dessatillverkningar fcirsenats
pi grund av kompletterandeutredningarhdnfcirandesig
till konstruktionerna.
Sedan den frin NOHAB till Nobelkrut i slutet av
1962 6v erflyttade elektroniktillverkningen kommit iging
i de nyinrdttadelokalernai RA 1 visadedet sig snart att
utrymmena var i knappaste laget. Under fcirsta hiilften
av iret skedde ddrfcjr en utvidgning pi si siitt att ytterligare en fjlrdedel av RA 1 lades till elektronikavdelningen. Huvuddelen av det nya utrymmet disponerasav
kontrollavdelningen,men dven tillverkningssidan fick
cikad plats som bl. a. anvd.ntsfcir uppstiillning av tvi
nyanskaffadelindningsmaskiner.Vid sidan av de civila
tillverkningsobjekten som t. ex. transformatoter och
blinkdom tillverkas pi avdelningen fdrstirkare fcjr siktinstrumenttill 4o mm kanoneroch tillverkning och montering av vissa enhetertill ett centralsiktefdr luftvdrn.
De b&da sprdngdmnesavdelningarna
NVD och NVT
sammanslogstill en avdelning, sprrtngiimnesaadelnin
gen
NZ.t, i sambandmed chefen fcir NVD, ingenjcir Hedman, pensioneradesden 3o/4. Avdelningen har haft
en mycket god beliiggning under de tre frjrsta kvattalen,
medan tillverkningen minskadesnigot under det sista
kvartalet. Sedan dessaminskningar genomfcirts sker tillverkningenav sprdngdmnenpi 2-skift.
I N 9 installerades en ny maskin fcir paketering av
sprlngdeg av lyp Niepmann Rollex. Maskinen formar
patronerna genom valsning och rullning med samtidig
inslagning i papper. I tidigare anvdndamaskiner skedde
formningen genom pressning av sprdngdmnesstrlngsom
f<irdes ned i f<irvZigtillverkade hylsor och skars av till
f<ireskrivenl?ingd. Den nya metoden ger iikad sikerhet
och i detta fall iir den en fdrutslttning frir att kundernas
krav pi en slyvaresprdngdegskulle kunna uppfyllas. Maskinen,som varit i drift hela iret sedanden togs i bruk i
borjan av februari, har vll motsvaratfdrvdntningarna.
Under andra kvartalet bcirjade iter tillverkningen av
mononitrotolueni T 5 efter en mycket omfattandeomGebyggnad av destillations-och kristalliseringsdelarna.
nom de vidtagna itgdrderna, bl. a. inneb[randeanskaffning av oya destillationskolonner och helt ny kristalliseringsapparaturhar vunnits inte bara iikad kapacitet,
hdgre kvalitet och sdnkta produktionskostnader utan
ocksi fcirbiitttade arbetsfcirhillanden.
Under sommarenskeddevissakompletteringari hexogenfabriken. Dessa omfattade smerre dndringar och
kompletteringat ay apparaturen och en utbyggnad av
mellanlagren i fabriken fcir att mdjliggdra en <jkad tillverkningskapacitet.Stlunda uppfrirdes en ny lagerbyggnad, T 49, i anslutning till torknings- och siktningsanldggningarna T 39-T 41 fdr hexotol. De nya anliiggningarna kunde tagasi bruk efter atbetarsemestern
med isyftad cikningav produktionensom resuitat.
Ph krutaadelningen (NYK) har bel?iggningenminskat
starkt pi krutapteringsavdelningen
medan tillverkningen
pi nitroglycerinkrutavdelningen
nedgitt nigot. Pi nitrocellulosakrutavdelningen
har mot slutet av iret produktionen starkt cikats fcjr att mcijliggrira betydandeexportleveranser.
Fdr att ytterligare cjka slkerhetenvid bearbetningav
krut har konstrueratsett antal skyddsanordningar
sisom
ncidstoppsutlcisningfcir vertikalvalsverk, magnetbroms
frir transmissionsdrivnavertikalvalsverkoch ingreppsskydd f<ir bandkrutskdrmaskin.
Bland utvecklingsarbetena
pi nitroglycerinkrutavdelningen
kan ndmnas virtnings-
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a
^pprat fdr bandkrut, stansmaskinfcir acetonfritt grkkrut och matningsanordningfrir horisontalvalsverk.
Pe nitrocellulosakrutavdelninsenhar arbetet med
siktning och uppvdgning av vatfenfuktad nitrocellulosa
rationaliserats.Via en hisskorgmed automatiskiterging
fylles ett magasin fdr nitrocelluiosa.Magasinetsbotten
bestir av ett brett transportbandav elledandeqummi.
Ndr transportbandetstartas matas nitrocellulos'anvia
en siktmaskin ned i behillaren till en automatiskvig,
som nlr avsedd mzingd invdgts ger stoppimpuls till
transportbandoch siktmaskin. Samtidigt <ippnasluckor
i vigbehillarens botten och nitrocellulosanfiller ned pi
ett annat transportbandsom forslar nitrocellulosannid
i presskannan.D6. detta transportbandstartarsin rtirelse
stdngesautomatisktvigbehillirens bottenluckoroch cjvre
transportband och siktmaskin sittes iging frir nlsta
charge. Anordningarna har reduceratarbetskraftsbehovet
till h?ilften.
Den nya raketkrutavdeiningentogs i bruk under fcirsta
halviret och frirscikstillverkning har pl,gl,tt i betydande
omfattning.
_ Tillverkningen pi nitrocellulouauclelningen(NVN)
har civervdgande
bedrivits pi 2-skift. Mot Jlutet av iret
var det dock ncidvdndigtatt under en tid tillgripa a-skift
fcir att fcirse krutavdelningen med erfordedig firvara
under den starkaproduktionscikninsen.
. Den under WZz fi,bArjade oribyggnaden av nitreringssektion z fdrdrcijdes starkt geno'ir den fcirsenade
leveransenav centrifugen. Den levereradesfrjrst i slutet
av iret, varigenom nitreringsavdelningens ombyggnad
kunde avslutas. Genom denna fiirdigit?illning hui en
viktig etapp i nitrocellulosaavdelningensrationalisering
avslutats.Det nya systemetfrir nitrering av cellulosaskiljer sig frin det fciregiendefrlmst genom att fcirfarandet
dr starkt automatiserat. Dd.rigenom har uppnitts ldgre
rivaruitging, jd.mtare kvalitet, mindre syrifbrluster Jch
betydligt mindre behovav arbetskraft.
Organi&-kemitka aadelningen, NVF, hat dven L963
kunnat registrera en volymmiisigt tZimligentillfredsst?illande
_belZiggningmed ett flertal nya produktionsrekord,
speciellt fdr pmdulter frin oxidationsanliiggningen,
F 39. Den hirda konkumensen pi v?irldsmarknaten
iterspeglas emellertid i fortsatta prisfal. Den tidigare
relativt jdmna sysselsdttningen
har delvis dndrat karaktdr
och snabba personalf<irflyttningar mellan olika sektorer
har mist fciretagas.
I niacinfabriken (F 39c) har arbetet under en stor
del av iret bedrivits pi 4-skift som en frjlid av stora
exportleveranser,
frdmit till USA. Denna foicering liksom tillkomstenav nya oxidationsprodukter
har motiverat
en utcikning av avdelningenspersonal. produktionscikning inom andra tillverkningsgrenarmiste ske i bcirjan
av L964.fdr.att tillgodoseden cikadeefterfrigan pi bl. a.
hexanicit och prokainhydroklorid.
Tillverkningen av INH har sammanforts tiil l?ikemedelssubstansfabriken
F 18, varvid fcirutom rationellare
produktion dven cikadkapaciteterhillits.
En tredje etapp i ldkemedelssubstansfabriken,
F t8,
har genomfcirtsgenom att den tidigare tillverkningslinje.n frir hexanit kompletteratsmed ytterligareen uppslttnlng apparatur.
I,salicylsyrafabriken,F 26b, har en ny autoklavkonstruktion tagits i brr-rkoch fungerar viil efter vissa stcirningar i starten.Autoklaven ersdtterfyra autoklaverav
dldre konstruktion.
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2616. En :ista bild duer srnalspfrrssystetnetinom Nobelkruts
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.Programregleringenav kristallisatorernai acetylsalisylsyrafabrikenF 26 c har avslutatsmed en andra etapp
gou resultat i form av jd.mnarc och hcigre pioT*
duktion.
oxidationsanlAggningen,
F 39, har rationaliserings.I
arbetet fortsatt med tyngdpunkt pi isonikotinsyrasidin,
varjdmte apparatur installeratsfcii nya tillverkningar i
F 39 b och fcir erhillande av kvalitativt bittre nitrJbensoesyror.Dessa nyinstallationer krdver alltjdmt itskilligt
trimningsarbetefor att fungera helt tillfredsstdllande.
Ytterligare effektiviseringsitgdrderdr beslutadeoch
delvis pibdrjade, frdmst inom oxidationsanldggningen,
men dven inom salicylsyra-,lttiksyraanhydrid-och niacinamidfabrikerna.
NVnt, har haft god bellgg.Ldkemedelsaadelningen,
ning och under nigra perioder har produktionen mAst
forcerasfcir att tillfredsstilla efterfrisan.
Den under fdrsta halviret pigien"de tillbyggnaden av
M3 och nybyggnadenav M2 kunde genomlcirasprogramenligt trots att den starka vinterkylan var ett avsevdrt hinder fcir murninqsarbetet.Emellertid civervanns
svirigheterna och den Tcirseningsom uppkommit inhdmtadessnabbt genom skickligi och vZilorganiserat
arbete av entreprenciren,Skinska Cementgjuteriet.F6re och
under semesternskeddeen successiv
inflyttning i de nya
utrymmena och i bcirjan av septembervar hela omstdllningen- genomtcird. Genom utbyggnaden har produktionslokalerna fcirdubblats, utrymmena frir rivaror, emballage och fiirdiga produkter i det ndrmastetredubblats
och personalutrymmena
helt nyinretts. Samtliga lokaler
dr ljusa, rymliga och vdldisponerade.
Under iret har den nya anldggningenfcir fyllning av
ampuller och flaskor med sterila ldsningar instail6rats
Dec, Laboratoriebygget aid Mlilndal
uid irssAif tet. Foto frin Avd. NB.

bad.e kommit sd hdr ldnsr

919.Inllvttningen
i NVM: s nyalagerUrro,
|i?{;ru"to Ti'man.
och tagits i bruk. Den best8r av avjoniseringsanliiggning
av tv&filtertyp, diskmaskin fcir injektionsflaskor ocn fylningsline fcir injektionsflaskor.Ny ingpanna fcir generering av reninga har anskaffats.pannan och ailJledning11till fcirbrukningsstdllena
ir av syrafaststil.
Till fcirpackningsavdelningenhar anskaffats en automatisk_fdrpackningsmaskin fcir instoppning av burkar
och tuber i kapslar. BefuktningsanHggning vid tablettpressarna,dragdpannamed varmluftsfl?ikt oih trevalsverk
frir valsning av salvkoncentratdr bland de maskinersom
dd,rutciver
tillfcjrtsavdelningen.
Allmiinna tekniskaauclelningen,
NB, hadeunder fcirsta
halviret ett omfattandeprogrim med ny- och ombyggnader, monteilngar, reparationeroch underhiil U;A;
senare delen av 8,retminskade verksamhetensi i om_
fattning, att det blev nodviindigtatt minska arbetsstyrkan
med sammanlagt2) man. Genom civerflyttningtiil andra avdelningarkunde minskningengenomfcirassuccessivt utan uppsdgning.Ett betydandearbete har utfdrts
f<ir_uppliiggning av ett systematisktfcirebyggandeunderhill pi ytterligare nigra fabriksavdelninga-r.
Regelbunden inspektion av maskiner och upparuto. genJmf,;.e,
nu pi avdelningatnaNVF, NVN octr NVS. IJnder 1964
kommer det fdrebyggandeunderhillet att utstrd.ckas
till
samtiiga produktionsavdelningar.
Dlrutciver lr redan ett
mycketstort antal maskineroch annanutrustningfciremil
fcir sammasystematiska
underhill. Som exempelpi omfattningen av verksamhetenkan ndmnasatt 8et pa Nobelkrut finns ndra I2Oo fldktar och aerotemDrar.
Nya ingpannan i G 4 var fardigmonterai i slutet av
november,varefter intrimning och provdrift pngitt.
Omldggningen av transportsystemet
har genomforts
successivtunder sommaren,till stor del undei full drift
Platsea t'ot. NOHAB: s n1a ntasAinuerAslad, attd. 87.
3t ll.
Grundgjutningen har bdrjat. Nohabfoto.

i fabrikerna. 27 km smalspir har slopats och i stlllet
har. anlagts 11 km vlgar. Den myckei genomgripande
dndringen av transportvdsendethai kunriat g.n:o-fd.u,
utan stcirregnissel.Vid det hiiftiga sncifalletiS_tg de_
cember
.visadesig en av fcirdelarnamed omldggningen,
-s-nabb"are.
sncircij
ningen gick of antligt mycket llttare och
I sncisvingen medverkade r plogbil, 1 vlghyvel och 8
traktorer, vartiil kom lastmask]neioch lastb]lar fcjr bort_
forsling av snci.
Pf,. fabriksomridet har ytterligare nigra vdgstrdckor
esfalterats,ndmligen Fredsvlgen"mellan"K 2 och Cen_
tralvdgen och mellan C.antralvdgenoch Bjrirkiingsvdgen
jlmte vissamindre strickor och planer. Vidare nai Ve"rk_
mzistaregatan
i Bjcirkbornasfalteiats.
Angf6rbrukningen steg ftin L79000 ton L962 till
186 300 ton 1963, varav t8.700 ton etsick frir lokal_
virmning, vilket var nigot mer in iret in"nan.Okningen
till, stor del pi stcire produktion av kemiska p"ro_
!e19r
dukter rnkl. sprdngimnensamt pe den strdnqavintern.
Fcirbrukningenav Gellerisvatien 6kade frln 0.93 Mms
till 1.11 Mm3, medan fdrbrukningen av dlwatten ned_
gick frin 4.7g Mms till 4.67 M-ms. Totalt ijkade si_
Iunda vattenfcirbrukningen frin 5.72 Mms till j.79
Mm3. Bidragande orsak till den cikade vattenforbruk_
ningen var i. nigon m&n de talrika vattenledningsbrott
som intrdffade under den strdngakrildperiodeni lOrlan
av iret. Tjiilen gick di mycket-djupt, i^synnerhetpi de
omriden ddr sncin ej lig isolerande.Minga vattenled_
ningsavbrottintrlffade intill vdgar och plan-er,d2irplog_
.j:q ri:l
Vid. ett. par tiltfiitGn blev det nodvaird;lt
att- instllla produktionen i nlgra fabriker tills vatte[ledningen hunnit repareras.Under sommarhalvirethar
anordnats..ytterligare.
ett antal omkopplingsmcijligheter
tor att mlldra verkningarnavid liknande situationer.
EleAtritha audelningen, NX, har varit mycket hirt be.
lastadunder strirre delen av iret pi grund av den livliga
investeringsverksamheten.Den i november 6verfordis
instrumentverkstadentill NX i syfte att minska antalet
smi fristiende verkstadsenheter.
_ -Irirbrukningen av elenergi cikade nigot friln 20.L3
MkNrh 1962 tl[ 20.65 MkIrh 1963."Vattenfdrinsen
var 1963 ej lika riklig som eret innan och den elektriika
ingpannan kunde endasttillfcjras 32.4 Mk\fh mot 58.9
Mk\7h 1962, vjlket motsvarade38.000 ton inga eller
drygt 20 /o av det totala ingbehovet.
Ny ytterbelysninganordnadesvid marketenterietoch
lcirbandsrummet
samtpi RA-omridet.
Inclu$ribrandAhrenhade under 1963 17 utryckningar
fcir eldsvidor, tillbud till eldsvidor eller av annan anlidning. Lyckligtvis var ingen eldsvida av nimnvd.rd omfattning.
Olycksfallsfrehaensen
vid Nobelkrut sick under gret
tyvdrr nigot uppit eller friln I4J till"L6.7 olycksfall
per 1.000.000arbetstimmar.
Av de 32 (301962) olycksfallen intrdffade endast2 vid f2ird till iller frin ar6etet.
vilket dr det i sdrklassld.gstaantalet firdolycksfall som
'motsvarande
nigonsin fcirekommit. Aret innan var
siffra B.
Nib Carbonnier

NOHAB
Orderstocken pn NOHAB var vid L962 g.ts bdrian
mindre. dn
grund av
-fciregiendef,.rs,men trots det pi -otit
konjunkturf6rhillandenabistra klimatet pi de
a at _
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tuella marknaderna, har. orderingEngen icke ovdsentligt
_
civerstigit L962 &rs vdrde. UtlevErarrserna
uppnidcle e"n
sidan storlek, att faktureringsvdrdetfor F"i L963 blir
stcirreln.friregiende irs rekordsiffra. Vad beldggningen
i verkstddernabetraffa\ blev situationensidan-att Tristdllningar inom vissa sektorer bedcjmdessom ofri.nkomliga
bdttre har, pi
ph grund
grund av
av infin
infingandet av
_Dess
I^^^L
^-a1ll
legobestdllningar,
beliiggni
ingsnivin kunnat fcjrbdttras, sri
att
rtt sysselsdttningsnedging,
sysselsdttningsnedgingen
ej blivt si stor som ursprungligenberlknats.
Siirskilt gl?idjandedr att notera, att de hotandedrifts_
inskrlnkningarna inom de,metallurgiska avdelningarna
kunde avrrdrjas.Vissa_minskningari d.ift.n har iyvd.rr
varit ofrenkomliga, vilket traft tilt frjlid. att totala antalet anstdllda minskat med 144 och vid irets slut ut_
gjorde 2171 personer,fcirdelademed I4B2 pi kollektivt
anstlllda och 689 pi mi.nadsanstiillda.

22 14. JiirnAon:tr"uktionenteses till aad. 87.
Nohabfoto Jclrgen Carlsson.

Den mycket stora aktiviteten inom
fdrsi)ljnings- och
proj,ehraudeln)ngen
har resulterati att'NOFiAB'i hird
Fiirsiiljning
och tillverkning
konkurrens lyckats erhilla order av befydandeomfattInom lokaudelningen har tillverkningen i huvudsak
ning. En av de mest uppmdrksammade
i detta samman.
koncentreratstill utleveransenav de unqirska dieselelek_
hang dt den order sornirhciils pL 4 st. Francis_turbiner
triska NOHAB-GM-loken, vilken leverfrs gitt helt planfcir Boundarykraftverk tillhtjrandestadenSeattlei USA.
enligt. 16 st. av de bestiillda20 st. loken h'arunder'i.ret
Dessaturbiner har en effekt av 230 OOO
hk varderaoch
llmnat NOHAB, och omdcimetom deras insats i drift
en lciphjulsdiameterav ca ) m. Lcjphiulet dr det stcirsta
har varit det bdstatdnkbara.
Francis-hjulsom NOHAB atagit s;g ait tillverka.
I brirjan av iret slutlevererades
ordern till SJ p& de
En annan intressantbestiillningir turbinerna frjr
den
5o st. L425 hk dieselelektriskaloken T 43, samtidigi ,ojugoslaviska^.anldggningen
Bajini Basta, vilken bestiilldven slutleveransenav ramverken frir malmtigen av typ
nrng vr erhallrt genom ett samarbetemed en av landets
Dm skedde.
st6rretyngre industrier.
Fcirs?iljningsaktivitetenhar belcinatsmycket glndjande,
.
'bestaliiing
anstrd.ngningarpi utvecklingssidanhar d.ven
si tiil vida som NOHAB har erhillit
, -Vira
frin
Kronrs med iramgdng, genom att vi i hird konkurrens
de danska statsbanornapi yttedigare 15 st. 19j0 hk
Iyckadeserhilla bestillning pi en turbinanliiggning
kal_
dieselelektriskalok av typ MV, av-vilka tidigare levere_
lad Ajaure frjr KVS' r?ikning.Fcir dennaa"h!!nin!
prerats 44 st.
senterad-es
ndmligen frin N=OHAB:s sida .n""ny tirb;n
Vidare har frln de norska statsbanornaerhgllits en
diagonalturbin,.:o-. var specieili Iiimpad
It
?:rnl'd,
bcstiillning av 6 st. 19j0 hk dieselelektriska
lor de
lok typ Di.
vrd detta kraftverk ridande hydiauliskafc;rlral
Aven dessamotsvaras av tidigare till Norge levererade
landena.
tyP.
Sedanldngre tid har vi.r fcirsdljningsverksamhet
inrik_
,Exportmarknaderna
har dven bearbetats
med intensitet,
.
u,r,specielltpi USA-markniden kunna placera
delvis i samarbetemed ASEA och de civrigasvenskalok_
_,1r--riq,pe,
vara e_rhydraukska
turbinregulatorer,och dven inori detta
tillverkarna, vad de senarebetrdffar endlst i vad avser
omride har vi kunnat_notera betydandebestdllningar
elektriskalok. NOHAB har varit i tillf?ille att fcir profcir tv& stora kraftverk i USA.
minenta fciretrddarefcir olika ldnders kommunikations_
Fcitsiiijningsresultatet jnom t u r bj naucleI ni np en med
vd.sendefcjrevisade modernasteloktyperna,demonstrera
av_
vi.ra verkstdder
pi ordering8.ngen
presentera
fcir
Lr
1963
vira
konstruktioner
ujsa,
.'r,
vdsentligr
och
.samt
:._.1.1.
utvecklrngssteg
rnom detta omride. FcirhandlingarpFLgFLr nogre srttra dn vad som nigonsin tidigare uppnitts.
alltjZimtmed ett fiertal potentiellakunder om leveransav
Verksamhetenp8.konnruktionsAontorethar pd.turbin_
sivil dieselelektriskasom elektriskalok. De internatiovarit synnerligenhcig och de ink6mna, nya
nella,konkurrenssvi.righeterna
ll1:1?,ic."
pi lokmarknadenpr?iglas
Destatlntngarnahar medfcirt ncidvd.ndigheten
att utcii<a
f rdmst av de starkakraven pi llngfristiga kreditef sailt i
konstruktionskapaciteten
med ett flertal "konstruktcirer.
vissmin dvenav krav pi m6tleverinser."
Inom de sektorer, som bercirasav vhr verksamhetpi
1015. Iiirn|onstruAtionen i ard. 87 belt klar och
murxtngen aa
lurbinomrhdet,har utleveranserna
av inneliggandeorder
liiggarna shall b1rja. Nohabfoto
Jorgen Carlsson.
vait av sidan art, att under-vissaperioderi"ir kapacitet
tillfyllest, varfcjr flera &traordindra atgarder
i"1..."uri!.
behcivttillgripas.
FJ::".turbinanldggningar har tagits i drift, av vilka
..
sarskrtt kan ndmnas Gardikforsen fcir KVS, Rdjdifors
fcir Rottneros B-ruk, Kykkelsrud fcjr Fellesani.gg.t fyk_
kels-rud-Fossumfoss,
Harpefoss
_fcjrKraftlaget 6-pplunhr_
kraft, Linnvassdlv fcir Erdnndlvens
Kraft"AB. De tvi
fcirsta aggregaten fcir Furnasanldggningen i Brasilien
gch 1eg:r]ltgranldggningenfcjr yeii6w iait frjr City of
Seattle.USA.
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arthAlsforsen

Utvecklingsverksamheten
inom laboratorie- och fcirsciksanllggningarna har dven varit mycket stor och vissa
under iret beslutadeoch redan igingsatta kompletteringsarbeteninom fcirsoksanldggoingarna
kommer att fdr
framtiden cika vira mojligheter att bibeh&llavir plats i
frdmstaIedet.
L?igetpi dieselsidanhar rcjnt p&verkanav den slrskilt
under bcirjan av iret ridande minskadeaktiviteteninom
s;'ofartsnlringen.Den seriebetonade
tiliverkningenav den
nya F-motorn kom relativt v?il iging, och utleveransen
av de 5 fcirstamotorerna av denna kategori dgde rum.
I civrigt har utleveransernaav kompietta motorer av typerna N och T frirlopt med nigot minskad volym. P3.
f<irsdljningssidan
har vi, tack vareuppgingen inom varvsindustrin, under den senaredelen av Lret, trots mycket
hird konkurrens,iyckats erhilla flera gliidjande bestlllningar. Vi kan siledes med tillfredsstlllelse notera, att
ett drygt 20-tal F-motorer fcirsilts bide i Sverigeoch pi
export, varvid vi bl. a. lyckatsplaceraen fcirstamotor i
Spanien. Bland de ovriga f<irs8.ldamotorerna fcirtjlnar
sirskilt att framhillas, att vi erhillit en order fcir huvudmaskinerietfcir den nya "Sessan"pi Gdteborg-Fredrikshavns-Linjen.
De under tillverkning varande tryckpretsarna for s8.vil DagensNyheter som Aftenposteoi Oslo har nu kommit pi piats i sina respektivetryckerianldggningar.
Dagens Nyheter tog i mitten av iret den fdrsta pressenheten i bruk och vid irets slut var 3 av de 4 levererade
2716. Aptl.87 pA NOHAB hade nu litt
f nrdi ga. Nohabfoto J6rgen Carlsson.
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pressarnai kommersiellproduktion. Montaget av Aftenpostens pressenhetkommer att avslutas omkring irsskiftet, varefter iven dennapresssE,sminingom kommer
att tas i produktion. Det goda driftsresultat,som hittills
uppnitts med de av NOHAB tillverkadepressarna,visar
bl. a. att denna produkt s2irskiltviil liimpar sig frir tillverkning i vira produktionsavdelningar.
Di iven marknadsutsikternakan bedcjmasvara relativt goda fcir ytterligare leveransmrijligheter
fcir rotationspressar
av denna
typ, har fcirhandlingarinletts om en fortsdttningav samarbetetmed den amerikanskafirman, dock under andra
och liimpligareformer.
lnom atonLraftaud,elningen
har verksamheten
i huvudsak prdglats av projekterings-och konstruktionsarbeten
m. m. fcir Marvikens kraftstation,fcir vilken offerter pi
system och komponenter skall inldmnas frin de olika
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Furnas Kraftstation i slutsAedel. Foto Lars Biijrck.

