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INNEHALLSFORTECKNING
Nigra

kommentarer

till

MAK

- Kilstaverkens

delning

S i d . 81-88
176-L17

nya steilager och avav stengstal.

fiir vdrmebehandling

)

Av sign. Snh & Lbg

89-93

cirkulationspumpar pi utst2illning, av sign. Mgb - We
daverken lancerar nya principer f6r liinshill-

&Lbg

Boforsmiisterskapet

..

P e r s o n a l i a , V e t e r a n e rI,n m e m o r i a m . . . . . . . .

i fotogtafering

))

113-115

>

115

1964.
.........

Prislistan

forts. En portvakts funderingar,
av sign. A. E. G. - Personalnytt- Bridgenytt
fr&n Nobelkrut, av sign. Cak - TBY's spfiLk'
resor, av sign. R - Insint: Tjuvjakt fijr 60 ir
sedan, av sign. K. G. - Utdrag ut meddelanLdrdagsstdngt i bankerna i sommar de -

Bofors-sidan.

1964,

"..

......

ning

trala Skyddskommitt6s irsmdte, av sign. Ltn
Olycksfallen vid Nobelkrut 1: a kvartalet
1964, av stgn. Ltn - Centrala Skyddskommitt6ns itsmijte vid Bofors, av sign. fi - Yrkesav sign. Ld

Antalet olycksfall vid BTV 6kade under ar
. .. ' Sid. 111-113
1963, av sign. M - BTV-fotos
'Weda-glimtar.'i/edaverkens

Aktiva inftAn Skyddstjansten.
satser i Skyddstjdnsten l6nar sig. De nya reglerna f6r Bofors skyddstdvling, av sign. R kvartalet
Skyddspristiivlingen i Bofors la
1964, av sign. Lai & Lbg - Nobelkruts Cen-

Meddelanden

skadestatistik vid Bofors l: a ktartalet

Hijkens&s Golfbana, en ny attraktion ndra vastra Vattern-vdgen, av sign. PS Arbetarskyddskurs med utstdllning av propagandamaterial i Tidaholm, av sign. E. M. -

TV-rutan.

1963 irs bokslut.

A v E k o n o m i c h eBl e r t H e n n i n C. . . . . . . . . . . .

)>

94-96

>

97-10r

BOFORS inregistrerat som
vatumdrke, av sign. Ena - En veteran har falSex f6rtj2inta btandlit f6r Aldersstlg6kgl Bioteknolomin medaljerade, av sign. R APril,
giska kommitt6n, av sign. E, H. -

.........

B - p i l e n sG r a f i s k a S e r i e . .

BOFORS-sidan.

LittefatuT.

)>

118-120

FOCUS TEKNIKEN/MATERIEN,
)

av sign. E. L. . .

120

April '-

Sex flitiga fdrslagstdllare vid Boforsverken, Kilstaverken och Nobelkrut bel6nade,
av
av sign. E. L. - Fiitslagsfacit l96l-L963,
Stordnaveteran avtackas (Axel
sign. E. Z. Enghoim), av sign. E. L. - Vem uppnlr fdrst
25 belbnade fdrslag?, av sign. Z. - Elektronikoch Ammunitionsavdelningens nya organisation
Semester och
Yrkesskolor i Karlskoga Tjitntindmnden 1963-1964,
ling om namn pl Boforsf6reningen fotos Tillman och Falk
Fritid:

PristivBofots....

)

101-106

obligationslln
NOHAB:s
Danska
overtecknades pi nigra timmar Nu hat
Statsbanornas MY-lok iubilerar Atomenergis reaktor i Studsvik FR-O startat Delar till FurUngernloken slutlevererade -

NOHAB-biten.

Utan redaktionensmedgivande{&r text och bilder

marens sdsong -

Copyright:
AKTIEBOLAGET

BOFORS. BOFORS

Bra f6rslag f6r inpassning

TvA 50-irsveteraner avoch hdftsvetsning NOHAB-fotos Gunnar Johansson
tackade )>
och Jtirgen Carlsson
Ni fr6gar -

icke eftertryckaseller refereras.

tt &2.-

Ny maskinverkstad invigd
nas levererade - Trollhetteborna sig NOHAB-filmet - StuMetalls musikkir reser tili Amediebesok rika, av sign. Lng - Festligt Metalljubileum i
Trollhdttan, av sign. Log - Ulvdn inf<ir som-

Vi svarar.