ModeJlat BoforsAoncernens
nya grensletrack,
En robustoch
kraftigpja:. Boforsfoto
Falk.
intressenterna
under 1 : a kvartalet ndstair. Utgingen av
anbudsgivningenfcir Marviken kommer att vaia utslagsgivande fcir den fortsatta verksamheteninom detta omride. Arbetenapa reprocessingsanldggningen
i MOL har
under iret i det ndrmasteavsiutats.
Verkstiiderna.Den nya maskinverkstadsbyggnaden,
i
frjrsta hand avseddfcir bearbetningav vagnskroppartill
VK 105 S och VK r55, har fiirdigstiillts. De rre stora
arborrverk,som utgcir verkstadensf,uvudsakligamaskinutrustning, har levererats.Tv8, Skoda-verkmed 200 mm
spindel och pi gemensamb.idd, 32 meter ling, var vid
irets slut fdrdiga fcir provkrirning under det att blidden
till det tredje, ett Schneider-Creuzotverk,
med 200 mm
borrspindel och 300 mm frdsspindel, var under uppriktning.
I civrigt har maskinanskaffningarna
varit begrdnsade
under aret, och inskrdnkt sig till en del ersdttningsanskaffningar, bl. a. av tvi mindre arborrverk,ett par svarvar till ldrlingsskolan,en rundslipmaskinsumf en gusskdrningsmaskin
av mlrke Suprarex.
De under L962 pltbotjadeomfattanderationaliseringsutredningarnahar fortsatts och resulteratbland annat i
en,total omorganisationav produktionsavdelningen
och
dndraderutiner, vilka antagitsoch successivt
genomfdras,
liksom ett fcirslag till fcirbiittrad lay-out och materialhantering i plitverkstadensom [r under genomfrirande.
Mera detaljer angiende rationaliseringsarbetet
iterfinnes
i separatartikel i dettanr av B-pilen.
Nils Kylberg.

men den naturliga avglngen var tidvis onormalt hrig
fcir fdretagsamhet
utanfcjrstorstadsregionerna.
ByggnadsuerAsamhetea
var dven i fjol livlig, ehuru
icke si betydandesom ndrmastfciregiendeir. Den ovanligt strdngavintern fcjrsenadeoch f6rdyrade emellertid
uppfdrandet av Mekaniska verkstadensaarmlagerbyggnad, err kdllargrund till vilken lven samtliga resurser
fcir produktmil.ring sammanfcjrts.
Till stort fdrfing fdr
de ddrmed sysselsatta
lig verksamhetenpraktiskt laget
helt nere minst fem veckor i januari-februari. Fcirst i
september kunde byggnaden tagas ibruk. Mileriet fick
sin verksamhetkoncentreraddit forst fr. o. m. november.
En icke ovdnsentligsekunddrfrirdel med det genomfcirda
projektet dr, att pL desstak tillskapatsen ritionell materialgird fcir stilhalvfabrikat, upplagda frir modern
materialhantering.
Vid senasteirsskiftet erh6ll elaerkttaden de ytterligare
utrymmen fdr materialfrirvaring,som si l?ingl sakiats.
Den egentiigakommersiellastarten av tillverkningen
av B on oceI I (styv, sj?ilvslocknande
uretanskumplast)samt
den f<ir minga skrymmandeprodukter avsevdrdavolym<ikningen,tillika med berdttigadeklagom&l frin vissa
kundkategorier <jver neddammade eller regnskadade
halvfabrikatleveranser
av plast, har gjort det ncidvZindigt
att planera fcir snabbexploateringav verksomridetsostligastedel. I oktoberigenladessiledes"tvdrbdcken",varefter under novemberett hundratal trdd awerkadesoch
schaktmassor
frin Tidaholms HandelsAB :s nybyggevid
Gamla.Torget upplades sisom grund frir ett storia kailmagasrn.
, Leterunsaaclelningenhar haft hcig beliiggning nistan
hela iret, och volymen av utgiende leveranseihar, i
2419.Tidaholnzsuerkens
nya urnf\rrdd (TVM) fiirdigt at tagasi bruk.Fotofrin BTV.

TIDAHOLMSVERKEN
k 1963 var skenbart helt olika I i,;riu.r och slutet
av iret. Ungefdr hela fcirstahaivAretprdgladesgenomsnittligen av undersysseisdttning,
medan ett ganskatyd,
ligt tendensomslag
mot personalbrist,i reiation till gjorda itaganden,visadesig under sensommaren.
Den svenska verkstadsindustrinhar emellertid fortfarande endast
i obetydligutstrdckninghdmtat sig frin den tidigarenedganSen.
Nigra pelnitteringar
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plast. Siirskilt glZidjandeir vidare, att trenden i fcjrsiiljningen av Bonoplex och varmformade produkter av
akrylplast samt Ester-Bonowell hter d.r uppilriktad. Fjoliret medfdrde d.venen start av kommeriiella leveranser
av Bonocell, styv, sjilvslocknandeuretanskumplastfcir
bl. a. isoleringsdndamil.Detta hdgklassigaoch-synnerligen ldtta material (densitet ca 40 kg/mll) har mcitt
stort intressefdr olika anvindninssandam&li industrier
och byggnation.Se dvenbild pi sidl :2.
Antalet utstillda fakturor var i fiol t0.31.6 st. eller
1 4 7 o f l e ra n 1 9 6 2 .
,Ahrylgjuterielr produktion har nitt planerad omfattning fcir -iret sisom helhet. Tillverkningen begrdnsades
emellertid icke ovd,sentligtunder virm&nadern;, for att
9ld.{. fjd.rde kvaftalet undergi en lingvarig forcering.
Yttedigare tekniska framsteg har gjorts, och polymerisationsmetodenir fciremii frjr kontinuerlie driftsforskning.
Jani. Kyl:Afr,psnrantlar
ftirdiga fdr leueranslrin Tidaboln:.
perAen.
Boforsfoto.
synnerhetpi grund av plastsortimentet,cikat'savsevert.
Detta framgir indirekt bl. a. av att antaletavsendavagnslaster frir SJ <ikat till 373, och att enbart denna transportutrivares omsdttning cikat med 33 /o frl,n fciregiende ir. Som vanligt iterkom leveransforceringenunder
andra kvartalet, medan avmattningenunder senhdsten
varit mindre mdrkbarln tidigare.
For Mekani:ka t,erAstaden
innebar 1963 en minskning
av faktureringen med ca 2o /6, vilket helt kan tillskrivas att leveransernatill moderbolaget ndra nog fullst?indigtuteblivit under andra halviret. Denna nedging
bedcimessisom tillf?illig. BelZiggningssituationen
haisuccessivtfcirbdttrats,men nAgrakundorderhar tyvdrr i vissa
fail drabbats av leveransfcirseningar.Undersysselsdttning
har hela L963 rltt fcjr montcjreroch fiiare, liksom fdregiende vinter har en markant brist pi objekt fcir maskinbearbetning,s2irskiltsvarvning,fdr6legat.Pl2tuerhstaden
har ddremot fr. o. m. viren successivterh&llir en mot
kapaciteten svarande bel2iggning. En ny karusellsvarv
levereradesi maj, och mot slutet av iret sammanstdlldes
en sdrskild grupp verktygsmaskiner fcir rationell bearbetning av bilsmide fr&n Kilstaverkentill monteringsfirdiga produkter.
Fdr Plafifi)rsdliningen blev faktureringen 16,6 Mkr,
vanv 13 /a pL export. Detta innebir ett nytt omsittningsrekord, avsevdrthcigre iin t96I fus vbrde. Aven
orderingingenh<ill i det ndrmastejdmna stegmed utleveranserna.Generellt vikande rtvarupriser samt riverkapacitet och konkurrensen i branschenhar medfdrt en ytterligare s'dnkning av styckprisernai en utstrd,ckning,som
inte bidar gott fcir framtiden.
Med undantag fdr bildetaljer har omsdttningenav
praktiskt taget samtligavaruslagdkat, icke blott ivolym
utan lven i virde. Plastflaggstlngernahai haft sitt genombrottser1963, och dkningar med t0 /e eller mer noteras.i.venfrir kylindustrielladetaljer och takljuskupoler.
DZirtill kommer, att ett nytt halvfabrikat fdr byggnidsindustrin, takljuslanterninerav armerad esterplaig lanserats och fitt ett gott mottagandepi marknaden.Fr. o. m.
1964 har samarbeteetableratsmed det bergensiskafdretagei Rieber & Scin, varvid virt fcirsdljn"ingssortiment
kommer att utokasmed takljuskupolerav armeradester-

^. Armerad esterplast. Tillverkningen even av ldngre
flaggstdnger(L4, t6 och 18 m) har bidragit till omsittningscikningen.Nya markflsten har konstrueratsoch
framtagits, vilka gcir det mojligt att finjustera en rest
sting till lodrdtt montage. Siirskilt tillverkningen av plan
(okorrugerad) Estet-Bonowell samt nyare trapetspro?iler
bl. a. passandetill Plaganplit har 6kar sin indel i det
egna tillverkningssortimentet- sedan ett avtal i sortimentfordelandesyfte senhcisten1962 ingetts med AB
Ifdverken och dem nirstiende f<irsZiljningsbolag.
Vissa
specialbestdllningar
har undantagsvisutfcirts med skivor
av ndta 20 metersldngd.
Produktionen av armerat formqods ir i vdxande for
civila uppdragsgivare, och komm"er att 6ka i samband
med moderbolagetsserieproduktionav Bantam. En under &ret bestiilld, stdrre hydraulisk press vlntas hemkommaunder virvinten 1,964.
Termoplastbearbetningen
har under 8.ret i stort sett
haft en lika j?imnsom hcig belZiggning,
sdrskilti de storre maskinerna.De ofta mycket skrymmandehalvfabrikaten har medfcirt tringsel i verkstlier och leveranssidans
iagerlokaler.Bilden h?irinvid visar en alldaglig syn av de
staplingsbekymmer,som t. ex. kylskipsmanilaina medfcir
i den interna materialhanteringen.
S,kum.pla:tprodukter.
En viss recessioni frl,ga om tillverkningsvolymenav bildetaljer frirefaller att bli ofrinkomlig. Samtidigt har produktionen av Bonocell redan
visat tendenseratt vdxaur de provisoriska,dldre tillverkningslokaler, dZir tillverkningen av block och formskummat gods med forcering och kraft ig8ngsattesi augusti.
Frin den allmdnna administrationeni KontoreNkan
vidare noteras, att antalet frin BTV direkt handlaqda
inkdpsbestZillningar
utgjorde 2.)37 st. (+ 1,4/o). Tefextrafiken minskade, men telefonvdxeln kunde under rusningstid och -slsong tyvlrr inte klara belastningen.Di
nuvarandevdxeln Zir till fullo utnyttjad, har en ny och
mera snabbetj?inadtyp bestiillts med 21 minaders leveranstid.
Den interna utbild.ningsuerksamheten,
liksom deltagandet i internatkurser, fortsatte i hdvdvunna former.
Utciver genomgingar med arbetsledning och skyddsombud i olycksfallsvflrdkinnetecknadestiel av en beslutsam satsningpi bioteknologi. I septemberstartadeutbildning av instruktcjrerunder ledning av dr E. Hejneman och inspektor U. Lcinnqvist,Bofors. De i oktober
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pibdrjade ld'racirklarnamed 40 elever pigick rinnu vid
irsskiftet. Frl'n Skycld:tjtinsten m&ste beklagligtvis rapporteras,att skadeutvecklingen
under sistakvartalet helt
fcirryckteden ldnge timligen tillfredsstdllandestatistiken.
Under iret registrerades19 st. olycksfall, mot blott 12
rekordiret 1962.
Fcjr innevarandeir 8'terstir den forhoppningen, att
Tidaholms segslitnaliikarfrLgaskall fi en kisning genom
treldkarstationen.
Fcirstsedanden elementdrasiukvirden
fungerar lokalt, kan foretagen civerviga ev. planer pi
industrihdlsovird.
LuclaigSterky

UVA
Det gingna iret har kdnnetecknats
av en fortldpande
allt starkarekoncentrationtill verktygsmaskinproduktion.
Anda tills for ti,gra ir sedanutgjorde slipmaskinstillverkningenendasten mindre del av bolagetsverksamhet,
men under 1963 hat omsdttningenav verktygsmaskiner
stigit till ca 75 Vo av den totala omsdttningen.Frir att
belysahur snabbt verktygsmaskinproduktionen
har okai
kan ndmnas,att faktureringenpi fyra ir har fcirdubblats,
och denna stegringstakthar p&gitt sedan19)7. Man kan
knappast hoppas, att cikningen lven i fortsdttningen
skall kunna hilla sammatakt. De senasteirens mycket
stora insatserpi konstruktionoch utveckling av rya maskintyperhar dock, trots den allmdnt sett svagakonjunkturen frir verktygsmaskiner,
placeratUVA i ett relativt
fcirminligt l2ige.
Arets stora omsittningsexpansion
hiinfcjr sig enbarttill
exporten,som dkat 28 /o sedanforegiende ir och uppvisar en rekordsiffra. Vira traditionelia marknaderhivdar sig ddrvid mycket bra, och fortfarande d.r England
vir exportmarknadnr 1, dit ca 4O /o av exportengitt.
Stora leveranserhar gjorts av vir dubbelspindligaslipmaskin U-tt N2, som levereratstill alla Englands ledande tillverkare av insprutningsmunstycken
fdr dieselmotorer. En mycket intressantleveransav en serie maskiner fcir tillverkning av synnerligen noggranna kuloch rullager fcir flygindustrin hcir ocksi till det mera
anmlrkningsvdrda.Vad som bl. a. gcir UVA-maskinerna
attraktiva frir desskciparedr den synnerligenfcirndmliga
rundging som kennetecknarvira chuckdockoroch som
gdr, att man i en UVA-maskin kan slipa h&l som 1r
runda inom r'lgra. fh tiotusendelsmillimeter. Detta Ir
prestandasom det tidigare inte varit mrijligt att uppni
hos hdgproduktiva maskiner utan som endast fcjrekommit i sambandmed maskinerfor stycketillverkning.
Aven om huvudpartenav exportengir till vira traditionella marknaderi Europa,har lven en del transoceana
liinder bcirjat bli represenlerade
bland vira kcipare.Under iret har silunda en del intressantaleveransergjorts,
bl. a. till Krupp i Sio Paulo.Vidare p6.gir leveransertill
Indien, och av dessahar nigra helautomatiskaUHMC1195 maskiner fcir medelstora rulllager levererats till
SKF's fabrik i Poona. Denna maskintyphar under iret
betydligt fcirbdttratsoch har nu en mycket hcig produktionskaoacitet.
^egna
Tre
framtrd.dandenpi internationella utstlllningar har fcirekommit.I Leipzig och Poznanhar vi deltagit med informationsst&nd;pi den senareplatsentillsammansmed civriga koncernfriretag.Arets stcjrstaevenemang var emellertid den 8: de EuropeiskaVerktygsmaskinutstdllningeni Milano i oktober. Detta var den
stdrsta presentationav verktygsmaskinersom nigonsin
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En ny UVA-ntasAin: helaatonzati:k typ U 55 C 2.
Foto frln UVA.

fcirekommit,med en total utstdllningsytapi civer 70.000
mz. UVA stiillde upp med tre olika maskintyperi U-)l
serien.Virt stind var relativt sett mycketvilbescikt,men
utstdllningensenorfftadimensionerinverkademenligt p&
besdkarnasfdrmiga att d:gnaenskilda utstd.llaretillr?icklig tid.
Ovriga verksamheterhar under det g&ngnairet varit
av krympande omfattning. Tyvd.rchar silunda SRMvdxeltillverkningen gitt tillbaka och legoproduktionen
fcir Bofors' rdkning ir ocks[ mycket mindre nu in fcir
nigra ir sedan.
Att under s&danabetingelservdsentligt cika totaifaktureringen,vilket skulle vara synnerligencinskvlrt frir att
kompenserade stdndigakostnadsrikningarna,
har tyvdrr
inte varit m<ijligt. Arets fakturering har, j?imfcirtmed
fciregiendeir, endastcjkatmed 5 /6. Om den pigiende
strukturrationaliseringen fir verka ytterligare nl,gra F,r
kan man dock hoppaspi si sminingom fcirbdttradlcinsamhet.
Lennart Odquist

\vEDAVERKEN
I fciregi.endeirs redogcirelsefiir \Tedaverkens verksamhet 1962 utsades,att L963 skulle bli ett bekymmersamt er. Si blev forvissoocks&fdrhillandet. Faktureringen av leveranserfcir militdra indamil minskade.och oi
den civila marknadenhtrdnade konkurrensenytterligaie.
Den totala faktureringen 1963 stannadevid 24,5 mkr,
innebirandeen minskning med 5 % j?imfdrt med 1962.
Vi hade befarat en stcirrenedging, varfdr vi anser irsomsdttningenrelativt tillfredsstdllande.
Vad de olika produktslagenbetrlffar, minskade faktureringenav sandgjutgodssivll nir det glller aluminium som magnesium,cli. dlremot pressgjutgodssamt profiler och rcir har hillit sina positioner.Prisutvecklingen
fiir dessaproduktsiagir emellertid beklaglig. Om man
j?imfrirmed priserna195), ligger priserna1963 faktiskt
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0:)0-1 :kr ldgre per kg. I jiimf<irelsemed 1962
minskadeleveransernai vikt av aluminiumproduktertotalt med 8 /6, varemot den avsd.nda
vikten fdr magnesiumprodukterokade med z /o samt zink med 25 /a.
En stor del av den minskadefaktureringen beror pi
nedgingenav leveransertili moderbolaget.Faktureringen
av militdra produkterutgjorde,liksom tnder 1962, 38 /o
av den totala faktureringen.I absolutatal betyder detta
dock en minskning.Som jdmfcirelsekan ndmnas,att fakttrreringenav produkter fcir milit[ra iindamil 1917 ntgjorde 63 /o.
Vi fir stdlla in oss pi en cikadproduktion fcir civila
dndamil samt pi helfabrikat. Det lr d?irf<irgl?idjande,
att faktureringenav helfabrikat visat en dkning med 1t
/6 for verksamhetsiret1p63 gentemotL962. Den i fciregiende irsredogcirelseuttryckta forhoppningen om en
dkad fdrsiiljning under hcjsten1963 av v&ra egna produkter har glZidjandenog infriats. Fakfureringen fcir
denna sektor blev ju visserligeninte mer d.n 4,0 mkr,
men inneblr dock en rikning p3"ca I/2 milj. De nya
IlnspumpstypernaL600 och L4O0 har visat goda resultat,och serietillverkning
dr i full ging.
Ifriga om investeringarhar bl. a. frl.n USA inkripts
tvi moderna pressgjutningsmaskiner,som berdknas
successivtftirbiiliga produkterna,cika pressgjuterietskapacitetoch frirbdttraresultatet.
Klnnetecknandefcir det nuvarandeIdget ir, att kunderna fordrar mycket korta leveranstider.Orderstocken
har sjunkit ner till 7,2 mkr vid irsskiftet, vilket ju ur
vissa synpunkterdr beklagligt. Vi kan dock hirigenom
ldttare mdta marknadenskrav pi kortare leveranstider.
Speciellasvirigheter foreligg6r ltt hilla jdmn sysselsdttning i aluminiumgjuteriet och mekaniska verkstaden.
Strdngpressen
kcirsfcir nlrvarandei 2-skift, och dven dir
dr det mycketsvirt att hilla j?imnbeliiggning.Vir lagerfdrsiiljning av profiler och rcir utgdr emellertid en buffert och utjdmnandefaktor. ndr det gdller att h6lla pressenmed arbete.
Faktureringen av halvfabrikat fcjr militdra Zindamil
torde 7964 bli 20 % av den berdknadetotala faktureringen.
Pi grund av den fortsatta omstdllningsprocessen
frin
militdla till civila produkter blir ocksi 1964 ett bekymmersamtir. Till f<iljd av den korta belZiggningeni
gjuterier och verkstdderstdlls stora krav p& planeringsavdelningensamtpi en del av personalen,som miste omflyttas frin ett arbete till ett annat pi grund av variationernai bel?iggningen.
Fciregiendeir skrev vi: "Pi den civila sidan blir det
fortsatt priskrig och klena marginaler".Exakt sammasak
miste sdgasom 1964. Vi hoppasemellertid,att vi skall
betydligt cika vir produktion och frirsiiljning av helfabrikat.
Svirigheter ?ir till for att dvervinnas.Vi Ir trots allt
vid gott mod infcir framtiden.
SuenG. Lind.
Krcinikan bygger,tit ro-*.,na., tidigare ir, pi notiser
hdmtadeur Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning
samt p[ meddelandenldmnadeav resp. avdelningsingenjcirer m. fl. Samtliga medarbetareredovisaspi sid. 78.
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Kungabesoket
i Bofors
Efter 10 irs uppehill gjorde Konung GustavVI Adolf
ett nytt besok i Bofors den 2J-26 november 1963.
Sistagingen vi hade Kungabescikvar en varm, solig och
vacker sommardag1953, i sambandmed "Eriksgatan"
genom Vd.rmlandoch Ndrke. Nu var vldrets makter slrdelesonidiga och bj<idpi sn&lblist och snoglopp.
Enligt de fcirstaplanerna skulle besciketha dgt rum
den 24-2) november,och att lven Prins Bertil skulle
ha deltagit. Det cidesdigraskottet i Dalias tvingade till
en programomld.ggning:Prins Bertil fick representera
virt land vid PresidentKennedys begravning och Konungenbevistadeen minnesgudstjinsti Stockholm.
Sent pi mindagskvdllen den 2) anld:ndeKonungen
med tig till Strcimtorpoch med bil tili Bofors, dir han
mcittesav en stor och entusiastiskskara utanfcir Bofors
Hoteli. I sup6n deltog endastKonungen jimte uppvaktning samthcigstabolagsledningen.
Kl. 9 tisdag morgon informeradedisponentSohlman
om bolagetsutveckling, med tyngdpunktenlagd pi de
senaste10 iren, och framhcjll ddrvid att de civila produkterna, sivdl frin verkstlder som fabriker, blir allt mera
dominerande.
Efter denna presentationblev det klart fcir f?ird till
Skjutfiiltet. Sncinyrde och vinden ven, men sivdi utanfcir
Bofors Hotell som ilngs orebrovdgen var stora folkskaror samlade.Skolbarn frin Sandvikensoch Bofors
m. fi. skolor sjcing - med mycket blandade stimmor
men med stark kdnsla - Kungssingen.Rektor Ragnar
Kling framfdrde hdr p5. ett mera pitagligt sett skolbarnenshyllning.
Bilderna t. a.: En tapper tkara aiintadei sndyran utanfr)r Bofors Hotett p3-bilorno, aufi)rd. - GeneratfntuygmiistareMalm och arntdchefengeneralBond.einformerar
Konungen orn S-uagnen,som pd niistabild uisarsina fdr- Tappningenat) stora elektroniirnliga koregenskaper.
stdlugneni Kil:ta uar ett ttStligt tkSdespel.
Bilcl:idan: 6ueringenjdr Krey beriittar om StLluerAet,
t. h. i skydclshjiilmstilaerAschefen)ngenjdr Reinholdz.
- Aaeringenji)rBlomgren uisar aeuaxeltmidei de .rtora
- TaL bilder
smidespressarnA.
lrLn banduagnsaerhstaden VK60. T.a. a)sar ingenjor Wernhoff, artillericlirektdraf Klint och generalBonde S-uagnenoaanifrin.
T. h. berrittargeneralMalnt, artilleritlireAtdraf Klint ocb
dueringenjor Holmgren om bandet och and,racletaljer.
- lYille Petterstonin't'ormerarom "ldninga", - f)fiyuncler stutlerar Konungen nec/ intressede"talbam ntecl
f otot frLn ticligare Kungabesdk i Bolors, som arniral
Wetter )aerldrnnade.- T. h. .rtuderarclisponentSohllnan rammaalbant, medanKon.rt.fdreningens
orclf|raw/e,
herr Lt)nnberg, beriittar orn cle grafiska blatlen i den
portfi;li tom dpen ingicA i ghuan. - Tah bilder frfrn
hetnbesdhen,riaerst "LacAe" Edaarclssonrned sdta -t'ru
Irene pratar ishockey ocb nederst talar Konungen orTr
gamla tider metl Bofor:pensioniirenOfio Holmitedt med
maka.
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Pi skjutf?iitetinformerade kapten Linnemann-Janssen,
civeringenjcirernaHenstrcimoch Kiiller samt dvriga sakkunnigaom de nya konstruktionerna: S-vagnen,151 mm automatkanonvagnen,
Bofors nya
traktor, 12 cm kanontornet,minormen och BANTAM. Minorm och
BANTAM skcitsmed mycket fint resultat- tyvirr dolde dock sncitjockan en del av effekten.
Bilkaravanen,ledd av statspolisen,satteddrpi. iv?igtill Kilsta, ddr
Snedjans alla aggregatmed hejare, smidespressar
fcir vevaxlar och
gtanaterm. m., intresseratstuderadesunder riveringenjcirBlomgrens
ciceronskap.I Stilverket var en tappning av A-ugnen noga planerad
och regisserad.Aven hd.r fcirhcjrdesig Konungen med intresseoch
sakkunskapom alla detaljer,och flera arbetareoch arbeisledarefcire,,Lacke,'
stdlldes.Pi hemvdgenfr8.n Kilsta fick ishockeyspelare
Edvardssonbesciki sin nybyggdavilla och unga frdken Christina blev
vederbciriigen
beundrad.
Till Bofors Hotell hade ett 60-tal tjdnstemdnoch irbetsledarekallats, viika av personalintendent
Hiiggmark fcirestdlldes
fcir Konungen.
Frin bolaget civerldmnadeamiral \X/etteroch disponentSohlmanett
album med kungafotogtafieroch en grafisk portfrilj si.somminnesgavor.
Den diirpi friljande lunchen pi Bjrirkborns Herrgird var av heit
privat karaktiir. Till lunchen hade inbjudits ett stort antal representanter frin personalorganisationerna
samt ett antal chefstjdnstemdn.
Efter lunchen var det Nobelkruts tur att ta emot besdk,och detta
koncentrerades
tili ldkemedelsfabriken,
vars nva lokaler silunda fick
en fin och fcirniimlig invigning. Direkt<ir Dahl6n, dveringenjcirCarbonnieroch ingenjcirMagnussonvisadeomkring.
Kosan stdlldesd?irpi via Bofors pensiondrsbostider
- med besiik
hos veteran Otto Holmstedt - tili S-vagnsverkstaden,
ddr artilleridirektcir af Klint, civeringenjcirHolmgren och ingenjor N7ernhoff
samt den militira sakkunskapen,representeradav generalfalttygmdstareMalm och arm6chefengreve Bonde, svaradepi, alla frigor.
Som en extra punkt utanfcirprogrammetgjorde Konungen ett bestjk i Karlskogakyrka, drr han med stcirstaintressestuderadesilvret,
miiningarna i sakristianoch civrigainventarier.prostenHeianderstod
givetvishdr som vdrd.
Ddrmed var det krdvande programmet lyckligen genomfcirt och
efter th6 pi Bofors Hotell skeddeavresanmed jlrnvlg fr&n Strcimtorp. Disponent Sohlman,som samtidigt skulle upp till Stockholm,
fick "lift" i den kungligavagnen.
Besciketfriljdes av riks- och lokalpressoch av SverigesRadio-TV,
som sammadag speladeupp ett trevligt avsnittfrin Bofors i "mellankvarten".

Vid be:6ketp2 Ldkemeclel:fabilkeni)uerliintnaele
direLth Dahldn en
ldrbanclslLdainnehhllandecliuerseqtti ga N obelkrut:speciabteter.-Diirunder stttderar Konungen tablettlyllningslinen. I bakgrunden
skymtar ingenjt)r Magnus:on.- SakAunskapen
konttaterar,att Karl.rkogakyrkas kalk iir au hdg Llcler och kaalitet. - Nedertt staclerar
Konungen, med proslen Helander sont uiird, reniissansmdlningarna
i
saAristian,d.engarnla "HertigAyrkan", DennA byggdesp2 tSEO-tatet
och tleAoreratles
au en au de hoamLlare,sont arbetadepi drebro ocb
Nyk6pings .rlorr.
BoforsfotosFalk och Tillman samtKarlskogaTidning foto.
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Bror And.ersson-StarA
Bofors

Gustat Andersson
Bofors

Anton Andersson
N obelhrut

Oshar Eriktson
Bofon

Karl Hult
Bofors

Knut Karlsron
Bofort

O. E. Axelsson
Bolort

E. IY. Larsson

UVA

Anderston-StarA,Bror Oskar, fodd 8 juni i904, fcirtidspensioneradpi grund av sjukdom L sept. L963. Anstiilldesvid Bofors i juli 1918 och arbetadefdrst i Stalgjuteriet, varifrin han flyttade till Reparationsavdelningen som supportsvarvare.Hade detta yrke tills han slutade
efter ca 45 irs tj?inst.Erhrill medalj och gratifikation f6r
28 tjdnsteir vid Bofors 30O-irsjubileum1946.

EriAston, Oskar Martin, fddd 1 dec. 1896, pensionerad 1 dec. 1953. Anstiilldesvid Bofors i maj 1930 och
arbetadede fcirsta 2 &ren i Valsverket. Kom i j:ulniL932
till St&lverketoch d?irifrin i jan. 1942 till Grovbearbetningsverkstadensom svarvare.Hade detta yrke tills han
slutade efter ca 33 &rs tjiinst. Erholl 1954 medalj och
graiifikation fcir 25 tj?insteir.

Andersson,GustauAdolf , fodd 27 dec. 1896. Pensionerad 1 jan. L964. Anst?illdesvid Bofors fdrsta gingen
i juni 1911 som hj?ilparei Smidesverkstaden,
ddr han
arbetadetill mars 1919. Ateranst?illdes
i ian. 1925 som
svarvare i Rcirverkstaden.Frin jan. 1946 arbetadehan
som reparatdr i Centralfdrridet. Ca 46 tjlinsteir. Erh6ll
vid Bofors 3OO-irsjubiletm1946 medalj och gratifikation frir 29 tidnsteilt.

Hult, Karl lohan, f.odd 28 nov. 18p6, pensionerad1
dec. 1963. Anstilldes i illi L932 som elmontcir vid Nobelkrut. Slutade I maj 1947 och iteranstilldes i samma
yrke pi Elektriskaavd. i Bofors. Ca 26 tj?insteir.Erhiill
1962 Bofots Hedersnil och guldur for 25 tjdnsteir.

Andersson,Karl Anton, fddd 28 mars 1898, pensionerad31. L2. 1963.Arbetadevid Nobelkrutfebr.L937okt. t94z som nitrerare pi Tetrylfabriken. Ateranstilldes
i nov. 1951 pi Trotylfabriken,kom i irg. l9)4 till Nya
Krutbruket som knidare och dverflyttade1958 till Byggnadsavdelningen,dir han vat grovarbetaretills han avgick efter 18 irs tjdnst.
Axelsson,Otto Einar, fddd 17 dec. 1896, pensionerad
1 febr. 1964. Anstdlldesvid Bofors i jan. L942 som
grov- och transportarbetare.Blev I april 1949 reparatcir
pi Transportavdelningenoch hade detta yrke tills han
avgick efter ca 22 tjanstelr.
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Karlsson,Knut Pontus,fddd 25 jan. L897, pensionerad 1 febr. 1964. Anstdlldesvid Bofors i Juni 1p15 som
arbetarei Valsverket och har hela sin anstdllningstid, ca
49 3,r, tillhort denna avdelning. Erhcjll vid Bofors jubileim 1946 medalj och gratifikation for 31 tjZinsteir.
Karlstrdm, Gustat Yngue, fddd S juli 1.913,fcirtidspensioneradpi grund av sjukdom I aug. 1963. Anstiilldes vid Bofors i juni I)41 som hantlangarei St&lgjuteriet, fiyttade i mars 1946 till Byggnadsavdelningen.
Ca 1B tjdnsteir.
Larssort,Einar Wilhelm, fodd den 6 juni 1896, pensionerad30 dec. 1963. Anstiilldesvid UVA i dec. L949
som fcirridsarbetareoch hade denna sysslatills han avgick. Ca 14 tjdnsteir.

Elis Aronsson
Bofors

Karl lttar Karlsson
Stochholnzshontoret

Fihp Danberg
Bot'ors

Hjalmar Larssorz
Bolors

Aronston, Karl Elis, fddd 28 sept. 1897, avliden 8
dec. 1963. Arbetade hren L91.6-1918 kortare perioder
vid Nobelkrut och Bofors innan han i april 1918 blev
svarvarei Kanonverkstaden.Var april LO46-a:ug. 1948
avsynarepi. Kontrollavdelningenoch ddrefter refflare i
Kanonverkstaden. Erhcjll L947 medali och gratifikation
f6r 25 tj'd,nsteiroch hade silunda ca 41 tjinsteir vid sin
bortging.
Damberg, Fihp Natanael, fodd 22 dec. 1902, avliden
30 dec. 1963. Anstdlldesvid Bofors i okt. 1917 som
gjuterihantlangarei Stalgiuterietshandformningsavd.och
hade denna sysslatill sin bortging. Ca 6 tjdnsteir.
fantson, Oskar Bertil lngemar, fodd i marc l)\7,
avliden 14 jan. 7964. Anstd:lldes
vid Bofors i april Il34
och arbetade forst i Smidesverkstaden
och f.fin 1952
som fciridsman i Centralfcirridet.Erhdll 1959 medalj
och gratifikation fcir 25 tjlnsteir och hade siledesca i0
tjinstetr vid sin bortging.
Karlsson,Helge Leonard, fodd 27 april 1911, avliden
26 dec. L963. Anstalldesvid Bofors i iuni 1929 som
reparatcirpi Transportavdelningen.Overflyttade i maj
I94O i sammayrke till ,Reparationsavdelningen,
ddr han
i sept. 1941 utnlmndes till fcirmanpi Truckreparationsverkstaden.Erholl 1954 medalj och gratifikatjon for 25
tjlnsteir och hade siledes ca 34 tjd.nsteirvid sin bortgeng.
Karlsson, Karl luar, fddd 12 dec. 189), avliden B
okt. L963. Anstdlides som laserarbetarevid Bofors
Stockholmskontori okt. I%6 o;h pensionerades
i dec.

Ingetnar Jans.ron
Bofors

Mattias Larsson
N obelkrat

Helge Karlsson
Bolors

Gdsta Liungberg
Bofors

1960. Ateranstilldesi jan. 1961 som extra lagerarbetare
och hade denna syssladi han omkom vid olycksfall i
arbetet. Erholl 1961 Bofors Hedersnil och guldur fcir
25 tjd,nstehr.
Hade 27 tjinsteir vid sin bortgtng.
Larsson,EilA Hjalntar, fddd 1 nov. 1905, avliden 17
jan. 1964. Anstdlldesvid Bofors i maj I)2) som grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.
Slutade i okt. t93t,
men iterkom i mars 1934till Smidesavdelningen,
ddr han
arbetadetill sin bortging. Erhdll 1956 medalj och gratifikation fcir 25 tj[nsteir och hade siledesca 32 tjdnste&r
ndr han gick bort.
Larsson, Algot Mattiar, fcidd 24 jan. 1901, aviiden
23 dec. 1963. AnstZilldesvid Nobelkrut den 31 jan.
l94O som bitrldande vaktfc;rman.overflyttade i jan.
1947 som fcirestindare fcir Kontorsfcirridet och hade
denna tjd.nsttill sin bortging. Ca 24 tjanstelr.
Ljungberg, GdstaSigfrid, fddd 20 marcI)t4, avliden
10 jan. 1964. Anstalldesvid Bofors i iuh 1949 som fdrridsman pi Centralfcirridetoch hade denna sysslatill
sin bortg8.ng.Ca 14 tld.nstehr.
Oldenbarg, Helnrut, fddd 30 aug. L93I, avliden 22
nov. L963. Anstdlldesi nov. 1956 vid Bofors som borrare p3' Rdrverkstaden,flyttade i okt. rgtg till Verktygsavdelningen,
dir han var frlsare. Ca 7 tjanstel.r.
Skyllkai:t, Karl Hjalnur, frjdd ) mars 1900, avliden
23 dec. 1963. Anstiilldes vid Bofors j aug. 1934 som
grovarbetarepi Byggnadsavdelningen,
dd.i han senare
blev bilforare. Flyttade 1946 tiIl Transportavdelningen
i
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Karlsson, Axel Hilding, Ftirman, VA 40

1933

^ ^ Rdnnberg,Oskar Mareno, Skinksktit.,ME 20 L 9 6 T
z+.
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BOFORS
April
l.
1.
2.
6.
12.
L3.
15.
2L.
22.
27.
Mai
1.
2.
8.
lO.
L9.
22.

1964

50-iringar

Karlsson, Klas Sigurd Haluar, Handkdrnmakare, MG 11
Thorildsson,Karl lohan Thoilld,Ingenjiir,
KCR
Olausson,SuenOlou Hzga, Ugnsskdt.,
MH 21
MLU
Lindberg, SaenHolger, Lab.-arbetare,
Forsberg, Elin Maria, Stiderska, EFV
Abrell, Klas Ake, Ingenjcir, MRK
Ring, Saen-Erik, Skrotfraktare, MVK
Eriksson,Karl Ragnar,Slipare,YK 27
Sidberg,Alf T beodor,Verktygsfr?is.
, YV 2L
Gyllstrt)m,Axel Rune, Arborrare,VK 23

Anst.-ar
I q?q

1936
19>4
1953
19t,
L94'
1960
t946
1,929
1937

L9r3
Ajeson,Edit Maria (May), Strykerska,OT
StAbl, Anders GustaaGt)ran, Svarvare,VA 20 1933
1q a 7
Andersson, Karl Berlil, Borrare, VK )0
1938
Karlsson,Ragnar,Brukstjinsteman,PM 3
lYendelskog, Enril Herbert, Hdrdzire,MSK 50 L 9 4 L
L954
lYickstrdm, Frant Uno, Synare,MSK 80

Helnzut Oldenburg
Bofort

Juni
1. Giuskou,Alfred Ejuind, Pendelslip.,MVK 40
2. Nygren, Gdsta Rickarrl, Grovarbetare,B
6. lonsson, Gustau, Ftirridsmao, MG 49
8. Erihsson,Bengt Oloa, Virmare, MS
10. Gri)nlund., Karl Uno, Amneskapare,MRK
13. Axelsson,Erih Bertil, Verktygsslipare,YY 24
14. Aruidson, SuenAxel lVilhelm, Brukstj.-man,
KKV 3
14. Chrittenten, Herberl, Skdnkskdtare,ME 20
15. Luncl, Dagfin, Valsverksarbetare,MVK 23
2I. Gerdin, Saen Gunnar, Overingenjcir,U
2I. Nilsson, Anna Maria, Stiderska,EFV
29. Grell, Herbert Hjalrtar, Hemarbete
29. Stridh, Lars Ake, Ingenjcir,BAK 12

Sdrenfelt, Siiren lYaldemar, fddd 23 okt. 1914, avliden 14 dec. 1953. Anstdlldesi dec. 1.937som tidskrivare vid Nobelkrut. Overflyttade i a:ug.L959 till Bofors
Erhtill 1962.Bofors Hedersnil
i samma sysselsdttning.
och guldur fcir 25 tjdnsteir.
*
Ett tack
Frin AB Bofors har vi erhillit en minnesglna i ar
ledning av vir son ingenjor Eyvind \Tikstrcimsbortging.
Di vi mycket gd.rnavilie sdndaett tack till den organisation eller de organisationer,sorn stir bakom denna

1956
1939
1943
1930
1954
L937
1948
L948
1960
L94L
1942

r932
195L

60-iringat

Aprii

l. Andersson,E$er Linnda, Stdderska,EFV
2. Sunclin,Nils Guyau RagnarAndreut, Reparator.B 9

I(. Hi. SAyllkuist
Bofors

samma yrke. Erhiill 1919 medalj och gratifikation fdr
25 tjanstefu och hade s5.lunda ca 30 tjdnstetr vid sin
bortging.
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Karlsson, Gustau V i Ih elm, Verktygsfilare,
1,929
w20
2 7 . Andersson,Fritz Gunnar, Mek.-rep.,MSK 90 1960
2 7 . Brunsted.t,Frank lViliam Fred.rik, Ing., KCA r937
28. Lundkuist, Bror Martin Olou, Gd,,ngslipare,
1936
vY 24
29. lohantson,Aruid Henry, Brukstj.-man,PM 3 r929
31. Andersson,Gunuor Elisabeth,Kontrollarb.,
L9tt
KA 80'

L949
1.933

Sdren Si)renfelt
Bolors

g&va,men inte vet till vem eller vilka vi skall vlnda oss,
ber vi att genom B-pilen fL framfdm virt varma tack frjr
givan och for visat deltagandei vir stora sorg.
Elsa och Yngae lYiAttrdm med.fanzili
*
Minnesgivan

1963

Minnesgivor till efterlevande till avlidna tjdnstemdn
eller arbetsledare,resp. maka/make till anstiillda tjlnstemdn eller arbetsledare,har under fu L963 utgett i 14 fall
till ett sammanlagtbelopp au: 79.677:50 kr ellet ca
).691 kr pr fall i medeltal.
Antalet deltagarei insamlingarnahar vadt 2.276 i
medeltal.
Coc/EpM

17. Bergh.uist,Karl Ernst Ragnar,St&lverksarb.,
MEK
12. Emanuelsson,
Erih Otto,Ugnsskcitare,MH 20
12. Grbnlund, Nils Oshar,Ingenjdr, B 1
16. Nilston, Daaid, Filare o. mont.-arb.,VK 51
27. Hantson, Nilt Holger, Oversynsman,
MSK 90
Mai
1.
1.
7.
9.
12.
13.
t3.
19.
I).
21.
23.
24.
25.

Gustaftson, Valborg Linn,la, Stdderska,
SS
Blomberg,Gunnar Torsten,Grovarbetare,B9
Schwartz, Karl Thore, Fcirman, VR 1
Suiird, Karl Augutt, Skalare,MVK 30
Hiibner, Alfred Max Hugo, Avsynare,MG t6
Bergstedt,Annie Maria Linnea, Stiderska,
EFV
Hiigberg, Karl losef, Fcirridsarb.,P 10
Hedberg, Erik Haluar, Svarvare,YA 45
Larston, Greta, Std.derska,
EFV
Zantler,Herman Emanael,Brukstj.-man,KCT
lonsson, Karl Albert, Vedg&rdsarb.,ESH
Eriksson, Oskar, Reparatcir,B 25
Hanzmarstrdm,Sten Karl Didrik, Ing., KKF

Juni
Hilcling Ecluard.,
3. Suensson,
Krankopplare,
VP 20
6.
L2.
L4.

r6.
t7.
26.
28.
30.