107-110

Det ar de smi, smi. . .

av sign. "Smdllis". Svar frin Personalhontoret
|dg1x ijus, av sign. "Bilfdrare". Svar av
... ' '.. ))
s i g n .G m l S .

uisar:
Omslagsbilden

Vir
110

i markerna.

FotoHisonbild

1964

Nr 2

A R c A N cr s

TIt)NINO F(iR I)E ANSTAITOA INOM B()FORSKONCERNEN

Nigra kommentarerdll rgq irs bokslut
Au Ekonomiche_f
BERT HEN^/ING
Fakturering
AB Bofors' fakturering under 1963 minskade
med ca 1% i jamforelsemed nlrmast foregiende
er liLL392,8milj. kr enligt foljande.
Militiira prod.akter

7e63

7e62

Boforsverken

166milj. kr
29 ,,

171milj. kr

Nobelkrut

33

Anlhggningarfdr
frhmrnandeforetag
s a r udt i u e r s .e. . . . . . .

Fakturedng frin AB Bofors fu 7954-1963

,,

Ciuila produkter
Boforsverken
Nobelkrut

milj. kr hr 7958. Ddrefter har inga storre fordndingar agt rum - det totala fakiureringsvdrdet
har pendlat kring nivi.n 400 mllj. kr per ir. Detta
forhillande dr naturligtvis icke helt tillfredsstillande - enbart penningvirdeforsimringen under

-

143milj.kr 150milj. kr
)tt

Jt

,t

18milj. kr

10 milj. kr

393 mrlj.kr

397 milj.kr

Som framg\r av ovanstiende siffror har faktureringen av militdra produkter frin sivil Boforsverken som Nobelkrut minskat. Den konjunktursvacka, som gjort sig gdllande inom stilindustrin frin 1961 hrs slut, medforde att 7963 Lrs fakturering av clila stilprodukter minskade med ca
7 niIj. kr jimfort med ir 1962. Visserligen formdrktes mot slutet av fu 1963 en stigande efterfrhgan p6. stilprodukter, men denna forbdttring
kom si sent, att den icke ndmnvdrt piverkade Bofors' faktureringssiffror. lfrhga om Nobelkruts
kemiska produkter och ldkemedelredovisadesddremot okning av faktureringen och detsamma gdIler posten " anli,ggningar for frdmmande foretag
samt diverse".
Bolagets fakturering under lO-irsperioden 7954
-7963 illustreras i diagrammet pi. denna sida. Som
framgl,r av detta, okade totalfaktureringen frin
278 mllj. kr iu 7954 i ganska jdmn takt tlll 406

Total fakturering
Krigsmateriel
Civila produkter
Anl?tSgningar fcir friimmande fiiretag

Mirj.
kr
-450

denna 5-irsperiod borde ju ha medfort en beloppsmdssigt okad fakturering. Aven de stora investeringarna i produktiv a anlaggningar av olika slag
borde ha resulterat i en hojning av faktureringsnivin.
Forklaringen till utvecklingenligger ddri - vilket ocks& framghr av diagrammet - att faktureringen av krigsmaterielhaft en sjunkandetendens
allt sedantoppiret 1958, deLvissastorre utleveranser verkstdlldes.Den miLlmedvetnastrivan fotetaget haft att utoka den civila verksamheten,bI. a.
genom betydandeinvesteringarsivdl pi stilomridet som inom den civilkemiska sektorn, har ingalunda varit resultatlos.Faktureringenav civila produkter har okat frhn 74 milj. kr fu 7954 tili 180
milj. kr hr 7963 och tack vare detta har bolagets
totala omszittning kunnat uppehillas trots den under de senaste 6ren sjunkande krigsmaterielandelen.
Det bor i detta sammanhangtilliggas, att bolagetsutleveranserav krigsmaterielforvdntaskomma att oka i omfattning om nhgot Lr. Faktureringen av civila produkter torde vidare komma att oka
icke obetydligt redan under innevarande ir, speciellt inom stilsektorn, sivitt icke en avmattning
av den for nirvarande forhillandevis starka aktiviteten pi detta omride skulle komma att intrdda.
I positiv riktning verkar ocksi de nya civila objekt,
som upptagits pi tillverkningsProgrammet,exempelvis bandtraktorn BS 19 pi. verkstadssidanoch
inom civilkemiskasektorn.
nya ldkemedelspreparat
Dessa har framkommit som resultat av det omfaitande forsknings-och utvecklingsarbete,som bedrives inom bolaget och som under 1963 dragit en
kostnadav totalt 18,5milj. kr.
Vid. KilstaaerAen fi)rdigstiilldes den nya anldggningen l6r lagring
't'rfr.nseghdrdocb tiirmebehandling au stdngstfrl, MAK. Interiiir
ni ngsaudel ni ngeii. Boforsfoto.