Ekrnan, Gustau Adolf , Krankoppl., MVK 30
f anston, Gunnar Emanuel,Pressare,VA 20
Lindberg, Karl, Serviceman,MH 20
Berglund, Einar Elias, Avsynare,KA 800
Aberg, Birger Elou, Smedklensm.,MS 20
Ljungberg, Karl Hjalmar, Mek. reparatdr,
MSK 90
Larsson,Herbert Gunnar,Brdttmontdr,ME 21
Zettergren,lobn Elou, Modellsnick.,MG 40

1960
1934
1935
1952
1955
I9j7
l9:-7
1928
1947
l9j2
L%8
1960
1937
L944
1919
L934
1946
1929

1960
1959
r937
1 c)ro
1 c)?o

1934

1949
1 9 1B

NOHAB
April

Muj
3.
4.
LI.
13.
23.
31.

Appelgren, Nils, Fcirman,VA
Astberg,Erik, Filare, YH
Selancler,Bengt, Kontorist, EI
lohansson,Arne, Plitslagare,VT
Franz'in, Knut, Ingenjcir, KA
Nilston, Folke, Forman, VD

Muj
11. lViAsten, Ernst Axel, Ingenjcir, NX
16. Hindersson, Folke Magnut, Krutblandare,
NVK 1
23. Elstedt, Annie Linnia, Amm.,arb., NVA 4
Juni
1. Winterquist, Jllg, Kontorist NB 72
14. Sanclaall,luan Alfred, Laborant,NLB

I OS?

r937

L927
19'L
t923

M^j
2. Bjdrklund, Hany, Borcare, VT
14. Klint, Herbert, Frdsare,VM

L927
r93t

TIDAHOLMSVERKEN
S0-iringar
Moi
8. Gastauston,Helge Alberl, Ritsare,

L946

Juni
2. lobansson, Bror Eualtl Rutger, Filarc

r939

M.j
10.
22.
26.
28.

r930

r932
L937

60-Sringar
April
2. Karlsson, Gdran, Frirman, VA
3. Nilsson, Erik, Tnnsportarbetare, VD
12. Guttafston, Herman, Traversfdrare,VH

SGiringar
April
4. Seth,Kiell YngueReinhold,Eldare,NB 30 1938
17. Strand,Olof Einar,Amm.-arb.,NVA 5
1949
t7. lYall$rbm,GannarHarald,Amm.-arb.,
NVA 4
1939
1938
L9'T
1930

1940
1960

t948

\vEDA

r930

1947
r929

Juni
23. Oltton, Sture, Filale, YD

NOBELKRUT

20. Myhr, lohn Mauritz, Ingenjdr, NLD
)7
Gustatt t on, H elge V alentin, T ransportarb.,
NB 70
2 7 . Blom, Hanna Teresia,Fabr.-arb.,NVM
)1
Hagelin, Gustau Inguar, Lagerarb., NVM
2'7. I ohanston,Dauid V alentin, Amm.-arb.,
NVA 4

50-iringar

27. Stohm, Bertil, Plhtslasare,VT
27. Flootl, Ostian, Modellsnickare,VG

50-iringar
Gosa Dahl, Avsynare,
Aluiing, Tltorsten, Fcirman,
Palm, Greta, Renserska,
Bringsli, Herrnan, Slipare,

L95r
L938
1,959
1c)(?

Juni
7. AbrinA,Folke,Reparationsarbetare
22. lakobtson,Helmi, Avsynerska,

L95L
L962

6G.iringat
Juni
6. Andersson, Gustau, Svetsare
L). lohansson,Artbar, Murare

1940
r956

1944
1928
1944
1947

r93r

60-iringar
April
18. Herlufsin, Bror Anton, Fcirman,NVA 25

r924

Muj
L4. lern, Guttaa Sigfrid, Apparatskcitare,
NVF,

1929

UVA
April
SO-iringar 4. Erihtton, Karl Ernst, Hirdare

1962

Mai
4.
5.
23.
24.

1956
195g
l9j6
L949

Ohlston, ladith Helga Sofia, Kopist
Norgren, Klas OsharHenning, Fcirman
Kennerhag,lohan Allan, Filare
Tottie, Carl Axel Wilhelm Gunnar, Provare

60-iring
Muj
19. Carlsson,Birger Alrik, Verkmdstare

1943

a
SVERIGES FORSTA GASTANKER ISOLERAS
MED BONOCELL
\Jmbord pi gastankernPaul Endacott, som f. n. ligger vid utrustningskaj p& Kockums varv i Malmd, pilghr
just nu ett febrilt arbetemed installation och montering av motorer,hjdlpmaskiner och all annan inredning. I
en viktig detalj i sistndmnda[r Boforskoncerneninkopplad: skumplastisoleringenav lastru-rimenfrir ligtemperaturtankarna.
Paul Endacott dr det fdrsta svenskbyggda specialfartyget fcir flytande
gas, och det dr dven det ndst stcjrsta
i vddden i sitt slag. Det lIr finnas ett
stcirre fartyg, den japanska LPG-cartien Bridgestone Maru*) pL 25.600
dwt. Paul Endacott dt p3"ca 22.OOO
ton och kan transportetaca L3.7OOton
flytande gas, eller 15.800ton flytande
ammoniak, i tankar och vissa tryckkZirl.
Petroleumgas anvdndes alltmera
som hcigvdrdigt br?inslei hushill och
industrier Kvarntorps gasol kan
ndmnas i detta sammanhang- och
som rimaterial i minga kemiska industrier, bl. a. plastindustrin. Konsumenternas cinskan att ft gas i allt stcirre
kvantiteter gor, att producenterna nu
har inriktat sig pi stdrre fartyg, ddr
den kondenserade,flytande gasenkan
transporterasi tankar, som medger att
fartygens lastutrymmen bdttre kan utnyttjas.
Vdddens LPG-flotta ir innu ganska liten, och bestir mest av mindre
fafiyg, ddr gasen f<irvarasunder tryck
i behillare och vid den omgivande
luftens temperatur.
I LPG-tankerc av Paul Endacotts
typ skall gasen transporteras under
normalt tryck, men nedkyld till flytande tillst&nd, och den miste ocksi
hflllas vid denna mycket l&ga temperatur under hela transporten. Kokpunkten fcir propan dr vid atmosflrstryck
-42o, f6r butan -0,60 och fcir metan -1,61,,Jo. Kylteknikens framsteg
under de senasteiren har gjort det
mcijligt, att transporteragas vid denna '
mycket liga temperatur; men det stills
di ockst mycket hciga krav pi vlrmeisoleringenav tankarna.
Paul End.acotthar {em temDeraturisolerade lastrum, skilda it genom
*1 LPG ir en fijrkortning
av Liquified
Petroleum Gas, dvs. flltande petroleumgas, sisom propan och butan m. fl.
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kofferdammar.Varje lastrum rymmer
en stor prismatisk tank, som vilar p&
fundament av azob6 ett mycklt
hirt och hillbart tropiskt tr[slag.
Konstruktionen medger, att tankarna kan krympa eller utvidga sig allt
efter temperaturvdxlingarna.
Den stcirsta tanken d.r ndra 3O m
ling och rymmer 7.200 mg. Totalt
rymmer tankarna24.100m3. I 1:ans
lastrum finns tvi cylindriska tryckk?id
(frin Degerfors) fcir den gas, som
skall anvd,ndasfrir nedkylning av ligtemperaturtankarna fdre lastningen.
P& d?ickligger dessutomi vaggor fyra

cylindriska behillare pi sammanlagt
c a 1 . 2 0 0m 3 .
Tanktoppen dr forsedd med en
vdrmeisoleraddom, som gir upp genom trunkddcket och mrijliggor anslutning till alla ledningar direkt till
bppet dZick. Tankarna dr tillverkade
av specialstil och helt utan isolering
fdr att ldttare kunna ovewakas.Itoleringen ligger pfr. lastrummens bordldggninp insida. Mellan tank och fartygssida erh&lles silunda ett kallt utrymme. Normalt skall detta kunna fyllas med kvdvgas, fcir att hindra eventuelit utllckande gas att explodera.

GasoltanAern, bygge 486 - ljnns od6pt - pd stapetbiidden. I 1: ans lastrum syns tanaen,
baAont de bida cylindrisha trycA\l)rlen (god reklam f6r Degerfors Jernuerk).
Foto Kockums 31..10. 196i.

t

l

konnter i uellpappsSkutnplastblochen
en baIlage I rln 7'i dabolnt' r r{tf!
*or',^r.
Lastentagesombord i kallt och nigot underkylt tillstind. Tankarna under diick miste f<irst lingsamt nedkylas genom sprayningmed gas,si att
inga sprickoruppst&ri tankvdggengenom en fcir hastig nedkylning. Lasten
lossassenare med hjiilp av sdrskilda
djupbrunnspumpar. Sugpumpar kan
inte anvdndas,eftersom flytande gas Paul Endacott uid utrastningshajen i januari 1964. Foto Kockums.
bcirjar koka vid minsta undertryck.
Det kan ocksi ndmnas,att L ms flyIsoleringensker med BonocellS 40 na fir inte van kallare d'n *t2o f6r
tandegas motsvararca 800 m3 fri gas.
uretanskumplastblock,
sjdlvslocknan- att limmet skall fiista. Pliten m&ste
Farlyget har utformats i intimt
de,
i
flera
skikt
pi
vdggar
och skott. ddrfdr vdrmas utifrin med inga gesamarbetemellan Kockums och byggDlrutriver isoleras bottenstrid och nom ballasttankarna.
herren, Trelleborgs Angfartygs AB,
sidostcid och en rad diicksbalkar. rcir
Skyddsfrtgorna dr vitala, och vi har
samt berrirda myndigheter. Det har
och ventiler m. m. Ingenstansfir en i detta sammanhangett mycket gott
krdvt mycket planerings- och forskmetallisk kontakt finnas mellan tank samarbete
med KockumsSkyddstjiinst.
ningsarbete sivdl betrlffande konoch ytterskrov.
De har haft en genomg&ngmed oss,
struktionersom metallurgiskaoch keBlocken har formskummatsi Tida- och direfter har vi instruent alTavlra
miska problem. I sistndmndahar lven
mannar.Var och en, som arbetarnete
Bofors-Tidaholmsverkenoch AB Bo- holm och fraktats p6, j'tunvdg ner till
Kockums. Fdr blocktillverkningen har i lastrummen,har skyddsmask.Vi ser
fors, Nobelkrut varit inkopplade pi
isoleringssidan.Kockums upprettade f.6. en speciellline byggts vid Tida- till att filtren ofta byts, och si konfcir civrigt ett speciellt LPG-laborato- holmsverken.Aven de 1000-talsrdr- trolleras trihalten genom mltningar.
sk&larna(raka och kriikar) samt andra Det hinder trots allt, att en och arnan
rium vid projekteringen.
Givetvis finns ombord en hel rad liknande detaljer skummas i Tida- kan fi en liten sniff for mycket av tri,
och di fir han genastg& upp i friska
kontroll- och sdkerhetsanordningar: holm.
luften. Men i regel d"r alla fiirsiktiga.
*
niviindikatorer, gasdetektorer, ydVi arbetar nere i rummen tvi timmar,
cuumventiler for kontroll av tankarna,
varefter vi har 1) minuters friskluftsatskilliga termoelement, gasverk, kylVi liter nu BTV:s "platschef" pi
paus, di de flesta gir ner pi kajen
aggregat,pumpar och fliktar frjr blisning av tankarna, anordningar for Kockums, civilingenjdr Harry Matts- fcir att ta sig en kopp kaffe eller ett
bloss. Givetvis har alla ocks&oblisaatt hindra elektrostatiskuppladdning son,beritta:
osv.
"Isoleringen dr ett b&de tids- toriskt skyddshjnh."
*
odandeoch krlvande arbete.Kockums
Och nu till Bof ors-TidaholrttsuerKailsson (BTV) Fenslar plattor med
sandbldstrar, stilborstar och damm- Sten
i
andel
ken eller BoforsAoncernens
kontaktlint, neoprenlim " Cernentex Mailsugerplitytorna, sl att de ir helt rena, ne", Foto Kockums.
detta hdgintresunta bygge.
vareftervi tar vid.
De fem tankarna- la5llummsnBlock och pl&tytor bestryks med
har en sammanlagdisoleringsytapi
kontaktlim,
och efter torkningen presca I2.IOO m2' det stdrstalastrummet
sas skivorna fast frir hand. Vidhiiftm2,
det
har
ca
3.000
)1a11
ningen lr stor - optimalt I kg/cmz.
m2.
minstaca 2.OOO
V"i forsrikte frirst spruta limmet, men
detta var frir trcigflytande, och nu anEn biittre ocb ellektiuare tnetod att Jintnta
vdnder vi d?irfdr spackel. Vi har
plattorna hiller Karl Granhrist hkr pd med.
emellertid experimenteratvidare, och
Foto Kockums.
kommit fram till en rationellaremetod att anbringalimmet.
Losningsmedleti limmet dr tri, och
vi miste dirfdr ha skyddsmaskeroch
effektiv friskluftsinblisning och utsugning i arbetsrummen.Plitvlggar-

7r-

Arbetsledare ocb plat:chef santlade till honlerens i Aonroret. Fr. tt. henar
!ohn Littdgren,
uno Finnstrijm, Karl Graxhaist, Ak.e si6gren, Gunnar lohansson och Harrl Mattrsot?.
B-pilen foto.

Vi har det ordnat se, att ett par
lag pi te man limbeliigger alla block
i en speciell verkstad "teltet", som vi
riggat upp. Si har vi kcipt en lastbil
fcir alla transporter mellan tdltet och
kajen. Diir gjbrde vi fdrrestenett utomordentligt gott kdp - men bilen
ir inte inregistrerad,utan den ffu bara
kcira inom verkstadsomridet.
Det gir inte att skumma isoleringen
pi platsen.Dels skulle det bli mycket
besvidigt formbygge och dels stora
krympningar minst 20 mm pi
tankhdjden. Den fabriksgjordaBonocellen dr i?imn i kvaliteten och mera
best?indig.Det har nog gjorts fdrsdk
att spruta bitar med uretanskum pi
plats, men pi s& stora ytor som dtt
htir lir ffiga om ir metoden otinkbar.
Det blir mycket tillpassning av hdrn
och skarvar och omkring plttkonstruktioner, men Bonocell iir l?itt att
forma med sig, rasp och hyvel, si det
blir ocksi litet "amatrirsnickeri" av
monteringsarbetet.
Vi 1r f. n. civer 100 man pa
arbetet;25 frl.n Tidaholmsverken,38
frin NOHAB och bortit 40 man frhn
Sverre Lund, Sandefjordi Norge, en
entreprencirmed svetsningsom specialitet, som har mycket folk hir nere
pi Kockums. Hiir iir alla miijliga yrken representerade:lok- och turbinKarl

GranAaist ocb Harry Manrson

berik-

ti sar oclt godkdnner'r t Orr,|K:*!L(:::.

montcirer, snickare, verktygsarbetare,
plastarbetare,svetsareosv. Si har vi
tre f6rmdn ffin Tidaholmsverken;
Gunnar Johansson, John Lindgren
samt arbetsingenjcir Karl-Gustav
Grankvist; en frin Bofors, Uno Finnstrcim,och en frin SverreLund, Kaare
Hammar. Gunnar Tohanssonskriter
kontorsorganisationen.
Finnstrom,
Lindgren och Hammar och lagbasen
Ake Sj<igrenhar var sin tank. K.-G.
Grankvist iir "stZillfciretrldandearbetschef", och leder dessutomutvecklinqsarbetet.
*
Uno Finnstrbrn tillhdr BAM i Bofors och har bl. a. arbetat pn MAKmonteringen, men ir nu utlinad till
Kockums.
"Iag har 26 man; 24 ffin
NOHAB och 4 ffin Sverre Lund och
hiller till nerei tank II.
Arbetet ghr bru, men man blir litet
iim i knd.na fcir det iir mycket krypning - bara 60-80 cm mellan tank
och botten.
Trilukten 5r i regel inte st fadig.
Bara om nh lag intill varandra limmar samtidigt, kan det bli litet f6r
mycket. V2irst blir det nir vi klistrar
vd.ggana. Di iir det st6rre ytor som
dunstar ut tri.
Jobbet ?ir bra. Isoleringsmaterialet
dr ldtthantedigt och smidigt att arbeta
med, och har vi bara andningsskydd
dr det ingen risk fcir trif6rgiftning.
Skyddshjnh dr ocksi nddvlndig att
ha - 5s bara hur m8.ngastcjtar den
hd.r har fitt. Ibland slir man i hjiilmen si att det dinar i huvudet- man
fdnker inte pi att det ir si tringt".

lohan Lindgren
liga fall i Tidaholmsverkensmonteringsavdelning,men 6r nu "sk&ning"
sedanen tid tillbaka.
- "Hur jobbet ?ir?Bra - nu trivs
man, men det var vdrre i bcirian.Fdr-

Lnngen gdr. Prepawade plattor lyfts
bord rned. Aran ocb langas sedan ned i
riltnnzen aia en l7ng hed.ia. Pd bilden
Ahe Sji)gren ocb Brynolf lYihstfim,
f rdn rJI y . Ioto t1'oct(ums.

onlastsyns
bdda

sta dagen jag gick ner i 'hilet' tyckte
jag att det var otickt, och det tog en
tid innan jag fick upp konditionen.
Men nu springer jag som en ekorre
upp och ned fdr lejdatna.
Jag har ett 30-tal man; 6 fthn
NOHAB, 22 hemiffin och restenfrin
SverreLund. De flesta trivs bra med
jobbet - men det ir ju en oldgenhet
med trigasen, om man inte ir fdrsiktig. Det ir en fin kamratanda hd.r.
Och si har vi fitt berdm fcir vhtt ar
bete. Kaptenen, som sedan skall fcira
fattyget, gir hlir som kontrollant och
han dr mycket beliten.
Samarbetetmed Kockums dr iiverhuvud taget fint, och vi har inte haft
niga bekymmer i den vdgen. Den vi
har mest att gcira med ?ir "StiillningsErik", och det ir en prima kad, som
vi har mycket nytta av. Kockums ordnar ocksi med allt st?illningsbyggeoch
med stddningen,varmheilningen med
Kocoverk och friskluftsinbl&sniogen."
*
De tre "klistrarna", SvenKadsson,
Ulf Johanssonoch Anton Blomdahl i
"teltet" arbetar ilag.
"Vi arbetar liksom i skift; ndr
vi klistrat en omging plattor, tar vi
en friskluftspaus, medan plattorna torkar. Jobbet1r fint, inte hirt, men litet
Utrymrnet ntellan taxk- oclt lastrunzsbo/ten
iir pci sina hhll endat cirka 70 cn. Hiir
lasar ett sAuntplastblocL. Pfr bilden syns
Herben lansson som hyalar ocb Eilc Lidnlan rom
bd.ller lampan. Bfrda frd.n
NOHAB. Foto Kockums.

Kafletiren den biistd lir . . . Folo Kockums.

kletist och varmt - vi har varmluftsfHkiDa hela tiden.
N" hoppasvi, att en ny metod gor
iobbet liittare och*snabbare."

- "Trin? Ja, den kan ju vara besvirlig, men dr man fcirsiktig gir det
bra. En del har nog blivit lummiga
och scimniga.Dricker man di en pilsner, blir en rcid i antiktet och yr i
skallen, men om man dricker mjolk
si gir det civerfort."
"F<idriggningenpi Artholmen
d'r bra. Vi ligger i dubbelrum och far
mellan jobbet i chartrade bussar.Dlr
ute bor ett 60-tal av oss - samtliga
frin Tidaholmsverkenoch NOHAB.
Det blir ocksi mycketcivertidhdr, om
man skall hinna med arbeteti tid."

Det ir minga problem forknippade
med detta arbete,som ju har mycket
Under en paus trdffade vi ett antal av pionjdrinsatsi sig. Varje morgon
NOHAB-iter och BTV-are pi kajen, har arbetsledningenocksi en konfede flesta med en rykandevarm begare rens om dagens ffi.gor, och ur en
kaffe frin automaten i ndven. Nigra
10-minutersdiskussion
antecknadevi
lcisrycktarepliker fotjdnar att iterges. b l . a . : " 1 5 m a nt i l l k o m m e ri m o r g o n ,
"De hir kaffeautomaternadr var skall vi sdtta in dem - hur skall
fina. Tiink, om man hade sidanahem- bottenventilenmonteras- rdckertrima pi jobbet. Men vi har val for smi fcirr&det?- hur g&r den nya klistavdelningarsi att det inte lcinar sig." ringen av plattorna - penslarnah&l"Synd att det hlr jobbet inte ler inte - frakten oi klistret miste
kom litet ldngre fram pi iret, si man debiterasextra - K6ckums vill att vi
fitt se Skine och Danmark i sol och skall bli f'drdiga 24 febrcari - hur
minsa man skall arbeta dver i kviill
vir."
- "Man miste komma UPPur tan- och hur skall vi kunna ordna bussresanhem fdr dem."
ken varannan timme och fi frisk luft.
Man blir trcitt av tri, men den hdr
*
pausen friskar upp. Minga blir ocksi
scimnigapi kvlllen."
Ingenjcir Harry Mattsson avslutar
- "Bilen, den dr alla tiders: bara vira samtal.
tippanordninsendr vdrd dubbla in- "Vi har alltsi en ytterligt hird
.
^v ,..
kcipspriset.Si d?irgjorde de verkligen press frin Kockums for att det hela
en fin affar."
- "Man fir kondition av det hdr
Ett Bonocell-block uliger inte ner An eft
jobbet. Fdrsta dagen iag var htu var par hekto. Ingenjdr Harry Mattsson, platsjag si trcitt pi kvdllen, att det kdndes chef 'fdr isolerarlaget uisar hur liitt nan
som om de bultat hela kroppen med banterar marerialet. Foto Kockums.
kcittyxa - men nu 6r det prima."
"Varken lungor eller hj'd'rta
h?ingdemed fcirsta gingen man kldttrade upp, men nu springer man hur
Idtt som helst. Stark i armarna blir
man ocksi - p1s6i5 som en Tarzan
- och man soirnar som en stock pi
kvdllen."
- "Man blir minst 21 h yngre plt
det hiir jobbet tack vare spdnsten.Jag
undrar just vad gumman skall sdga,
nfu jag kommer hem."
- "Maten den 1r prima och riklig
bide pi f<irl?iggningenoch pi Kockums matsal. Nog fir man bra mat
hemma,men skiningarnakryddar maten p& ett alldeles sdrskilt sdtt. Det
enda som vi inte gillar iir kaffet, men
skiningarna har samma slags kaffe
som danskarna med ftjr mycket
cikoria."