Produktion av giit och gjutst8l 1954-63

Ordednging
Orderingingen under 7963 var stdrre d'n 7962.
Okningen hinfor sig i forsta hand till den civilkemiska sektorn, men dven ifriga om civila stilprodukter noterades en okad orderinging, som fir
sesmot bakgrunden av den mot slutet av iret tilltagande eftefirhgan inom stilmarknaden.
Denna forbdttring av stilkonjunkturen och av
orderingingen till bolaget pi civila stilprodukter
dr naturligtvis glidjande, eftersom den resulterar
i en okad beldggning i de stilproducerandeavdelningarna, och ett bdttre utnyttjande av det betydande anldggningskapital,som investeratsi dessa
avdelningar. Konjunkturuppgingen pi detta omride har emellertid hittills varit endastvolymmissig - stilpriserna d'r alltid,mtmycket hirt pressade,
vilket till mycket stor del torde sammanhlngamed
den overkapacitet,som foreligger hos stilverken i
sivil Europa som Amerika. Av diagrammet hdr
ouur, framjir utvecklingen av bolagels produktion
av got och gjutstil under en 10-irsperiod.Kurvan
belyser ocksi verkningarna for bolagets del av den
svagastilkonjunkturen under de senasteiren. Gotoroduktionen okade emellertid 7963 tlIl 93.000
7on (ryez: 77.000 ton). Med den takt som for
nirvarande upprdtthilles i stilverken torde gotproduktionen for Lr 7964 komma att uppg& till
nirmare 130.000ton.

82

Utvecklingen av liiner i fiirhillande

till omsdttning 1954-63

Lcin
Milj.

Arbetarloner

I

Ekonomiskt

Tjiinstemannaloner
Fakturering

resultat

Arets nettouinst redovisas med samma belopp
som foregiende ir, 11,9 milj. kr. Av detta fir min
emellertid inte dra slutsatsen,att I96j irs verkliga
resultat skulle vara detsammasom 1962 A.rs.Bruttoresultatet, som framkommer innan dispositioner
i form av avskrivningaroch avsdttningar,skatteavr;ikning etc. verkstdllts,zir ldgre dn vad som redovisats tidigare hr - bolagets lonsamhet har utan
tvekan forsdmrats.Anledningarna hdrtill ar flera
och de viktigaste torde ha varit foljande: Den
ofullstdndigt utnyttjade produktionskapaciteten
inom de stilproducerandeavdelningarna,som foranletts av den omnZimndakonjunktursvackanp6.sti.lmarknaden,har givetvis medfort betydandeLetiggningsforluster. En viss ojdmnhet i beldggningen
inom andra produktionsavdelningar har ocksi.
menligt inverkat pi. irets resultat. Till detta kommer, som redan antytts, att forsdljningspriserna
genomgiende varit hirt pressade och medfort
sdnkta vinstmarginaler. Slutlig
och detta dr
kanske det mest aLlvarhgai bilden - har bolagets

B3

kostnaderhaft en kraftigt stigandetendens,vilket
i allt vdsentligt sammanhinger med de okande
personalkostnaderna.
Det rtijrrta intesteringsobjektet uid NobelArut under 1963 uar
t i I I by g gn ad en aa Li h etn edel sman uf aht ur er i n gen. Bof otsf oIo.

I

AB Bofors, balansriikningar 7959-63

B a l a n s o mIust n

O m s a t t n .t i l l g .

300
A n l e g g nt.i l l g .
250

B a n k k, a s soac h f o r d r .

Eget, kap. o. invest. fonder

L i n g f r . s k ul d e r

150
-

100
Kortfr. skulder

50
l0
63

Personalkostnader
Det zir naturligtvis i och for sig ett glddjande
faktum, att vi i virt land varit i stind att genom
hoja levnadsstrindigtokad produktivitet successivt
standardeni den omfattning som skett. Man kan
emellertid inte blunda for, att denna utveckling

stdller mycket hirda krav pi ndringslivet och foUnder 1950-taletvar det forhillanretagsamheten.
devis ldtt for foretagen att kompenserastigande
lonekostnader,framfor allt pa grund av de kapacitetsunderskottsom i allmdnhet di forelig. Vidare kunde man vid nya investeringar i produk-

Grensletrucken iir nu liirdig i konstruAilon och monteringen at
de fr)rsla exemp/aren snart hlar, Fotot uisar mathinen i nod.ell,
Boforsfoto.

Bolors nya industritraktorBS 19 bleu fardig'far prod.uhtionunder 1963 sedanden proualsunder suira fdrhfrllanden.BS 19 sl1r
och 19 fdr ttiAt i tan. Boforsforo.
ldr Bolors, SchaAtuttustning

B4

De fasta anliiggningstillgdngarnas

fiiriindring

Snen 1954-63

M i l j .k r .

70

Avskrivningar, b/ggnader

-

Avskrivningar, maskiner etc

60
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tionsanldggningarofta astadkommaen sidan okning av kapaciteten,att de totala produktkostnaderna sjonk trots hojda lonekostnader.Mojlighet
forelig ocks& att genom hojning av forsdljningspriser fi tdckning for okade kostnader. For nirvarande befinner sig ndringslivet i stort sett i ett
s&dantld,ge- och detta gziller inte minst virt forcLag- att avsevdrdasvirigheter foreligger att fi
en tillndrmelsevis tillricklig kompensationfor de
stegrade personalkostnadernapi angivna sett.
Kostnadsldgetdr ddrfor oroande.
Lonekostnadernai AB Bofors har okat under
10-irsperioden 1954-7963 pL sdtt som framghr
av diagram p& sid. 83. I detta diagram har dven
inlagts en sdrskild kurva for den totala faktureringen i bolaget (obs! olika skalor for loner resp.
faktr,rrering). Under 1963 utbetalades foljande
Ioner:
till arbetare
, , t i r i n s t e m r i.n. . . .

84,7 milj.kr
73,0 ,,
ttt.t t',*

D;irtill skall Liggas ca 18 milj. kr avseendepensioner, pensionspremier, forsdkringsavgifter etc.
Frin ir 195s till hr 196j, di bolagetsintdkter
i form av fakturerade leveranserlegat pi praktiskt
taget samma nivh, har de sammanlagdapersonalkostnadernaokat med 50 milj. kr, frin t26 milj.
kr till 776 mrlj. kr. Ar 1958 utgjorde personalkost85

nadsandelen30 % av den totala omsittningen, medan i'r 7961 andelenuppgick till 45 %.
Det dr inte svirt att inse, att denna utveckling
med stdndigt stegrade kostnader och tilltagande
konkurrens, som medfor starkt tryck pi" forsziljningspriserna, innebdr en lonsamhetsforsdmring
av betydandemitt. Ddrmed torde det ocksi vara
klart, att ett foretag, som utsittes for sidana pifrestningar, for att ha mojligheter att hdvda sig,
miste vidtaga genomgripandeitgzirder i syfte att
S-uagnen uar den AonstraAtiorc pd Krigsnzaterielortridet,
som
bleu fdremdl t'6r den rti;rstd appmArA:amheren. I utuecLlingsarbetet, som sAett pd KATF s uppdrag, har iioen Volao ocb Landsaerh delta$t med. uiLtiga Aomponenter. Foto Arm6ns Pressdetalj.