AlistlarpA
Ett f|rsta lagerBonocellpldttor
fdrt)tgrpleten.Fr. r. Araidsson,NOHAB,
ocb t. h. " loPPt" Sjdgren,BTV. Foto
Kockums.
skall bli flirdigt i tid. Vissa tidigare
oundvikliga fcirseningar pi bygget
skall vi nu fcirsdkata in. Bestillaren
och chartertidernavintar. B&ten l?ir
komma att gi mellan Texas och europeiskahamnar och frakta kolvdten och
-ammoniak.
- "Jug tror att LPG-b&tarnahar en
stor framtid fdr sig. Jordgastillgingarna bide i USA och Nordafrika och
pi andra platser i vldden dr stora,
och det giller att ritt utnyttja dem och
framf<irallt att frakta fram dem till
konsumenternahlr i Europa. HZirfor
fordras, att man bemdstartekniken att
kyla ned metan till vdtska och att
frakta den sdkert.
Bygget av Paul Endacott, 486-an
som vi vanligen kallar den, har inneburit mycket forskningsarbete, och
man undersdkernu mcijligheternaatt
bygga ett fartyg fdr transport av metan. Tankar och isolering skall alltsi
h&lla frir denna mycket l&ga temperatur. Lovande fcirsokpig&r med plastmaterialet, och vi ffu v'dl se hur det
o?r "
E, Lbg,
b*-'

Fiirf. stlr i stor tacksamhetsskuld till
Kockums Informationsavdelning fdr vdrdefull hjelp med fotograferingen, till Kockums
Produktionsavdelning m. fl.
frir
granskning av manuskriptet samt till ett
stort antal "Boforsare" vid Kockums fiir
trevliga inter-vjuer och samtal.
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a7
SjuAdagarnafor yrkesskadornatotalt i arbetet under 1963 har varit
3.111st. mot 4.49) fu 1962.En glndjande minskning med 984 sjukdagar.

Meddelanden
-frdn
ao

SKYDDSTJANSTEN

Skyddsdivlingen

vid AB Bofors fu 1963
Yrkesskadestatistiken
Y r k esskaclestati t tik en utvisar, att antalet yrkesskadorf6r 3"rL963 har varit
138 st. i arbetetoch 27 st. yrkesskador
vid fiird eller totalt 165 st. Ar L962
i arbetet164 st. och
var yrkesskadorna
yrkesskadorvid fird 36 st. eller totalt
200 st. En minskning siledes 1963
iZimfdrt med t96z med inte mindre
In 31 st. Siinkning av antalet yrkesskadormed L7,5%.
Antalet arbetadelintmar har under
iret varit 8.476.173mot 8.885.520ir
1962, en minskning med 409.34-/timmar.
Yrkesskad.efrekuensentotalt fcir
L963 blev 19,1 per 1 milj. arbetstimmar. Ar 1962 var frekvensen22,5.
Yrkesskad.ori arbetet fick fu 1963
en frekvensav 16,3per l milj. arbetstimmar. Ar 1962 var motsvarande
med
siffra 18,5. En frekvenssdnkning
2,2 under l)63.
Yrkestkadoraid fdrd' minskadeunder 1963 med 9 st. och frekvensen
blev dirigenom 3,2 pet 1 milj. arbetstimmar. Motsvarande siffra fiir ir
1962 var 4,0.
Under 1963 har intriffat ett d6dsolycksfall vid fZird till arbetet. Kollision mellan cyklist och bil.
Liariintor som under tret har godkdnts har vait L3 st. Ddrav 8 st. g?illande h6rselnedsdttningefter arbete i
buller. dvriga har varit livrdntor fcir
kvarstiende invaliditet vid yrkesskador. De svirasteinvaliditetsfallenhar
varit en kraftig hj?irnskakningvid ett
fZlrdolycksfall med 80 % livrlnta,
samt ett kompl. brott p& en armbigsled, vid yrkesskadai arbetet.

Lai

har behandlatspi Bofors Poliklinik,
men ej medfdrt sjukskrivning visar,
att under 3'r L963 har cigonskadorvarit l4o st. En hog siffra, vilket visar
att skyddsglastigonbor anvdndasi arbetet.
Enligt statisilken har 8 avdelningar
av 4L vait helt skadefriaunder 1963.
Olyckslallenutom arbetethar minskat frin 130 st. under 1962 till 110
st. under 1963. S2inkningmed 20 st.

Arets skyddst2ivling har bedrivits
efter de regler som tillimpats under
senare ir. Prissummanfdr Sret som
tillfaller de olika klubbarna blev
21.379:- kr.
De avdelningar i grupp A, vilka
fir hcigstaprissummorna,'i.t avd. B
kr, avd. VP med
med t.465:kr samt MSK-20-40 med
L.l6I:L I 4 6 : - k r o c h M S , s o mf i r 8 2 3 : kr. Endast avd. BAM har i denna
grupp varit helt skadefri.

Antat

Den aisuellastalittiken under 1963
visar fortfarande att finger, hand,
handledsskadorsamt fot, fotled och
ben, kniskador dominetar med sammanlagt 113 st. yrkesskador.Dessa
skador utgcir tillsammans68,4 /6 av .,
samtligaskador.Ogonskador,som lett
till sjukskrivning,har under 1963 varit 2 st. Tiskadorna har under iret
varit 4 st. mot 72 st. Ftr 1962. Ttoligen har subventioneni skyddsglasiigon och skyddsskorverksamtbidragit till denna gl?idjandesdnkning av
dessayrkesskador.
Rapporleradeskadori arbetet,vilka
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1 grupp B fhr avd. VV hdgstaprissumman med 1.055:- kr. Dlrefter
f6ljer KA 8-9 med 62j:- kr, X-20
) 5 2 : - k r o c h V K - 5 0 m . f l . 5 4 1: kronor.
Skadefria i denna grupp har varit
MG-30, MG-40, MRK, VA-20, X-30
och KMPS.
Lai

1963frarngingsrikt fiir skyddsverksamheten vid Bofors
Av yrkesskadestatistiken
f.ramglr,
att antalet yrkesskadorf.or L963 har
varit det hittills lZigstavid AB Bofors,
med totalt 165 st. mot 168 st. ir
1918. Detta gdller inte bara en fortsatt nedging i yrkesskadornasantal,
utan ocksi fdrre antal sjukdagar,beroende pi att yrkesskadornas
svirighetsgradvarit av iindrigare art. Som
exempel hiirpi kan ndmnas, att antalet fcjrlorade arbetsdagarp5. grund av
yrkesskadori arbetet totalt fcir 1963
uppgir tiil 3.t11 dagar.Medan antalet fcirlorade arbetsdagarfcir 1962
uppgick till 4495. Antalet yrkesskador, som t962 ,tPqgick till 200, har
under 1963 sjunkit till 165, vilket
motsvatar en frekvens av 79,5 per
miljon arbetstimmar.En minskning
siledes L963 j'dmfdrt med t962 med
inte mindre dn 35 st. Sinkning av antalet yrkesskadormed L7,5 /o1,
Det vi uppnitt undet 1963 vittnar
gott om allas positiva medverkan i
Det dr vir fcirhoppning
skyddsarbetet.
att denna skall fortsdtta och bidraga
till ett dnnu bdttre resultat under
kommande ir. Endast om skyddsarbetet stdndigt dr i allas tankar kan vi
ni goda resultati bekdmpandetav yrkesskadorna.
Lai
*
Flera men liittare

det kanske mest framgingsrika hit- av NC-klubben och NVF-klubben
tills. Inga drjdsfall eller invalidiseran- med vardera 1..161:- kronor. Bride skador har intrd.ffat. Den p& grund sans- och Nitrerklubben kom tdtt i
av olycksfallsskadorfcirloradearbets- hdlana med 1.060:resoektive
tiden var endast 4.600 timmar, eller LOJl - kronor.
0.24 procentav den totala arbetstiden.
RA-klubben tjinade som vanligt
1962 var fcirlusten7.000 timmar och mest pengar i B-gruppen. Premiernas
0.33 procent.
storlek zir beroendeav antalet persoMycket anmdrkningsvdrdhar ned- ner i gruppen och trots tre olycksfall
gingen fdr f?irdolycksfallenvarit. S3- under iret kom man upp till 6i0
lunda noteradesendasttvi fiirdolycks- kronor. Andra platsen belades av
fall under 1963. Den tidigare ldgsta NVM som tillh<ir NVF-klubben. De
siffran var 7. Nedgingen 1r speciellt har varit helt olycksfallsfria under
gliidjande,med tanke pi den allmdnt iret och fick 450:.- kronor.
starkastegringenav trafikolycksfallen.
Skyddsombudenpi de avdelningar
Uppgingen av olycksfalleni arbetet som lyckats sdnka olycksfallsfrekvenh?infdrsig helt till den alimdnnatek- sen i jlmfcirelse med senaste5-irspeniska avdelningen(NB), som svarade rioden f&r en personligpremie pt^50
fcir 13 styckeneller 40 procent av de Kronof.
intrdffade olycksfallen. TransportavUtdelningen av premiernasker vid
delningenoch reparationsverkstddernaCentrala Skyddskommittensirssamuppvisar olycksfalisfrekvenser
pi )0
mantrdde.
Ltn
-60 per en miljon arbetstimmar,vil*
ket dr mer in tre ginger si hcigt som
genomsnittsfrekvensen
fcjr Nobelkrut.
Bland minadsavlcinadpersonalin- Nya regler fiir Nobelkruts
trdffade fyra olycksfall motsvarande skyddstiivline
en frekvensav ca 5 per en miljon arSkyddstiivlingarhat anordnatsvid
betstimmar. Tvi av olycksfallen intrdffade vid f?ird till och frin arbetet Nobelkrut sedarr1952. Reslerna fdr
och ett vid f?ird inom fabriksomrtdet. tdvlingen har under denna tld dndrats
tre ginger. Sammanlagthar i premier
Ltn
*
utdelats115.000kronor.
Vid ett sammantrii.de
efter irsinsoektionen diskuteradeCentrala SkvddsResultat av Nobelkruts
kommitt6n den frin irsmcitet uppskyddst?ivling
skjutna frigan om skyddstdvlingen.
For 1963 uppgick de sammanlagda DZirvid konstaterades,
att intressetfcir
premiernai skyddstiivlingen till 9.290 tdvlingen bcirjat mattas och att nigot
kronor. Det dr drygt 1.000 kronor behovdegcirasfcir att Lnyovicka detta
ldgre dn 1962, beroendepi ett cikat till liv. Att si kunde ske ans&ssvara
antal olycksfall och minskning av an- en fcirutsdttningfcir tdvlingens forttalet anstdllda.
satta berdttigande.
I A-gruppen deladesfcirstaplatsen
Skyddskommitt6n
tillsatteen arbets-

olvcksfall

Yrkesskadefrekvensen
vid Bofors Nobelkrut lg45-1963

vid Nobelkrmt 1963
Under 1963 okade antalet olycks80
fall fcir timavldnad personalf.rhn 3O c.6
1962 till 32. DA samtidigt attalet ar- 'tE 7 0
betadetimmar under iret nedg8.ttmed o
10 procent, visar frekvensenen gan- 6 c n
ska kraftig uppging. Den blev fcir o
RN
fjoliret 16,7 per en nriljon arbetsE
timmar mot L4,L tnder 7962.Noteras
bcir dock, att detta var den ld,gsta lo' c o
olycksfallsfrekvens, som Nobelkrut ohaft under iren.
b30
!
Vid bedcimningav olycksfallsldget 6
dr det givetvis inte enbart antalet I0,2 0
olycksfall eller olycksfallsfrekvensen : l o
som iir avgcirande.An viktigare dr
olycksfallenssvirighetsgrad.Ur den
synpunktenhar det gingna iret varit
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grupp, med uppdrag att utarbetaen ny
och mera stimulerandeuppliiggning av
tivlingen.
I de tidigare arrangeradeskyddst?ivlingarna har premierna tillfallit fabriksklubbarna,som beslutatom pengarnas anvdndning. En mingd medlemmar deltagerdock sdllan eller aldrig i klubbmriten eller fester, och de
har vdl ddrfcir inte ryckt sig ha nigon
nytta eller gl?idje av skyddspengarna.
Detta har sikert piverkat deras intressefdr tdvlingen.
Fcir att pi nytt hoja intressetansig
arbetsgruppen det vara ncidviindigt
att premierna disponeras,si att de
mera direkt kommer den enskildetill
del. Gruppen hade dock inte helt velat
frinta klubbarna de hittills erhillna
utan foreslogatt preskyddspengarna,
mierna delas, si att hllften tillfaller
klubbarna och den andra hdlften g&r
direkt till tdvlingsgruppen.
Det ansigs ocks& vara viktigt att
gruppensstdllning i tivlingen kan redovisaspi ett enkelt och intressevdckande sdtt. Arbetsgruppen frireslog
diirfcir, att detta sker medelst en barometer eller termometer. dir "kvicksilverpelaren"visar dels den tid gruppen arbetat olycksfallsfritt och dels
den aktuellapremien.
Den nya skyddstZivlingens
uppl?iggning framg8.r av nedanstiende regler
fcir tdvlingen.

frin narmast friljande m&nads- " Olycksf allsrekordeto'
skifte.
Nya S7ermlands-Tidningenav den
7. Den definitiva berlkningen av de 15 nov. 1963 kunde fcirmila, att Prointjdnade premierna gdres vid
filverket vid Munkfors bruk Y^t
irets slut. Detta sker genom att "svenskamistare i arbetsskydd".
multiplicera de enligt tdvlingsbaGivetvis vore det fidrran frin oss
rometernerh&llnapremiernamed att forneka denna mycket fdrndmliga
antalet vid irsskiftet sysselsatta insats, vi miste desto mer lyckdnska
inom respektivegrupp.
till ett utomordentligt framg&ngsrikt
men sanningen[r den,
skyddsresultat,
vid
8. Utbetalningav premiernasker
att "rekordet" torde innehavasav ExCentrala Skyddskommitt6ns irsperimentverkstaden(VE) i Bofors.
mdte.
Sedan 1942 - alltsi snart under 22
9. Av premiesumman skall hiilften
Lr - har denna avdelning varit helt
tillfalla den klubb som gruppens fri fr&n olycksfalli arbete.Antalet anmedlemmar tillhdr. Den andra stdllda har varierat mellan 2r-31, i
hiilften disponeras av tdvlings- medeltaloch under minga Lr 27 man.
gruppen pe sett som tiverenskom- Till den L juni 1963 (senasteuppgift
mes.
i statistiken for arbetade timmar)
Anm. Laboratoriegrupperna(37 hade VE arbetat L279.188 timmar,
-41) erhiller endastden del som
under 1.998
eller L58.9r3 dagsverken,
disponerasav tdvlingsgruPPen.
arbetsdagar.
Vi har haft anledning att lyckdnska
10. Alla godkiinda yrkesskadoroch
VE nir shvalVz som 1.miljon-strecket
fZirdolycksfallmedriknas i tivlingen om de medfcir bortovaro for olycksfallsfriaarbetstimmarPassefrin arbetet i mera dn tre dagar rades, och ger nu en liten extra
blomma f6r LY< miljoner arbetstimskadedagenmedrdknad.
mar.

av11. Avdelningensskyddskommitt6
*
giir, i samrid med NS, om anm?ild yrkesskada har samband
Varm tlnat piljobbet
med arbetet och skall medrdknas
Hcir ni ocksi till dem som trottnat
i skyddst?ivlingen.
pi de medhavda smdrg&sarnatill
Centrala Skyddskommitt6nhoppas, lunch ? Varfijr inte di Prdva ett nytt
att den nya tdvlingen skall bli en sett att f.L aarm mat pi jobbet!
verksam injektion fdr skyddsintresset Dr Anders Fjellman rekommendeTiiulingsregler
vid Nobelkrut. Tdvlingens uppliigg- rar i SvenskaLdkartidningen "folie1. I t?ivlingen deltager timavlcinad ning gynnar grupper, som presterar metoden": Sli in stekt eller kokt ktitt
fabrikspersonal och arbetsledning l&nga olycksfallsfria arbetsperioder. eller fisk och Dotatiseller ris - t. ex.
rester frin middagen - i ett paket av
tillhorande drifts- och hjZilpavdel- Kommitt6n tror att det dr en riktig
ut6ver
det
att
princip,
prestationer
aluminiumfolie, som kan tas med till
ningar. Dessutomdeltagerall lavanliga fir en kraftig premiering.Det jobbet. Virm sedanmaten genom att
boratoriepersonal.
bdr kunna stimulera gruppens med- lita paketet oiippnat ligga i kokande
2. De tlvlande indelasi 41 grupper lemmar till <ikad vaksamhet mot
vatten ca 10 minuter. Vattnet skall
enligt bifogad fdrteckning.
olycksfallsrisker och att sli vakt om inte sti dver oaketet.
3. Tiivlingsgrupp som arbetatolycks- den uppnidda positioneni tdvlingen.
Sedankan-ni veckla upp folien och
fallsfritt i tvi kalenderminaderLtn
lta
direkt ur paketet - gdtnamed en
*
erhiller premie.
tomat eller nigra salladsbladtill. Enkelt och praktiskt - kokmojligheter
4. Premien utgcir fdr de fdrsta tvi
Yrkesskadorna i Sverige 1963
finns ju numera p& de flesta arbetsminadernaen krona oer man. F6r
yrkesAntalet
prelimindrt
anmilda
platser. Och maten behiller trots uppvarje ytterligaretviminaders pemed
1963
minskade
vdrmningen
sin goda smak och sitt
for
ht
skador
riod cikasDremienmed 10 ciretill
L.610 fall,llmfdrt med 5r 1962.Sam- nlringsvdrde, tack vare folien, som
k r o n o rf : f O , f : 2 0 , L : 3 0 o s v .
manlagt har 123.668 skadefall an- ocks&gcir att man*slipper allt matos.
5. T?ivlingsgrupp fir tiilgodoriikna mdlts mot L2r.3I8 tret fcirut. Minsksig tidigare olycksfallsfri arbetstid ." ningenir silunda I,3
%.
och startar i tivlingen med den
Enligt uppgift frin ArbetsmarkI en talarstol talade sig den dkta
premie som svararmot dennatid. nadsstyrelsenhar dven den totala ar- kvinnosakskvinnanhet och slog ndven
Den tid gruppen arbetat utan
betstidenfu 1963 fil alla ldneanstlll- i pulpeten under det att hon utroolycksfall och den aktuella pre- da i landet minskat med t
/6 jiimfrirt
mien framgir av tdvlingsbarome- nred ir 1962. Man har dlrfor anled- Snart kommer den dag di kvintern.
ning antagaatt yrkesskadefrekvensen,nan [Lr mannensl<in!
En liten mager man reste sig och
6. Vid intrdffad yrkesskadabcirjar dvs. antaletyrkesskadorpi 1.000.000
arbetstimmar,inte ndmnviirt foriind- replikerade:
gruppen om frin en krona. Tvi-_ Det blir pi fredag.
m&nadersperiodenrlknas ddrvid ratsunder 1963.

2 -skiftarbetare
F r i a d a g a r :4 , t I , 1 8 , 2 5 t p r i l ; 2 , 8 , 9 , t 6 , 2 3 , 3 0
maj; 6, 73, 27 juni; 4 juli, 8, Ir, 22, 29 augusti;5,
12, 19,26 september;
3, 10 oktober.
Andrad tid: Den 18 juni pigir arbetetmed lcirdagstid kl. 06.00-12.42. Em-skiftetdr instlillt.

BOTAGSTEIININGBN
Avliiningsdagn

j-skiftarbetare

1964

Timavliinad personal:
Redovis
nings- Avlcinings
period

zo-ot

1

1
z

2
1

3
4
)
o

4
5
o

7
8

7
8
9
10
11
L2
T3

r4)

Avkiningsutbetalning

Periodens
^trfrfrn ino

r/r -r4/r

rt/1 -28/r
-2 '9// 1^ - 1 " 1/ '/ )
L2/2 -25/2
26/)

-10

1r/3
25/3
8/4
22/4
6/5
2o/5
3/6
17/6

-24/3
- 7/4
-21/4
- 5/t
-r9/5
- 2/6
-16/6
-30/6

'

"

/4

/

J

r/7 -rr/8

9-ro/r
22-23/L
5- 6/2
r9-2O/2
4- 5/3
r8-t9/3
3/4
rt-r6/4
29-30/4
r4/5
27-28/5
ro-Lr/6
26/6
B/7
L9/20/8

-64
-64r)
-64
-64
-64
-64
-642)
-64
-64
-643)
-644)
-64
-645)
-646)
-647)

u/g -64

Serresterninfaller tiden 9 juli-t
a;ugtstjL964.
Den personal, som skall arbeta under den ordinarie
semesterperioden,
kommer att erhilla beskedhdrom renart tlen I juni,
Frir den personal, som arbetar under den ordinarie
semesterperioden,
dr kirdagarna arbetsfria,men undantag kan giiras fcir vissa grupper, fcir vilka i si fall siirskilt arbetstidsschema
skall uppgciras.Kompensationges
di i form av motsvaraodeledighet vid annan tidpunkt.
Har ej dylikt arbetstidsschema
uppgjorts, utg&r dvertidsersdttningfcir arbeteunder dessalordagar.

-64
-64
-64
-64
-64
_65

2. M,fln"dsavltinad personal:
Fd'r tjdnstemd.nmed 42 timrnars arbetsaeckaoch frjr
motsvarandetimavlcinadkontorspersonalhar den ordinarie arbetstidenunder 1964, med undantaq fdr tiden
fcir den allmdnnasemestern,
faststdlltstill:
m&ndag-fredag07.40-t2.00 och r3.30-L7.oo
l6ldag 07.40-7230

8)

rc)
10
11

t7
18
T9
20
2l
22

t2

r3

24
25
26

r2/8 -25/8

t-

26/8 - 8/9
L6-t7/9 -64
9/9 -22/9
3o/9- 1./ro -64
23/9 - 6/10
L4-15/rc -64
7/LO-2j/IO

2r/ro- 3/rr
4/LL-r7 /rr
r8/rr- r/r2
2/r2-r2/r2
r 3 / r 2 - 3 1 /. r 2

Arbetstidsfcirkortningoch ev. inarbetninglcisesavdelningsvis.Den 18 juni slutararbetetkl. 12.00resp.14.00.
Under de lcirdagar,dh endast3- o. 4-skiftgfrendeaaclelningar iir i drift, kommer lven viss dagtids- eller 2skiftgiende personalatt erfordras.Huruvida hirvid kompensationi form av motsvarandeledighet pt anna tid
eller cjvertidsersltiningskall utgi bestimmesfrin fall tilt
fall av vederbcirande
avdelningschef.
Samma giiller fcir reparations-och underhillsarbeten
under de arbetsfrialcirdagarna.

28-29/LO

n-r2/rL
2t-25/rL
9-10/12
2L/r2
Lr/r

1) Fiirskott plus helgldn. 2) Pisk 27-3013. 3)
Kristi Himmels5) Midsommar 20-2116.
fitdsdag 715. 4) Pingst 17-18/;.
6) Semestetersittning. ?) Fdrskott 2311, for de
som arbetar under semestern. s) Fdrskott 5/8, fiir de som si ijnskar.

Minadsavltinad personal:
24 januari, 25 februari, 25 marc, 24 apill, 21
m4, 25 juni, 24 juli, 25 augusti, 25 september,
23 oktober, 25 november,22 december.
*
Arbetstidsfiirkortning

och semester 1964
Overenskommelser
har trdffats mellan bolaeetoch
Metallsoch SIF:s lokalavdelninqar
betrdffandearber.rtidsfi)rhorlningochsettesterFrr1i64.
1. Tirnavliinad personal:
Dagarbetare
F r i a d a g a t :4 , t L , 1 8 , 2 1 a p r i l ;2 , 8 , 9 , L 6 , 2 3 , 3 0 m a j ;
6 , L 3 , 2 7 j : d n i 4 j u l i ; 8 , 1 5 , 2 2 , 2 9 a u g u s t i ); , 1 2 , 1 9 ,
26 september;
3, 10 oktober.
Andrad tid: Den 18 juni p6.g&rarbetetmed lcirdagstid kl. 07.00-12.42.