DE SToRREDOTTERBOLAGEN
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Nydqvist & Holm AB

Faktureringen under L963 Wpgick till 103,2
milj. kr mot 105,0milj. kr lLr1962.NOHAB:s huvudprodukter, vattenturbiner, lok och dieselmotorer, utlevereradesi uneefdr ofordndrad omfatt-

ning. Aven leveransernatill moderbolaget var i
jdmforelse med foregiende 6Lri stort sett oford.ndrade och utgjorde ca 5 % av omsdttningen.
Orderingi"ngen under 1963 var ca 20 % storre
dn under foregiende ir, och orderstockenvid irets
slut motsvarademer dn ett irs fakturering. Priskiget for bolagetsprodukter har icke undergitt nigon forbd.ttring och rorelseresultatetforsdmrades.

Balansrdkning per den 31.12 resp. flr
TillgLngar

1,963

Milioner kronor

Anliiggningstillgingar
Fastigheter
Anskaffningsvdrden
Avgir: ackumuleradeavskrivningar
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvdrden
Avgir: ackumuleradeavskrivningar
Aktier

1962

21

L2,O

20,7

10,0

II,5
0,1

/4) n

>9,0
477

Omsdttningstillgingar
Varulager
Fordringar
Bank och kassa(inkl. spdrrademedel)

)

51 R

9'B
0,3
39,6
22,2
5,0

44,3
L,4
Summa tillgingar

2 1, 2

100,3

_94_

Skulder och egetkapital
Eget kapital
Investeringsfond
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser
Kortfristiga skulder
Frirskottslikvider
Andra kortfristiga skulder

1g,g
38,2

Disponibla medel
Nettovinst fcir iret

18,5
2,8

18,5

18,3

18,7

J,o

58,0

35,5
18,1

53 , 6

0,1

21

=
i4

Summaskulder och eget kapital

motverka de okade kostnaderna och istadkomma
en forbittring av foretagets produktivitet och
effektivitet. Detta innebdr bl. a., att man maste
soka nedbringa behovet av personal, €ftersom personalkostnaden ju ar en allt overskuggande kostnadspost, som tenderar att stdndigt stiga.
Inom bolaget plgln ett intensifierat arbete med
rationalisering av verksamheten inom sivil produktion som administration for att uppni de kostnadssinkningar, som utan tvekan framsti.r som
nodvindiga. Mojligheter att sdnka bolagets kost-

2,7
100,3

98,1

nader foreligger pi de flesta omriden, och vi alla
anstdlldakan aktivt medverkai detta arbete.
Goda forutsittningar finns for en gynnsam utveckling. Bolaget fofiogar over en modern och
starkt utbyggd produktionsapparat och har goda
resurser ifrhga om personal av olika kategorier.
Forsknings- och utvecklingsverksamhetenignas betydande uppmirksamhet. Med de resultat, som
man ddrtill har lz.tt att vdnta av pigiende rationaliseringsarbete,borde man dirfor kunna se framtiden an med tillforsikt.

86

Vinst- och fiirlustriikning

per den 3r.r2 resp. ir

Intiikt av rorelsen

1963

Miljoner kronor

Resultat fcire avskrivningar och avslttning till skatter m. m. . . . . .
Avgir:

1962

58,3

avskrivning p5. fastigheter, maskiner och inventarier . . . . . .
avskrivning pi aktier

s7

) z,Y

34,0
1 , 0 35,0

o,2 33,r

Nettointikt av rcirelsen

-7

27)

22,7

Kostnader oclt intAkteri durigt
Kostnadsrlntor

9,4

Avgir:
Utdelning & aktier
Intlktsrlntor
Vinst & silda aktier

t

I

1,4
3,9
0,1

7'4
1,7
3,5
/n

5,4

Intdkter fdre skatter

,t,,

Avgir: skatter
Nettovinst frir iret

2?