Under tiden frir den allminna semestern,som under
7964 infallet 9 juli-t
augusti,blir arbetstidenfcir den
-personalsom di ir i arbere
mindag-frcdag 07.30-L2.OOoch t3.30-t7.00
De dagar som genom ovanndmndainarbetning
arbetsfriadr fdliande:
4, Il, 1,8och 2) april 2, 8,9, 16, 23 och 3o maj; 6,
13 och 27 juni;4 juli; 8, 1-5,22 och29 augusti;t, 12, 19
och 26 september;3 och 10 oktober.
Personal,som arbetarunder den allmdnna semestern,
erh8.llerunder denna tid fria ldrdagar genom den speciella inarbetningsom di sker.
Betrdffande antalet fria lcirdagarkan nimnas, att till
de fria lcirdagar,som erhilles genom direkt omdkning
av den omfcirdeladearbetstiden,har liksom fciregiendi
ir utan s?irskildinarbetning lagts ytterligare ett antal
lcirdagar,varigenom fri lcirdag, som infaller under sernesterneiler avsiutardenna,utgciren semesterdag
i vanlig ordning och ocks8.betecknassom s&dani frnnvarostatistiken.
M&nadsavlcinad
personalruetl 45 tintntar.rarbettuecka,
dvs. personal som helt fdljer driften, har samma antal
arbetsfriadagar som respektivedriftsavdelningar,sivida
iclcesdrskiidaarbetsfcirhillandenmotiverarannat. Direktiv ldmnasav vederbcirande
arbetsiedning.
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a7-

Vakt- och slkerhetsfrigornavid
Bofors -

en nyorientering

Det torde fcir de allra flesta fdretag vara angeldgetatt
skydda sig mot otillbdrlig insyn. I dppen dager ligger
den fara, man utsdttersig fdr, om fri insyn fcirelig betrdffande upptagning ay nyr. tillverkningar och nya modeller, forskningsverksamhet,affdrsuppgcirelsermed leverantcjreroch kunder, tillviigag&ngssitt vid viss tillverkning m. m.
StatensImbetsverkhar till vissa industrier lagt ut utvecklingsuppdrag och bestillningar pi tillverkning av
materiel, som miste behandlas som hemliga. Ovarsam
handl2iggningav hdr ndmnda drenden och arbetsuppgifter, cippna som hemliga, kan fi mycket allvadiga fiiljder
fcir foretagets sysselsdttning,konkurrenskraft och ekonomi, och diirvid drabba alla och envar, som fcir sin
existens1r beroendeav foretaget.
Det dr varje anstdllds plikt, att kinna sitt ansvar och
att personligen medverka till att om mrijligt fdrhindra
varje utomstiendes ftirsdk till insyn i sidan verksamhet,
som skall bevarasfcir fdretaget och inom friretaget.
Vilka medel och metoder har man di att tillgripa for
att skyddasig?
Fabriksomridena omglrdas av ett ordentligt s. k. industristdngsel.Detta ir konstruerat och monterat s&, att
man icke utan sv8righeter kan ta sig civer stdngslet,och
att fijrsdk till forcering genom eller under stdngsletskall
iakttagasvid varje kontrollrond.
Genom resolution, som utfirdats av Linsstyrelsen, ir
vira inhignade omriden fridlysta. Detta dr angivet genom anslagpi staketen,och dessutomfinns en avskrift
av resolutionen vid de portar, diir in- och utpassering
iger rum. Detta innebir att, betriffande bolagets anl?lggningar i Kadskoga, tilltrade fcir obehoriga dr f.orbjudet, och att fotografering inom och mot de inhdgnade
omr8dena icke Zir tilliten. Enligt det lagrum, som i resolutionen iberopas, kan civertrd.delse
av fijrbudet straffas
med dagsbotereller fdngelse.
Vid grindar och portar kontrolleras all in- och utpasserrng.
Effektiv kontroll kan emellertid inte utiivas, om inte
all behiirig personal innehar en identitetshandling.
Denna bcir vara fcirsedd med fotografi och folkbokforingsuppgifter och si utformad och tillverkad, att den
omojliggrir fdrfalskning. Ju stcirre ett fciretag ir, desto
svirare blir all personalkontroll.Fcir varje anstdlldmiste
det d?irfcir innebdra en viss trygghetsklnsla, att vid alla
tillf?illen vid anfordran kunna visa en fullsod identitetshandling.
De lokaler och fcirvaringsutrymmen,
som under icke
arbetstidliimpligen skall skyddasfrir stold och fdr otillbcirlig insyn, miste vara utrustade med lndamilsenliga
lisanordningar.Fdr att l&sfrigor skall kunna skcjtasefter
sivdl tekniskt som bevakningsmissigtvettiga principer,
handliigges lisfrigor och servicemed lis och nycklar vid
sirskilt lisforrid, vilket sorterarunder och iir fodagt till
Byggnadsavdelningen.
Vissa lrenden fordrar emellertid en alldeles s?irskild
handliiggning.
Statliga myndigheter har enligt lag miijligheter, att,
om si anseserforderligt, artbefalla att lrenden, som rcjr
rikets sdkerhet,skall hillas hemliga. Med de industrier,
som fir fdrtroendet att arbetamed tillverkning och ut-
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vecklingsuppdragav hemlig natur, upprdttas ett avtal,
i vilket ifr5.gavarande
industri frirbinder sig att iakttaga
allmdnna rutiner frir handliiggning av hemliga drenden
samt de sdrskildasekretessbestdmmelser,
som erfordrasi
varje enskilt fall. Vid fciretagethar utarbetatsen "Sdkerhetsinstruktionfor AB Bofors", vari angiveshur arbete
med hemliga lrenden skall handliiggas.Instruktionen har
utarbetatsi samrid med vederbcirandemyndigheter, och
av dessagranskatsoch godkdnts.I slkerhetsinstruktionen
iterfinner alla och envar, som handliigger irenden av
hemlig eller konfidentiell natur, erforderliga bestlmmelser, rutiner och anvisningar.
Trots alla anstrdngningar med hjiilp av staket, kontroll vid grindar och portar, utfirdade fcireskrifterm. m.,
si 1r det sist pi resp.arbetsplatser,
som den slutliga kontrollen miste ske, i syfie att fcirhindra otillbdrlig insyn.
.Som allmdn regel miste gdlla, att var och en pt sin
arbetsplatshjiilper till att heila allabofta, som inte direkt
har med resp.arbeteatt gora.
Ett till synesoskyldigt besdk av en annan i bolaget anstiilld, kZind eller okdnd, kan, frirutom att det som regel
alltid ?ir stcirande fcir vederbdrande i arbetet, vara ett
led i ett vZil planlagt studium av viss tillverkning, affir
eller forskningsarbete. Varje anstllld miste kdnna sitt
ansvar och personligen medverka till att bolaget ftr fcjr
sig beh&lladet som icke f&r eller icke liimpligen bdr delges allmdnheten.
Kbs/KMR

Kostnadsslnkningspro
gram
fiir Kilstaverkens

Smedja ochValsverk

Vad som under 1963 frirevarit p3,M2:s avdelningar
har meddelats i sd,rskildabidrag till krdnikan. Utdver
detta skall hir ndmnas det Aostnadtiinkningsprogram
som under iret bedrivits och alltjiimt pigir frir MSK och
MVK.
Under en fdljd av ir har produktionen fitt vidklnnas
kostnadsstegringar,utan att motsvarande hcijning har
kunnat tstadkommas pi fcirslljningspriset. Den internationella konkurrensen har blivit stcirre och 6r klnnbar
f<jr bide valsat och hejarsmide. Stcirre krav stdlles frin
kundernassida pi toleransoch ytans utfrirande.P& vissa
marknader ir dessakrav, frir t. ex. valsat, sE hdga att
valsningstoleranserna
ir frir grova. En efterfdljande skalning, i vissa fall dven slipning, dr ncidvdndigfrir att tillgodose dessanya krav, men fdrs?iljningspriset
dr oftast
alltj?imtpriset fdr valsat.
D3. vinstmarginalerna dessutom dr otillfredsst?illande,
kan vi inte accepteraen utveckling av detta slag utan
miste rationaliseratillverkninsen. Det stir helt klart att
krafttag mEste tagas fcir att"sinka tillverkningskostnaderna.
Ett rationaliseringsprogram
fcir vaisverk och smedjor
ir mycket omfattande. Tillfredsst?illanderesultat kan
vi inte ni genom att ytligt berciraproblemstdllningarna.
penna uppgift dr tvzirtom en fdrstahandsuppgift. Den
skall
skall h
handhas av sirskilt utsedd och lZimplig
lAmnlio personal,
nersonal
som arbetar enbart
:t med denna uppgift,
uDpsift. och som ges
ses
tillr?icklig tid f6r dessutf<irande.
Vi har ansett det vua tdtt och riktigt, att i denna sak
anlita en konsult med vll vitsordaderfarenhetfrin uppdrag av dettaoch liknande slag.Valet har fallit pi MEC*,
i' MEC :

Methods Engineering Council.

som tidigare anlitats av vert fdretag i sambandmed installationenav UMS i hejarsmedjanfcir ett par &r sedan.
MEC har engageratsfor en 2-irs verksamhetinom M 2,
och vi har begriinsat arbetsomridet tili hejarsmedjan,
MSK och valsverketi Kilsta, MVK. Arbetet bcirjadeden
1 oktober L962 och konsultensrepresentanti Bofors dr
ing. Ray Bergqvist, som stit som ledare fcir en arbetsgrupp om ca tolv man. Dessadr samtligaBoforsanstdllda och specielltutvalda frjr sin uppgift. Gruppen disponerar tvi kontorsrum i hejarsmedjan.Avdelningensbeteckning Zir MSI( 100. Gruppen bestir av 3 st. produktionsteknisktutbildade ingenjcirersom samtligahar brirjat som verkstadsarbetare,
vidare ingir 1 fcirmani hejarsmedjan, tidigare smed, 1 produktionstekniker,tidigare
tidigare smed,
l-rejarsmed
och fcirman,1 arbetsstudieman,
I
1 planeringsman,tidigare valsareoch dmnesinvd:1arc,
pi valsverket.
fcirman, tidigare f?irdigstiillningsarbetare
1 produktionstekniker,tidigare verktygsritaresamt 3-5
konstruktcirer.
Dessamln arbetar huvudsakligenenskilt, tidvis dven
i mindre grupper, med de uppgifter som forelagtsdem,
och detta sker i fcirekommandefall under kontakt med
arbetareoch bef2il som dro bercirda.Gruppen skall arbeta under fullt cippet samarbete 2,t alla h3,11.SA
t. ex. stdllestill gruppensfdrfogandetidigare utfcirdautredningar och underscikningarav olika slag, som kan
bidraga till en effektiv och rationell lcisning av den
pigiende uppgiften. Det dr vidare sagt, att kontal<ter
skall finnas mellan dennagrupp och med kommitt6erav
olika slag som arbetarinom fciretaget.
kommitExempel pi sidana dr den arbetsfysiologiska
t6n, som lr verksaminom hejarsmedjan,och i vilken representanteringir fcir driftsledning, likare och arbetare,
och vars uppgift dr att pi basisav de resultat,som fram'
underscikningensom
kommit av den arbetsfysiologiska
gjordes i hejarsmedjanftjr ca tvi ir sedan,utarbetafdrav bioteAnologisk
slag till fcirbdttringarpi arbetsplatsen
karaktdr. En annan sidan kommitt6 dr den s. k. ytkommitt6n, som under ing. Hallergirds ledning handllgger
frigor om ytor pi got, dmnen och fdrdigt, ytfel och hur
undvika s&danam. m. MSK 100-gruppenskall och tar
vid behov kontakt med andra inom foretagetbefintliga
stabsfunktioner,och fortlopande kontakt hilles helt naturligt med vir avdelningfcir skyddstjiinst.
Det arbete,som utfciresav gruppen,redovisasinfor en
kommitt6 under chefensfor M 2 ledning.
St6rstavikt fdstesvid inlorntationerav olika slag.Fcirutom de inledandeinformationernai sambandmed starten av denna verksamhetsker informationer fortlclpande
till sivZii arbetsbefdlsom arbetarefcire varje uppdrag av
store betydelse.
Fcir att kunna sdnkakostnadernamlste fdrst en ekonomisk analys gdras av a71ade kostnader,som tillsamAnalysenomfattar
mans utgora tillverkningskostnaderna.
bl. a. foljande delposter,vilka kan grupperasin i tvi huvudgrupper, ddr den ena utgciresav rlttterial€ostnader
och den andra huvudgruppenav lnan- och masAinAotlnader. Denna analysgdller som tidigarendmnts,siviil hejarsmedjansom valsverket.
Materialkofinaderna dr beroendeav :
Utbyte frio g6t till iimnen
Utbyte frin imnen till fdrdigt
Hantering och transporter
Lagerstorlek, lageromsdttning och redovisning
Kapningss?ittet

Val av limpliga dimensioner
Materialets kvalitet och ytkondition
Kassationer och rziddningsoperationer

I gruppen ntan- och ntaskinko$nacleringhr friljande
delposter:
Kritisk granskning av tempoglngarna
Tr6.nga sektioner i tillverkningen
Ldneandelen i produktens sjd.lvkostnad
Utnyttjning av aggregaten
Val av ekonomiskt lZimpliga ^ggregat eller kombination
av sidana
Materialkvalitet, smidesoperationensresp. valsningsoperationens kvalitet och ddrmed sammanhdngande r?iddningsoperationer
Godshantering i och mellan operationerna i en tempoging
Reparationel och underhill av maskinparken
Verktyg: livsldngd, kombinationer och uppsdttning
Fiirbrukning av elkraft, olja, luft och inga
F6rbrukning av slipskivor, sigklingor, skZirstil, smdrjoljor, tZingerm. m.

N&gra exempelpi stcirreuppgifter, som f. n. pigi eller
slutfcirts.
fcir
Utbytet -frLngbt till iimnen ir en fdr lcinsamheten
valsadeoch smidda produkter mycket vdsentlig faktor.
Det utbyteshcijande
arbete,som fortlcipandebedrivesp&
ME-MEK med bl. a. sjunkboxar,har styrtssammanmed
de av MSK lOO-gruppenutforda studierna civer valsningens fddopp och givit upphov till ett forsoksprogram,
som genomf6resav en s?irskildkommitt6. Okad matetialbesparing har redan konstateratsinom vissa dmnesgruPPer.
Kapning au huts fcir hejarsmedjanenligt olika metoder har undersdkts.Resultatethar blivit en omdisponering till mer kall- resp. varmkiippning i MSK samt kallsigning. Tidigare fcirfarande med varmsigning i MVK
utgir fcir denna dmnesgrupp.Den nya tillZimpningen
startarinom kort.
Balanseringaa personalenssytselsdttninginom smidesresp. valsarlag har varit en uppgift. Genom omfcirdelning
av vissa arbetsuppgifterkan en llngre total tillverkningstid per detalj erh&llas.
Minshning au personal genom infcirande av hjrilpanordningar eller indring av befintliga sidana.Atgdrder av
detta slag sdnkerloneandeleni produktenssjdlvkostnad
och har redankunnat infciras.
Antalet lent.potti olika tempogingar omprcivas.Bl. a.
har man kunnat eliminera en rikiningsoperationjimte
av dennabetingadnormaliseringfcir vissastdrte vevaxlar
genom konstruktion av nye-svalbdddar jZimte liimpligt
transportdontill dessa.
Kapacitetenhos de elehtri.rkainduktionspiirmarnavid
i MSK har underscikts.Genom olika
smidespressarna
slag av rationaliseringdkas pressarnassmideskapacitet,
och ddrmed okas lven vdrmningsbehovet.F<irslaghar
riknats fram och dskat anslag for komplettering av
vdrmningsutrustningen
har beviljats.
infrirandet av de olika
I sambandmed det successiva
kostnadssinkande itgdrderna framrdknas iven nytt ackordsundedagfor tidsackord fcir sjilva arbetet. Sidant
och kapunderlag dr i dag klart fcir smidespressarna
ningen i MSK.
Kostnadssdnkningsprogrammet
skall ge oss: sdnkta
tillverkningskostnader,matetiaibesparing,utcikad kapacltet.
Bln/M2
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Svenska Kemistsamfundets
Berzeliusdagar
Svenska Kemistsamfundet ordnar
varje 3,ri Stockholmunder julferierna
s. k. Berzeliusdagarfcir kemiintresserade gymnasisterfrin landets ldroverk. Man fir di hdra fcireldsningar,
gcirastudiebes6koch bekantasig med
storstadensncijesliv. Deltagarna, en
frhn varie ldroverk. utses av rektor i
samrid med huvudldrareni kemi. Nobelkrut bekostar varje fu ett stipendium fcjr en elev vid KadskogaHcigre
Allmdnna ldroverk. Under i963 tilldeladesstipendietstuderandeBo Pettersson,som givetvis var mycket entusiastiskciversin stockholmsresa.
Berzeliusdagarna ingfu i Kemistsamfundets verksamhet fcir att stimulera ungdomensintressefcir kemistudier. Hit hdr ocksi de f<ireldsningar
och studiebescik,
som vatje ltr ordnas
fcir eleverna i ndst hdgsta realringen
vid landets ldroverk. Fcir gymnasisterna i Karlskoga och Kristinehamn
brukar studiebes6koch fcirellsningar
civer kemiska dmnen ordnas vid Nobelkrut.
Bne
*
Skj utfiikets hii ghastighetskamera Dynafax modell 326
Omkring den I/lL 1963 togs vid
KMPS i bruk en ny snabbildskamera
Dynafax. Kamerans anvdndningsomride ligger mellan 500-25.000 bilder/s. Fd,r grdnsernagdller exponeringstid 107 resp. 2.L pts,*) tid mellan exponeringarna2.OOO
resp. 40 ps
samt total tagningstid448 resp.9 ms.
Kameran dr siledes synnerligen anvdndbar nir det gdller studium av
snabba,kortvariga ftirlopp.
Vidst&endebilder visar en upptagning av granat med riktad sprdngverkan, 9o mm slpsgr (spidjuspansarsprdnggranat)med V ca 61,0m/s.
Milet utgjordes av en 10 mm fartygsplit, som utlcisningsplit och en
pansarplit (ej synlig pi bilderna) pi
visst avstind bakom. Pi rO mm plitens anslagssida
ir fastklistraden kontaktfolie, som ger siartimpulsfcir mdtning av tiden frin anslagetmot 10
mm pliten, tills dessRSV-str&lentrlffar pansarpliten.
Frir kameran sallde ca 20.000 bilder/s med en eiponerin gstid av 2.7
ca )O ps mellan exponeringryf
'r) Microsek. :
a4
II

1 miliondels sekund.

arna. Pi bild r har granatspetsen
just
fitt kontakt med utkisninsstidenoch
bild z och 3 l?igst 5o reip. 100 ps
senare.
la
*
Denna kamera fungerar i princip
som trumkamera;filmen laddas i en
kassett,och frin kassettenmatas filmen in pi trumman. Filmens llngd
motsvarar224bilder.
Kameran matasmed variabel spinning 0-130 V. Bildfrekvensenkontrolleras med counter. Objektet speglas, efter objektivet, via speglar mot
i trummanscentrumroterandeB-sidie
spegel och diirifrin mot filmen, som
Ir placerad i trummans fllns. Trumman och den roterandeS-sidigaspegeln har motsatta rotationsriktningar
och detta ger den h<iga bildhastigneten.
Genom den korta exponeringstid
denna kamera arbetar med, uppstlr
stora belysningssvirigheter. Dyrbara
foto-flash kan slllan anvdndas, enlr
de oftast fiirekommande objekten Ir
detonerandeprojektilers anslag. Vid
filmning av den bild som hlr visas
anvlndes 6*6 st. fotolampor, placerade bakom en plastskirm som belyses,och detta si placeratatt projektilen exponerasi siluett. Dessa lampor
ger 5 milj. lumen under 20 ms. belysnlngstrd.
TeAn.data
Bildformat8X12 mm
Bildhast.variabelmellan
200-26.ooo bild/sek.
Exponeringstid)36-4,2 p, sek.
268-2,1
134-r,o
Rotationstidfcir trumman
1120'o-8'6 ms
ootik:
Astro Telastan300 mm f. 3,5
\Tollensak Raptar 76 mm 2,8
Tillverkad av Beckman * \Thitlev
inc. California.
Ksu
*

Noa. Bildserie aisande 90 ntm grttnat ,ned
riAtad spr;ingaerkan, tned en 10 mm fartygsplfr.t son utli)sningsplfrt. Se '1.d. texten.
KMPS-foto Aspman.

Till KC civerfijressamtidigt instrumentlaboratorietKKB, elektronikfdrPersonalnytt
siljningen inom FS och de lokaler
av den personalsom
Bolagets verksamhet inom elektro- samt l-ruvuddelen
hittills
tillh<jrt
elektroniktillverkninsnikomridet, omfattandekonstruktion,
utveckling och tillverkning samt fcir- en vid NVA.
s d l j n i n g ,h a r f r . o . m . d e n 1 . L . 1 9 6 4
Overingenjdr Kiillers hittillsvaransammanfcirtstill KC tnder baeringen- de arbetsuppgifterinom ammunitionsidr Nil:-Erik Kiillers ledning. Dock omridet <iverfcires p& ciuilingenjbr
skall elektronikprodukter, ingiende i
Lars Karsberg. Denne dr emellertid
Bofors krigsmateriel, fcirsZiljasgenom fortfarande understdlld riveringenjdr
avdelningKM.
Kiiller.

Irtgettjitr llt'dr lohtt:ott. KK)'.
skall fr. o.nt. l/2 1962och tills vileda banclclarer-rndervcrkstadschefen
traktorproduktionen.Stzillforetr;iclande
chef p& KKY rir under denna tid lzgenjdr Sten Dahlberg.
I Fdltverkstadenhar fr. o. m. den
l januari 1964 till chef fcir slitgodslagret (VF 18) utsettsingenjdrK. O.
I ohans.ron.
Ingenjor Johanssonskall lven vara
sammanhillande i slitgodsfrigor pi
produktionsavdelningensamt i ldmplig utstrdckningStalforseljningenbehjalplig med visskundservrce.
Till avdelningen 6verfores samtidrgt ingenjbr SuenApelgren (KKV).

: o r l l s t i l . f e r r o l e grei r r g . t rrr Ll t s l t " .
FluorescensanalysmetodenrLttrtiirker
Setlanittgenjl)r Irritz Ohrntir slutat sig genornsin l;implighetfol noggranr-r
sin tjinst tned pensionhar som utredbestdmning av hoga halter av olika
ninssman fr. o. m. 1. 1. 1964 utsetts "tunga"
element. Som typiska exeming"enjdrHenry Nordin, KKV 2. In'
kan ndmnasbestlmning av krom,
pel
genjcir Nordins avdelningsbeteckning
nickel cch molybden i hdglegerade
rir ERF och hans kontor bel?igeti
stil. Ddremotkan sidana elementsom
A
18).
Bruksgirden(f. d.
kol, l<isel,fosfor och svavel antingen
*
inte alls eller endast med svirighet
bestdmmasmed denna metod. Den
fiir fuorescensanaUtrustning
dr
anskaffadefluorescensapparaturen
lyser i Stillaboratoriet
siledes ett komplement till den tidiDen utrustning fcir fluorescensana- gare forvdrvadeQuantovacutrustninglyser, tillhorande den finstrukturrcint- en, men kan dven ersdtta de mera
tidskrdvandevltkemiska kontrollanagenapparatur, som innstallerades i
lysernaav stii och har for denna tilldecemstillaboratorietslokaler under
ber L962, har under iret tagits i bruk. liimpning redan i viss utstrickning taAvsikten dr att med aPParaturen sits i drift under sista kvartaiet ir
L96j.
Lmn
utfrira analyserav olika material si-

Fiirslagsverksanrheten

Arbetet med civerftirandetav matetill elektronisk
rialplaneringsrutinerna
databehandlingbedcimssi omfattande, att den nuvarandechefen fcir Planeringsavdelningens materialbevakning, ingenjdr Suen Hagelin, kommer
med detta under en
att sysselsdttas
liingre tid. Ingenjcir Hagelin civerfo- Sernesterhemmet Storiin infiir
res till avd. PR fr. o. m. den 2/l
1964 Ats sdsong
1964. Sttsom tillfrirordnad chef fcir
Aterigen bdrjar vi nalkas en skcin
avd. PB har utsettsherr Bertil Olsson,
PB,
och ljuvlig sommar, den tid av iret di
stdrkas,fdr att tila de
Till chef fcir bolagets Biblioteks- kroppen slall
pifiestninear den blir utsatt f6r under
och Arkivtjdnst (avd. OA) har
<ivriei tiden. Fcir oss boforsare
fr. o. m. den I/I 7964 utsettsingen- fen
di tlnken osdkt till Storcin,virt
leds
jdr Ake Moraeu.r.
diir vi till siZilveget semesterparadis,
Den 1 januari 1964 utnimndes k-ostnadspris
lan fi avnjuta en del av
Bror Emil Pers.ron(MSK 10) till f<jr- vir semdstertid.
man (8623I). Frin samma dag utBolagetspensionirerkommer, i liknimndes Nil: Olof Heirutlahl till f<jr- het med tidigare ir, att erhilla en vecman i VK 50 (86236) och Rune Gut- kas fri vistelseoch avkoppling pi AB
tda lYall till fcirman i MSK 34 Bofors bekostnad.
(86232).
Miltidspriserna har varit ofdrendrade undei flera tr, nu miste dock en
viss h<ijning ske till den kommande
Ingenjfu Werner Fugnzannt'ran-t'1r 'fluorsdsongen.Hojningen blir dock inte
e.;censanalysapp.traturen. Boforsfoto Falk.
av sidan art, att vi tror att den skall
. : i ; : : , . . j . .: , :
avskrdckanigon. Som alla vet si forei tt
,
',
kommer ;u inga vinstintressen,men
vi m&ste se till att det hela gir
ihop. En standardhojningPi maten
hoppasvi med den lilla priscikningen
ocks&kunna istadkomma.
Det fcirra sommaren livligt uPPskattadeinslaget med 20 st. betande
kvigor p& gdrdenakring g&rdenkommer vi iterigen att fi uppleva. Mdjliet [r dock att antalet kommer att
okas tiil 30. Betet rdckerfcir detta antal; och di det dven visadesig ge ett
gott ekonomisktutbyte, finns det vdl
all anledning att fortsdtta med uppfcidandet av ungdjur. Att kvigorna
trivdesbra tillsammansmed rinsgdster
framgir v?il bzistddrav att viktcikningen under 3 minader blev i runt tal
1200 kg. (Nimnas kan att viktdkning-

SEMESTER OCH FRITID

s.!:

i.L

li3
6i,

semestergdsternas,
en kanskeciverstiger
men samtidigtmi vi betdnkaatt dessa
endastvistades1 veckapi Storon.)
Den hdr nedan inforda teckningen,
som blev funnen i en av stugorna
efter fdregiende sdsongoch som utforts av en utav glsterna, motsdger
viil pi intet sdtt att vi dter, trivs och
mir gott pi v&r fagra 6. .
Infdr den kommande sdsongen
kommer bl. a. samtliga4-bdddsenkelstugor att ommilas invindigt. BoforspensiondrenJ. E. Jirnkvist har
under vintern vdvt ) 1 st. plastmattor,
som skall pryda golven och ddrmed
fcirhoia trevnadeni de stora semesterstugoina.Tvi mindre lekplatserskall
vara fd.rdiga till sdsongscippnandet.
Den ena blir bel?igenintill Bjorkhaga
i den s. k. bortre kolonin, och den andra i ndrhetenav Tidaholmshusen.
"Anledningen" till hdjningen at rnd)tidspriserna, Teckning av okdnd konstndt.
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Transporternakommer att ske med
en lastbil av nigot tidsenligare irsmodell dn tidigare. Bilen skall fraktas
iivet till cin under viren.
Skogsavverkningkommer att ske i
ungefir samma omfattning som de
senaste6ren.Bl. a. kommeren del gallring att griras frin bastun och upp
mot stugomridet. Promenadstigarna
skail fcirbiittras, och ytterligare ett antal binkar kommer att uppsdttasefter
dessa.
Detta 1r vad som i stort sett kommer att ske infor sdsongenL964 p3,
Storon. vi skall dock frin ndmndens
sida inte limna n8.gonmdda ospard
evad det g?iller att sdka hoja trevnaden pf,,<inytterligare.
Som en ledtred vid ifyllandet av
anscikningsblanketten
meddelarvi hlr
sdsongsprogrammet
i korthet. AnsiiAningstiden utgSr den 10 april.
6.6-13.6
L3.6-L4.6
I5.6-17.6
18.6-21.6
18.6-27.6
27.6- 4.7

Pensiondrer
Helgvistelse
Ev. kursverksamhet
Midsommarvistelse
Semesterperiod
1
Semesterperiod
2 samt
pensiond,ier
4J-11.7 Semesterperiod
3, samt
pensionlrer
IL.7-I8.7 Ord. Boforssemester
18.7-25.7 Ord. Boforssemester
27.7- 1.8 Ord. Boforssemester.
1.8- 8.8 Semesterperiod
7
8.8- 9.S R&dsmtite,helgvistelse
9.8-21.8 Unga Ornar, husmod.semester
2L.8-23.8 Fackl.kurs, helgvistelse
Semesterhemmet
stdngesfcir sisongen sdndagen der' 23.8 L964.
viil mi;tt pA stordn 1964.
Stordnastiftelsen
Nkmn'den
*
Storiinafiske
Nigra boforsare bescikteStordn i
avsikt att fiska. Efter en animeradankomst-sup-ebeslotsatt Ilngreven skulle liiggasut omedelbart.Som varande
mest hemma i fiskekonstenutsigs D,
(specialitet djuphavsmete) att ld.gga
ut reven.T anfcirtroddes6rorna.
Det bliste rltt bra, de fdrbirusande
v&gorna fick D att tro att ekan roddes
fcir fort varfcir han oupphrirligt skrek
till T. Ro inte si fort, sakta,sakta.
Vid vittjandet dagenddrpi befanns
reven ligga i en enda rrira pi samma
plats. Mitt i allt trasslethade en liten
snorgers hakat pi. Sammanhanget
anadesvdl av aLLa,men D fann sig.
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- "Men hur kan en sin litten
abbcirruschlingtrashle te reva p& dd
hdr vise."
PS. Lingreven fick kasseras,den
gick ej att reda ut.
Sbiuaern
*
Skapande utveckling
Som fdrhoppningsfull yngling sokte jag anstdllningpi Nobelkrutslaboratorium ir 1919. Jag hade nog hdrt
att det var diligt steilt vid fdretaget
och besciketpi "labb" jlvade inte det
pistiendet. Det verkade vara fullkomligt avfolkat, men efter idogt sokandehittade jag i en skrubblaboranten Sigfrid Sjrigren,sedermeraverkmlstare vid Nya Krutbruket. Det hlr
sig inte lovande ut I Kunde det vara
sant, som folk pistod, att det fanns
tjugo man anstdlldavid Nobelkrut, av
vilka hiilften kokade skokrlm och
Primuspasta, medan andra hiilften
knallade omkring uppe i Bjurtj2irn
och ute i LinnebZickoch silde, eller
rdttare, f6rsrikte siilja produktionen.
Det var kanskeelakt fcirtal,men eftersom vi nu befinner oss i en downperiod pi den militdra sidan, borde
det dock Yara en trcist, om an finga,
att vi dnnu bcjr ha lingt kvar till skokrlmsstadiet!
Nigon anstillning blev det inte d&,
det var h&rda tider - inte bara pt,
skokrlmsmarknaden.Det var inte roligt att vara krutfabrikant i en krigstrcitt vdrld, som genljcid av rop om
"no more \War" och "aldrig mera
ktig". N&ja, si sm8ningom fick jag
dock anstdllningoch det dr ett minne
frin den tiden jag tenkte beretta,ett
minne, som ger ett belysandeperspektiv civerutvecklingenvid virt fdretag.
Efter den stora Argentinaboomen
mattade det av efter hand, och it
L927 var vi nere i en vigdal. Jag pratade d& en dag med chefen, ingenjdr
Felix Friedemann, om v&ra utsikter
att hlvda oss i konkurrensen.Friedemann rcirde eftertlnksamt i en glasbdgare och funderade: "Ja, hdr ska
jag gi ensamoch forska och sliss med
de skarpastehjdrnorna ute i Europa"
- allt hiiftigare gick glasstavenrunt
i orovet - "och ha bala den hdr utr,-istningen"- och h?ir slog armen ut
i en vid bige s& innehillet i glasbligaren stlnkte ut iiver den onekligen
mediokra inredningen. Si r6rde sig
glasstavenl&ngsammareefter hand,
Friedemannplirade dver glascigonen
och s& kom det: "Jag har ju er fcirstis ocksil", &syftandeoss ohingda
laboranteroch si kom det goda hjuirtliea skrattet.

Den nlanlagda "Soblnans

aligj'.
Foto C. Tillman.

Stugorna ligger uackert i bjdrAbagen,
Foto C. Tillman.

"Karusellen" gfrr i lekparken.
Foto C. Tillman.

Iu, j?imfdr sjiilv I Den ensamme
kdmpen Friedemanni ena sidan och
vira dagars hcigt utvecklade forskningsapparat3. andra sidan. Det dr
dock bara 36-37 ir, som skiljer de
bida eookernait!
Men det har varit ett strilande
iventyr att ha fitt uppleva denna vdldiga utveckling.
E. H.
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OHAB: s verkstider omorganiseras
och
rationaliseras
I augusti 1962 phborjade en rationaliseringsgrupp,bestiende av representanter fcir konsultfciretaget MEC
och fcir olika funktioner inom verkstadsavdelningarna,ett omorganisations- och rationaliseringsarbete
vid
NOHAB. Bland representanterna
fdr
verkstadsavdelningaina
finnes personer frin planering, betedning,arbetsstudier och verkstadsavdelningarna,
i
f6rsta hand plitverkstaden.

arbetsformernautarbetats,uppgjordes
en organisation fcir tillverkningsavdelningarna, som logiskt anknyter sig Fdrutaarande inAdpschef Nils Sandblom dr
till dessa.
nu chef fdr nzateriel- och planeringsaudelOrganisationen,som nu i huvudsak ningen. Nohabfoto S. Johansson.
dr infcird, innebir att tillverkningsavdelningarnafcirdelatspi fdljande fyra tygsverkstad,metallurgiska avdelningh , , - , , , . t^ - , ^ ^ ^ "
arfia samt materialhanteringsavdelMaterial- ocb planeringsaud.elning ningen omfattande fdrrid och tranmed funktionerna offert- och order- sporter.
planering, inkcip, materialplanering
Ko nt roI lauclelnin g med funktioneroch redovisning samt verkstadsplanena ankomst-, tillverknings- och slutOrganisationen
rlng.
kontroll.
Sedan de nuvarande forhillandena
Produktionsteknisk audelning med
kartlagts i detalj, har fdrslag successivt utarbetatstill forbiittrade, snabba- funktionerna beredning, verklygskon- Nya chefer
re och si ltngt mdjligt fdrenkladear- struktion, arbetskostnadsf6rkalkylsamt
I sambandhZirmedhar bl. a. fcilianbetsrutiner, order- och rapportvdgar. arbetsstudier med metoder och stan- de personellaftirindringar skett: FcirSamtidigt har olika funktioners verk- darddata.
utvarande inkdpschefen Nils Sandsamhetsomriden,ansvar och befogenProd aht i onuu d eI nin g n ed f.unktio- blom d"r chef for materialplaneringsheter klart definierats.
nerna maskinverkstad, pl6tverkstad, avdelningen,in genj6r Einar Lindb erg,
Nlr huvuddragen av de kommande montageverkstad,automat- och verk- tidigare avdelningsingenjciri diesel-

prodnktionsplanering

PPC

Prdukti06tekrisk avdelning

KonbollavdelninS

PTC

Offert- orderplan.

PKC

Elekbike.veiktad

PAE

Byggnadsavdeldng

PAB

VaterialhanterinS

PPO

Verktygsko!ffuktion

PTV

N{atefialpline.ing

PPM

Verk*adsplanerins

M.tallur8tka

avd,

PVC
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av skilda slag, som skulle ldsas, har
kunnat direkt eller indirekt hdnf<iras
till planeringsverksamhetens
och materialfors6rjningenseffektivitet.
En nridvdndig forutsittning fcir ett
effekiivt planeringsarbete?ir tillgingen pi veil genomarbetadberedning av
aktuella arbeten och i samband d[rmed tillging till pilitligt tidsunderlag.
Diirfor har produktionsavdelningens
f<irberedningsfunktion avsevlrt
stdrkts. i f<jrsta hand genom rekrytering inom fciretaget.Dessutom hlller
enhetliga beredningsprinciper pt att
utarbetas. Tidsundedag, uppbyggt
som standarddataoch delvis byggt p&
MTM-underlag, utarbetas samtidigt
fdr plitverkstaden, och kommer senare. att utformas f6,r maskin- och
montagearbeten.
Produktionsplaneringenkommer att
Ingenjdr Einar Lindberg,tidigare aadel- arbeta i tv& steg, det fdrsta inom ofningsingeni6rfi;r dieteloerkstaden,
tycker fert- och orderplaneringen,som utfcir
ilpp rom chef fdr prodaAtionsaudelningen.
grovplanering,
belZiggningskontroll
NohabfotoS. Johansson.
och leveranstidsbestlllningar, delvis
med tilliimpning av ndtverkssystem.
verkstaden, dr chef f6r produktionsAndra steget utgciresav verkstadsplaavdelningen. Ny inkripschef ir herr
neringeo. Denna arbetar i en central
Gustaa Derner, chef fcir offert- och
grupp i intim kontakt med de lokala
orderplaneringen ir ingeni6r Arne
planeringarna, som utplaceratsi verkLand.berg, chef ftir materialplaneringstadskontor tillsammans med de aren'd.rherr E, Bratt samt f6r verkstadsbetsledare, vilka har sin verksamhet
planeringen ingenjdr Tore Kind.inom samma planeringsomride.
strand. Fijr den nyinrittade materialVerkstadsplaneringen skall utfdra
hanteringsavdelningensvararin geni dr
detaljplaneringen
som uppgjorts inom
L. BjArsell.
offert- och orderplaneringenoch fdlja
upp av hZindelsefddoppet i intimt
En jiimf6relse med tidigate
samarbetemed arbetsledningen.
organisation
Sammanslttningenav NOHAB:s
Verkstadsavdelningarna har sammanforts i en enhet, kompletterade produktion varierar avsevdrt under
med
materialhanteringsfunktionen, olika tidsperioder. Det har dZirfcirbesom bestar av transportfunktionen och ddmts nddvdndigt att istadkomma en
friridet, vilka tidigare sorterade un- s& flexibel organisationsom mdjligt.
Detta har istadkommits genom att
der ekonomiavdelningen.
Den tidigare dieselverkstadenhar gdra sivdl beredningsfunktionen som
upphiirt som sjllvstlndig enhet, och
uppdelats pi maskinverkstadenresp. Planering ocb
aerAstaden fdr
monteringsverkstaden.
har
Kontrollavdelningen
civerfdrts
frin konstruktions- till tillverkningssidan.
Ink<ips-,materialplanerings-och bevakningsfunktionerna har iiverfdrts
frin ekonomiavdelningen och sammanfcirts i en enhet, tillsammans med ."
produktionsplaneringen.Den senare
har uppdelats i de tvl funktionerna
offert- och orderplanering samt verkstadsplanering.
gslslning och planering
Ett visentligt resultat som utredningen kommit fram till ir planeringsverksamheten.De flesta problem
t5

verkstadsplaneringen
funktionellt
uppdelade,dvs. pi t. ex. maskinarbete,
plitarbete osv. Di det samtidigt ?ir
nddv?indigt att de enskilda produktionsgrupperna blir representerade,
har montageberedningenoch offertoch orderplaneringen grupperats fdr
de olika produktslagen.
Pitagliga resultat i verkstiiderna
I verkstlderna ir idag de mest pttagliga resultaten av rationaliseringsarbetet genomgripandef<irindringar i
plitverkstadens lay-out. Syftet att n&
biista miijliga materialhantering och
fkide tillgodoses genom ftjrbiittrade transportgingar, materialuppl?iggningsplatser, fiirblittrad materialhanteringsutrustning och metodstuderade
arbetsplatser, kompletterade fdr att
fi si likformiga och effektiva arbetsf6rh8llandensom m6jligt.
Vidare har arbetsledarnasvetksamhetsomriden geografiskt samlats och
begrinsats, vilket kommer att mdjliggdra, tillsammans med den avlastning
i arbetsuppgifterna som de lokala
verkstadsplanerarnamedfdr, avsevlrt
forb?ittrade miijligheter f<ir arbetsledarna att leda och instruera samt uppfcilja arbetenabtde tids- och kvalitetsmdssigt.
Parallellt med detta ptgir som sagt
framtagning av tidsundedag i form
av standarddata.Detta sker i samband
med noggranna metodunderscikningar, varvid bl. a. de blsta verktygen och
annan utrustning analyseras.
Under ftirsta halv&ret kommer ett
intensivt installationsarbeteinom de
olika funktionerna och avdelningarna
att dga rum och berdknasi stort vara
f?irdigt till semestern.Dlrefter kommer ett omfattandeuppfdljnings- och
vi dareufvecklingsarbete.

arbetslednixg gir hand i hand. Ett nytt uerh:tadsbontot lril
detta iindandl. Nohabfoto S. Johansson.

byggts i plht-

JulGstenblev sirdeleslyckad
Klockan var nigot 6ver 14 den 12
januari, som var srindag, ndt vi 240
personer, som samlats i Matsalen,
hcirde tomtemusik nlrma sig. Musiktomtarna, Vera Sdrensen,Erik Tdrnblom, Rune Billengren, Bengt Svensson, Ingvar Andersson (lille SOK numera gift), Bo Ganebo,reservbastrumslagareBirger Carlsson, alla ledda av
Sven Boqvist, tigade in och julfesten
hade btirjat. Sedan Birger Carlsson,
julgranskommissionsbasen
sedan minga &r, hade hiilsat alla vllkomna, presenterade han dagens glstartister:
Siw, Rag o. Polly. Polly iir den ddr
hdnan (viilkiind frin TV) med glascigon, som Ir s& bra pi att prata och
spela munspel. Siw o. Rag bcirjade
med musikaliskt snabbteckningsclowneri och de mest ovlntade saker vdxte
ftam pL bl2idderblocket.Hiinan Polly

I flickornaslorreil fick lane Erikssonfiirsta
pris en docAa.FotoNellmer.
litet'och fru Nelly Svensson,frjr dagen iklZidd det diir riktiga matmorsleendet, med medhjiilpare serverade
kaffe till de storaoch saft fdr de sm8.
och "si kakor och bullar och tirtbit
d?irpi". FiskeriuppsyningsmanHolger
Sandberg kontrollerade, att "pikrokare" Rune Abefors kom under ytan
i fiskdammen, dir en hel del trevligt
Pia Forsbergspeladecello, Foto Nellmer. fanns att fiska.
Dennis Eriksson startade vamk6rning av projektorn p& "UVA-kvarn",
med flera nummer pi cello, "kompad"
Uvas f<jrnimliga bio, dlr man som
av sin mammap& piano.
dagensprogram hade Charlie Chaplin
Alla barnen i hattar, som Harriet
och Kalle Anka. Vaktmlstare Norgren
Alnerius och Gijsta Lidving placerat
rev biljetter och sliippte in alla biopi derashuvuden, hjiilptes sedanflt att
sugna.
plocka undan stolarna, st. att julgransdansenkunde brirja med diverselekar.
Till hjelp med detta hade Birger
Cadsson lockat hit fyra dansarefrin
SvenskaUngdomsringen, som sig till
att alla stora och smi barn lekte si
att svetten lackade.Vi var morsgrisar,
farsgrisar, julgrisar, smi grodor och
raskadedver isen.
Si sm&ningombeh6vde alla vila sig

Siw ocb Rag ocb Poll1, Foto Nellmer.

med husse gjorde sina konster och
avslutade med att h[lsa p& nhgra av
barnen.
Ivar Forsberg hade tagit med sin
s-iriga dotter Pia, som med bravur
framfdrde Lied av H. Schlemiiller
Eaa Hellgren med ainsthunden omgiuen aa
en ttor sAara sxiilla barn. Foto Nellmer.

PojAarnas lotteri oanns au loaAim Odqaist
tonz ttriland.e glad hernfdrd.e ett MiirklintAg. Foto Nellmer.

Birger Carlssonaar2nfi)rsta pris, en ai)lfylld fruktAorg.T. h. AcAeHedman.Foto
Nellmer.
Niir vi anldnde till UVA ldmnade
Vicke Edlund ut program med ett
lottnummer till var och en. Ndr Birger
Cadsson skakade mikrofonen och
plockade fram pHtburkarna (som vi
nu bd,rjarkZinnaigen) st packadealla
sig runt podiet fcir att se vad fru Fortuna kunde hitta pi denna ging.
Frirst lyftes locket pi plitbruken
med flickornas lotter. Nu giillde det
en fin docka. Acke Hedman (Iven
kdnd som kamrer) kunde si konsta-
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En fin choAladAartong ficL Z: e pristagaren, fru Stina Ldfaenberg, aa Acke Hedntan. Foto Nellmer.

tera, att lottnumret som leklederskan
drog dverensstimdemed 4-irige Jane
Erikssonslott. 2:a vinsten i flickornas
lotteri var en hund, och den kunde
Eva Hellgren (11 ir) biira hem. Pojkarnas1:a vinst var ett elektriskttlg,
som,12-erige Joakim Odqvist kunde
hemfrjra till sin och sin fadersgl?idje.
Brijes i tid det som krokist skall bli
tdnkte si fru Fortuna ocf, tiildelade
Allan Hjiirtstads 4-Lrige son Bjdrn
ett meccano.NIr dragningen fdr de
vuxna utfd.rdades,ropade julgranskommissionsbasenBirger Carl"sson:
"Jag vann!". Fruktkorg'envar honom
vll unnad, efter allt slit och sliip.
(Rune Abefors papekade sedan, itt
han inte sagt vilket nummer det var
men; det var nummer 1 och det var
riktigt, Rune!) Nir si Stina Ldfvenberg vunnit sin chokladask, kunde
man dansahem med pisarna och sdga
"nog hade vi allt trevligt pi julfesten".
Borte,

Weda-glimtar:

HeO ?.HytlACe
Mqrv

*/#
W

o u un , t t o

Ilf, rrocercLo<rc4r,

.IADA HNDTV$AEE

------=--------+

t(oePeN

---

SkYT.rRTtA
LoFTAR
F6€ Fr.lsr-r ocr.r LAoDA<

€ e errpYt rrcrr<'sAsorsq
Ax, Aee,
Stgar-.

rd,o€6, e€[n-*-

ANq. C8(N.

HA< iaft

I

6FAe

)

f/t

En visa om "Vir lilla sradSciderrilje"

P&kviillen tdndesljusen frirr i vir lilla stad
tvi ganskasvagalyktor framfcir Ridhusets fasad.
De lysteciverTorget och pi gamlaBrandstation
och gav it hela scenenen idyllisk, vackerton
Och l?ingsde liga husen vandra' flickorna var kvill
pi Torget fann de raggarboysmed hoj och <ippetspj?ill
en tur runt stan, tvi korv med brcid sen gjbide fiickan
glad
Det var kviill i vir lilla stad.
I vira dar en sin idyll fir inte finnas kvar
av stan i norr vir stadstyrannerinspireratshar
Fritz.Voigt en stadsplangjorde som ju genastgodkiind
blev
och Brandstationeni ett hui man rasadeoch rev
En_morgoni novemberman sitt dga troddeej
ty Ridhuset pi natten civergatan flyttat sej
Pi Pagelstomt, vid v8r kanal nu ser man dessfasad
var natt i vir lilla stad.
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Smi liga trihus strax fdrsvann och vrlktes cjverstyr
pi BERGET nl.gra hamnade- transportenden var dvr
Nigra gamla stenhusmed b8d' vinine och afflr
fick eit litet andrum,men parollenlat si har:
Tag f ram allt skrdp,vrdk lagret ut ty allting miste bort
det kommer bide gr2ivskopaoch piikran in"omkort.
Sen brcjt d_e1ut, grasserade,
i aldrig skidad grad.
svir REA-feberhd.rjadevir stad.
Av grdvmaskiners
oljud pligas stadendag och natt
!ri^r^nyttoch stitligt ridhus f,ur -un pilaisom besatt
Pi Strcigetsenda trottoar vi ilar och v-i trengs
pi v2igtill nya
stdngs
_torgetinnan shoppingcentre"t
Vir eldndeskall rdckahar man iist Ltt sextisex
men di har vi ett City fitt och hrila huskomplex
Med tusenwatt, i kall neon,belystblir var fasad
var kvlll i vir storastad.

K, L,

F

-m
1: e pristagaren Lennar, Hagrnan och t, h.
skjutledaren Gdsta Lindh.
Foto med Hagmans kamera.

lagda till Tidaholms Pistolskyttebana
och f?iltskjutningen ftirsiggick vid
Kavlis.
B[sta resultatniddes vid tvi skiutningar av Lennart Hagman och en
ging av Ivar Andersson.
Vid en extra insatsskjutning i
Kavlis vanos priset en summa stor
ili:ri:i*
kronor 4i - aY Ivar Andersson.
:s: ;
l*:q;
I framtiden torde det inte bli nigot
BTIT: s Pistolskltttar f r. t'. HenriA Liung, Simon Lundbiick, Gdtta Lindb, Lan Fransson, ndje att vara Knaslund och Knislund
och kommatill BTV:s port.
lohn Rydin (:hynd), Stig Hanson ocb ltar Andersson.Foto L. Hagman.
Not.

Pistolskyttekursfcir portvakter och vlktare vid
Tidaholmsverken
Under sista delen av L963 anotdnades vid BTV en kurs i pistolskjutning fdr port- och nattvdktare jimte
bef?il. Den omfattade 9 timmar sammanlagt med teori och skjutcivningar.
Kursledare och tillika deltagare var
vaktchefen Stig Hanson. Vid skjut-

dvningarna utcivades ledningen av
fcirste poliskonstapel Gcista Lindh.
I tivrigt deltog vice vaktchef John
Ryd6n samt vdktarna Ivar Andersson,
ICalter Andersson, Lars Fransson,
Lennart Hagman, Henrik Ljung och
Simon LundbIck. ovningarna var f<jr-

Rsr/KK, Rz/ME, Sjn/NVK, Snf/
NZM, Snk/MVK, Stg/NVK, Str/
Uppgifter och notiser till kronikan FRK, Sp/KM, Svh/KMS, Tamm/FS,
har ldmnats som svar pt ett av redak- Wf
/V, Yk/B,Wbe/KKU, ALIMRK
tionen utsint cirkulir. Till nedanst&- och oda/KA.
ende signaturinnehavare framfcir reFotografierna har till stijrsta delen
daktionen ett uppriktigt tack for vlrtagits av herrar Falk, Janssonoch Tilldefull hjiilp:
man, Boforsfoto; Cadsson och JoAba/BA, Ais/ML, AI/FAS, Bej/
hansson,
NOHAB-foto; \Testerlund
KKB, Bln/M2, BmlNVA, Bne/NZ,
\Tedafoto
och Nellmer UVA. Si lingt
Broms/RT, Bt/NVS, Btc/MG, Bte/
letta Htit sig gciras,har resp. fotografs
KK, Cab/NoX, CallVE, Cb/NT,
namn angivits i bildtexten.
Cne/Y2, Coc/EPM, Dh/ND, Dn/
NB, Eng/NE, Est/NG, Fdr/NA, Gi/
VV, Gn/VA,
Gmb/VL, Hal/KA,
Resp. sammanfattningar har skriHahn/X, Har/NLD, Hk/EP, Hll/Y,
Holm/MS, HoolNVF, Ja/KMP, Jor/
vits, dels ovan nimnda signaturer,dels
MSK, afKrzKM, KVIK, Kgl/KC,
av dveringenjor Nils Carbonnier (NoKylberg
Kpe/VR, Krey/Mr, Kii/KC, Lai/S, belkrut),
direktcir Nils
(NOHAB),
dveringenjcir Ludvig
Lau/UP, Lmn/ ML, Lni/FS, Lst/MH,
Mge/EP'R., Mnn/NVM,
Ltn/NS,
Sterky (Tidaholmsverken), direktdr
Msi/6A, Nk/RT, Nls/NVK, Ogal
Lennart Odqvist (UVA) och direktrir
KC, Onp/VK, Pe/KMO, Pn/EPT, Sven G. Lind (Vedaverken).

Medarbetare

i ktiinikan

Personalnytt
Sisom chef fcir leveransavdelningen
(transportchef)har fr. o. m. L964 anstdllts si6Aapten Tryggue Hansrcn
(Hnt), Kungilv. Herr Hansson har
tidigare tj?instgjortpi SvenskaAmerika Liniens lastfartyg och tillhrir Sjiiofficerskirens reserv.

Jultiivlingen 1963
Var minne denna tlvling i svlraste
laget? Den samlade firre lcisningar
in vanligt, men dock ett betydande
antal, ntgot 100-tal. Efter sedvanliga
ceremonierutvaldesoch br<itsett antal
kuvett, och prislistan fick fciljande utseende:
1. Frciken Ingrid Hellstrand,
(4Lo72) avd.TVK, T idabolmperden.
2. Filare Yngve Eriksson, (112)
avd. TV-20, UVA.
3. FrcikenLillian Kylborn, (L27rL)
avd. EDX, Bofors.
4. Herr Egon Strtimstedt,(UVA),
Asbjcirnsens
vd,g37, Bromma.
5. Ingenjiir Kjell Jar&s, (4Or2O)
avd. TVF 6, Tidabolmsuerken.
6. Ritsare Rune Eriksson, (9742)
avd. VK 22, Bofors.

rT

7. Herr Karl-Erik Eriksson,(8r6i7)
avd. MG-9, Bofors.

Vi ska viil grundap8'et, sa milaren.

8. Fru Anna Bergius, Hyttfallsvdgen 8, ValLsen.
9. Herr Anders Nyl6n, (40029)
avd. TVF L, Tidaholmsaerken,
10. Herr John Bill, Faktorivdgen4
A, Bofors,
, 11. Fru Birgitta Bond, (FAS) Jungfrugatan 29t, StockholmA.
12. Ingenjcir Tage Lind, (80326)
avd. KA 63, Bofors.

Irttera

Redaktionen lyckdnskar alla pristagare!
*
Ordstilvst?ivlingen
Endast tre (3) fdrslag till yrkesordstdvanldndetill redaktioneninnan
tdvlingstiden utgick. Vi bade hoppats
pd f ler fdrslag och 't'drnyarnu tdulingen. Td,nk ut nigra roliga och vitsiga
ordstdv, byggda och formulerade enligt gamla kdnda mcinster. Den fcirl?ingdatdvlingstiden utgir den 1 april
1964. Adresserakuvertet: Ordttiit,stiiulingen, B-pilem RedaLtion, Boforc.
Fcir att stimulera intresset tterger
vi hdr nedan nigra prov pi hittills
insdndat?ivlingsbidrag.
Alla pi min avdelning blir kuggade, trots att de dr fullslipade, sa Theder VK 29.
Alla bara frdser it mej, sa frisarbasen.
Mitt liv ?ir ytligt, sa Boberg, VL 2.
Ingen frivolt hir, sa Hahn X.
Mitt liv gir i spiraler, sa gdngarn.
Det ir bara fcir formens skull, sa
gjutmlstaren, gav gjutarn en skrapa.
Jag 2ir proppfull, sa elektrikern.
Br&tt lcinar sej inte, sa budgossen.
Det blir ord men inga visor, sa
tryckpressmontciren.
Detta blir man inte fet av. sa sm6rjaren glatt.
Och s& var det den fritidscyklande
svetsaren,som hade skaffat sig en
ljus-bige.
Att dra
varmaren.

ir min lott, sa nagel-

Jag har en hejareatt sli, sa smeden
slagfZirdigt.
Jag lider av kraftvlrk, sa turbinmontciren.
Dom har inte bruk frir mej ldngre,
sa muraren.

79

rades av biskop Agard i Karlstad och
kyrkan
sildes till Vitterhetsakademien.
Jag kom visst pi sladden sa elekVad som gcir Sodra Rida kyrka sE
triker Strcim,som var kontaktman.
mZirklig dr milningarna i tak, v'd.ggar,
Nu skall jag Fara(h) Diba, sa dcirrar i lighus och kor. Hela
lnteShanenav Persien,ndr han ikte till
rirjren dr prydd med mS.lningar av
Bofors.
t
osedvanlig skrinhet. M8lningarna Ir
ocksi vll bevaradeoch som ett vtterligare mdrklighet kan de bestimmas
siv?il till tid som till mdstare.Kormilningarna dr daterade$23 "ndr biskop Peter regeradei Skara". Linghusmilningarnaairsigneradeoch dateV1r Armd 1964. Arm6.ns irsbok. rade av milaren Amund 1,494. Bildsviterna fcirestlller Marias historia,
Raben& Ejcigren,Stockholm1963.
Armdns irsbok - som vanligt vac- Treenigheten, Apostlarnas och andra
heliga mins girningar och martyrier
kert tryckt och redigerad och oianligt
osv. P6. l&nghusets nordvlgg finns
innehillsrik betrdffande artiklar har i ir koncentreratstill scidraSveri- bl. a. framstdllningarav den apostoriska trosbekinnelsen siviil i figurer
ge. Nzirmaste anledningen h?irtill Zir
150-irsminnetav virt lands sistakrig, som i sprikband.
Om allt detta och mera ddrtill bedrir "\Tendes ridande" under general
rdttar boken i utf<irlig, ldrd men samCardell gjorde lysandeinsatser.
tidigt populiir text och med utmdrkta
Problem kring frirsvaret av vira
R.
sydligastelandskap samt pansarvap- bilder i svartvitt och f[rg.
nets insatser belysasutfdrligt. Tre av
*
vira pansarregementen
dr ju som bekant fcirlagda till Skine, ddr ocksi en Vad fiall jag se i Viirmland och
Daliland?
mZingd naturskyddsproblem blivit
aktuella i sambandmed skjutf2ilt m. m.
Svenska Turistfdreningens reseS-vagnen och pansarbandvagn302, handbok, utarbetad
av Bireitta Ahlpansarvapnets senaste tillskott, be- berg, Stockholm
och Karlitad rg63.
skrivs av avdelningsdirektcirBerge och
Ganska sent fcirra iret utkom TuBofors nlmns st dZir litet i frirbigiristforeningens nya resehandbokdver
ende.
Vlrmland och Dalsland, alltsi v&ra
Vir Armd t964 bjuder mycket inlandamlren, eftersom handbdckerna
tressantlZisning.Tre av artiklarna ger
fciljer de gamla historiskalandskapsmera allmlnna och mdnskliga aspekgrdnserna.
ter. "Sm&ldndsk soldat" av dverste
Frjrfattarinnan,Birgitta Ahlberg, Ir
Thor Cavallin. "Den svenskeFN-solen mycket ldrd dam, kanske den som
daten och afrikanerna" av civerstel<ijtblst kdnner till virt lands topografi,
nant Jonas \7rern samt ovannimnda
historia och (givetvis) sevirdheter.
artikel om NTendesridande.
EL
Frirfattarinnan har vid redigeringen
samarbetat med turistintendenter,
landsantikvarieroch andra lirde miln.
Soclra Rdda gamla hyrha. (En bok Boken inleds silunda med
en fd,rteckom). Utgiven av.Vlrmlands Museum, ning 6ver litteratur
och kartor, dlrKarlstad.Text av Docent Gunnar Ols- efter fciljer ett par kulturhistoriska
son, Antikvarie Erik Bohrn, Professor civersikter av
Jalmar Furuskog (om
Andreas Lindblom och Antikvarie V2irmland)
och Sven-Axel Hallbiick
Ake Nisbeth, Karlstad 1963.
(om Dalsland). Sa foljer v[g- och
Hur minga Karlskogingar vet, att ortsbeskrivningar med utfcidiga och
vi "inpi knutarna" har en sevdrdhet livfulla beskrivningar och med korta
at alha hcigsta rang, ett enastiende historiker civerresp.orter. Bofors och
monument frin medeltiden? Sodra Karlskoga tterfinns s&ledesdels vid
Rida gamla kyrka ligger ban nl.gra Noravigen, Laxi-Degerforsvdgen och
kilometer frin landsv?igentill Otter- Orebrovdgen(E 18), dels i ett sirbdcken (Storcin) och kan ddrfcir nis
skilt kapitel, dlir bygdens och stadens
pi knappt en timme.
historia beskrivs liksom i ett nritskal.
Sedanminga ir tillbaka stir kyrkan
Vdrmlandsbokenfogar sig frirtrliffdde .._ den dvergavsnlr en ny socken- ligt till Turistfcireningenstidigare utkyrka uppfordes fcir ca 100 3.rsedan. givna resehandbcickerom de olika
Men redan di kZinde man till den svenskalandskapen.Den kan silunda
gamla kyrkans enastiendeantikvariska rekommenderas
pi det allra livligaste.
vdrde. Den planeraderivningen hindEL,

Senaste ft6n6s1nnltt
AB Bofors iikar aktiekapitalet
Vid extra bolagsstdmmai Bofors
att
den 2o januari L)64 godkd.ndes,
aktiekapitalet skulle tjkas frin nuvarande110 milj. kronor tlll L32 milj.
kronor genom utgivande av 22O.OOO
nya aktier, envar a nominellt 1oo kr.
Teckningstidenb6rjade den L7 februari, med ftirhandsrdtt fcir gamla
aktieeigareatt teckna en ny aktie fdr
varje 5-taI av honom iigda aktier. Fdr
varie tecknad aktie skall 120:- kronor edlggas. Vinstutdelningenpe de
nya aktierna utgir f6rst fcir rdkenskapsiretL. I.-31. L2. 1964.Utfor'
ligare meddelandeom denna nyemision gavs i annonseri rikspressenden
16 februari.
NOHAB: s I8n iivertecknat
Nydqvist & Holm AB utbjod genom Skandinaviska Banken fredagen
den 14 februari t964 ett 6/o obhgationslin pe 1t milj. kr. Linet slutsildes och 6vertecknadesredan fcire
sammadag.
stdngningsdags
*

Klippt

och insiint

En gammal

i ny fiirpackning

Tre gubbar i smedjan hade fttt ont
i magen och beslcitatt en dag ta Permission, fijr att bescikadoktor I7iman
pi sjukstugan.
Smed nr 1 blev si underscikt, och
\Ziman konstateradeatt det var m 8nerverna som kringlade. Han fdreslog honom 4 veckors vila pi badanstalten i Loka. Efter slutftird undersokning ffigade smedenvad han blev
skyldig doktorn. "Det blir 5 kr", sa
\7iman, varefter smeden betalade,
tackadeoch gick ut.
Hans kollega nr 2 klev in till Viman, samma krlmpor, sammaordination och 5 kr kostade bestiket.Under
tiden berittade smed nr 1 fcir sin
kamrat nr 3 i vlntrummet om utslaget
av undersdkningensamt ordinationen,
som bida fantvanbra.
Niir si smed nr 3 kom in till doktor \Wiman, hann inte doktorn mer
iin hiilsa pi sin patient, fdrrdn sme'n
tog upp 5 kr och gav r$fiman med
orden: "Varsigod doktorn, jag fSljer
med de andra p6jkera till Loka". Baxl

Anv?ind hiirselskydd
Under fem tr har Svenska Gruvforeningens Bullerkommitt6 utf6rt
prov fcir att utrcjna skyddsverkanav
olika bullerskydd inom en grupp pi
50 man.
Resultatet av undersijkningen illustreras schematiskti vidsttende bild,
d?ir de vita personerna representerar
personer,som anvlnt horselskydd.Efter ) irs arbete hdrde 9O /p av grup-pen fortfarande s& bra, att de kunde
sitta kvar pi de bakerstabd.nkarna2)
m frin foredragshlllaren. Av dem,
som inte anvint bullerskydd - svarta
figurer - miste 80 /o flytta fram 2O
m till de frimsta binkarna fcir att
kunna f<ilja fciredraget.

Detta uisar, att hdrselskyddet har
mycketgod.sAyddnerkan.
Den som en gfrng aant sig oid att
biira hi)rselskydd aill sedan inte arbeta utan detta.
*
Sluta riika
Vill Du sluta riika?
Du bar kansAe t. o. rt, f drsi)kt, men
mitslyckat.
Lht oss bjalpa Dig. Vi har patentldsn.ingen
biAlper Dig bli aa med
.som
" l^Jten"
.
Ar Du intresserad.,lds dh nista numtner aa B-pilen.
"Glid"

Riittelser:
Pe sid. 40 under bilden till hdger i dverkant stir Hdlleforsens Kraftverk, skall vara
Hdllforsen.
PL sid. 74 stir under ett foto S. Johansson, skall givetvis vara G. Johansson.
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ANDERSSON, Expeditdr
, Representantfiir Bjdrkboms Fabriksarbetarefackfiirening

G O S T A A N D R E E , F i l . k a n d .( F R K )
Repr. fd'r Avd. z4 av SvenskaIndustritjiinstemanna-F6rbundet
BERT HENNING,
(E), Ordf.
Ekonomichef
Representantfiir AB Bofors Iedning

.

RAGNAR LINDAHL,
F i i r m a n( Y z 0 )
Repr. fdr Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefdrbund
NILS SODERHOLM, Svarvare(VR 90)
'Repr. fiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefdrbundet

.

NOTIAB

G O STA LARS SON, Verktygsslipare
. Representantfiir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MO SSBERG, Servicechef
Representantf6r SIF Nohabs fiiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlistare
. Representantfd'r Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Insenj64 Ordf.
. Representantfiir Nydqvist & Holms AB:s ledning

TIDA.HOLMSVERKEN
THORE JOHANSSON, Fd,rman
. Representantfiir Arbetsledare (SAF avd. ZO) o. Tjlnstemiin
(SIF avd. U)
EVALD MOLIN,
Brukstjlinsteman,
Ordl.
' R.epresentant
fiir AB Tidaholmsverkensledning
.
CA,RL SJOGREN, Montdr
.
Re!r. fiir Avd. 163 av Sv. Metallindustriarbetarefijrbundet

\vEDAVERKEN
gOLCEN

BACKMAN,
F,iirman
Representantf<ir SverigesArbetsledareftjrbundsfiiretagsklubb

THORE JOHANSSON, Kdrnmakare
Representantfijr SvenskaGjutarefiirbundetsfdretagsklubb
'STEN
LARSSON, Ingenjiir
Repr. fijr Sv. Industristdnstemanna-Fdrbundets
fdretagsklubb
.
.

GCiSTA LINDH,
6veringeq6r,Ordf.
Representant
fdr AB \7. Dan Bergmansledning
G UNNAR \7E LAND E R, Verktygssvarvare
Repr. f 6r Sv. Metallindustriarbetarefiirbundets
verkstadsklubb

UVA
OBERT ENGSTROM, Montdr
Representantftjr UVA:s verkstadsklubb
'
CKE HEDMAN,
Kamrer,Ordf.
. Representantfdr Ulvsunda Verkstider AB:s ledning
STA LIDVING, Ingenjtir
. Representantfiir SlF-klubben

Ndsta nummer
blir nr 2 av LrghngL964, eller den 19:e irgtngen, som
beriknas utkomma omkring I maj 1964. Redaktionen dr
tacksam att f& eventuella bidrag -

Redaktiir och ansvarig utgivare
LONNBERG,

F i I . Iic. (ER)

adlest: B-pilent redaktion, Bolort

historier, teckningar, fotos m. m. -

notiser, berdttelser,

till detta nummer
snarastmiijligt och ej gdrna senareen 1 april. Alla publiceradebidrag honoreras.

Wedaverken dr ett av iandets ledande gjuterier fcir pressgjuten aluminium,
magnesiumochzink.
o Bilderna visar fem av de elva detaljer i pressgjuten magnesium, som ing6r
i TyphoonmotorsAgar:

Sammanlagt viger de
magnesiumdetaljerna

elva

I t H.ndtrgrh"lva,
vikt 0.26 kg.

2.

Vevhurh"lva, hdger,
vikt 0.36 kg.

1,72 kg.

Vevhushalva,
vikt 0.25 kg.

vdnster,

Fliikthus,
vikt 0.29 kg.

vikt 0.25 kg.

o "En kvalitetsprodukt som motorsigen Typhoon miste ha en rad utomordentliga egenskaper,var och en lika viktig for att segeni sin helhet skall bli
'medarbetare'
en vdrdefull
i skogen.Ftjr att vara praktisk och idtthanterlig
miste sigen bl.a. vara ocjm och ha 169vikt. Vi valde ddrfcir till vissa delar
ldttmetail.och Wedaverkenvisadeossatt Tvohoon blev idealiskt

o De pressgjutna magnesiumdetaljerna - 11 stycken vilka dven bearbetas av
Wedaverken - har dessutom visat sig vara ekonomiska i framstdllningskostnad,
vilket ju bidrar till att Typhoon har ett konkurrenskraftigt marknadspris."
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