-1t -)

t-

9,3

8,6

IL,9

11'9

Balansriikning per den 3r.rz resp. er
TillgSngar

Miljoner kronor

Anl?iggningstillgingar
Fastigheter
Anskaffningsvirden
Avgir: ackumuleradeavskrivningar
Maskineroch inventarier
Anskaffningsvlrden
Avg&r: ackumuleradeavskrivningar
Fordringar
Aktier

1963

1962

285,9
L37,L 1.48,7

270,2
1 23 , 5 L 4 6 , 7

366,8
303,3

337,3
279,2

Omsittningstillgingar
Varulager
Fordringar
Bank och kassa(inkl. spirade medel)
Summa tillg8ngar

63,'
6,3
39,1

)9,1
6,g
38,4

L04,g
r39,7
83,6

103,3
120,7

,84,7

593,2

L39,L
29,7

137,g

108,L

SAulder och eget kapital
Eget kapital
Investeringsfond
Lingfristiga skulder
Skuld till AB Bofors Nobelkrut
Pensionsstiftelser
FcirlagslEn
Obligationsltn
Ovriga lin

40

4'0 1)6,9
82,6
6,9
63,5

L21,,0
2I,o
70,3 212,3

115,4
10,0
89,8 2 15,2

4-7

60,6
20,0

Disponibla medel
Nettovinst fdr 6ret

22,L
lL,9
Summaskulder och eget kapital

87

169,6

80,3

Kortfristiga skulder
Fcirskottslikvider
Vlxelskulder
Andra kortfristiga skulder

41,1

n,
34,0
1R4'7

11'9

32,1
583,2

Bofors-Tidaholmsverken

AB

Faktureringen under hr t96) okade till 23,6
milj. kr frLn 2L,8 miIj. kr fu L962.Omsdttnings-

okning redovisasfor praktiskt taget samtligaplastprodukter, medan leveransernafrin den mekaniska verkstadssektornsjonk med ca 2O7o i jiimforelse med foregiende ir. Av den totala faktureringen utgjorde 12 % (f . h. 18 %) leveransertill
moderbolaget.

Balansrdkning per den 31.12 resp. ir

1963

Milioner kronor

1962

T)llghngar
Anl?lggningstillgingar
Fastigheter
Anskaff ningsvlrden
Avgir: ackumuleradeavskrivningar
Maskineroch inventarier
Anskaff ningsvlrden
Avg&r: ackumuleradeavskrivningar
Aktier

4,0

4,1
0,2

3'9

)1

6,4
4,1

2,3

L7

u,t
7,2

0,2

Omslttningstillgingar
Varulager
Fordringar

.?l

3,6
0,1
0,1

0,2
0,1

10,1

9,8

Eget kapital
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser

0,6

0,6

2,6

2,8

Kortfristiga skulder

5,3

5,8

Bank och kassa .

Summatillgingar
Skulderocb egetkaPital

o,6
0,0

Disponibla medel .
Nettovinst ftir iret
Summaskulder och eget kaPital

0,6
10,1,

0,6
0,0

0,6
g,g

Vinst- och fiiflustrekningen
I vinst- och forlustrikningen redovisasresultatet
fore avskrivningar och avsittningar till skatter med
58,3 mrli.kr (tl5z 57,6 mili. kr). Dirvid bor dock
observeras,att 7953 irs resultat bokforingsmissigt
forbdttrats med 6,8 milj. kr pi grund av att bolaget, enligt de nya bestimmelser som gdller for
avtappning av s. k. overskott i pensionsstiftelser
tvingats hterf.ora nimnda belopp frin en av de
Detta bel,oppmotsvarar
ildre pensionsstiftelserna.
de av bolaget under fuet etlagda ATP-avgifterna,
for vilka ivdrag i skattehdnseendeej erhilles" sivida icke sidan iterforing av overskott 6gt rum.
1963 Lrs resultat skall s&lunda i jdmforelse med
1962 minskas med angivna 6,8 milj. kr. For fullstindighetens skull skall dock meddelas,att innan
detta iesultat i vinst- och forlustrdkningen framkommit, vissa avsdttningat av vinstmedel igt rum'

ndmligen dels for en okning av varulagerreserven
med 1 milj. kr, dels for nedskrivning med 3 mlIi.
kr av vissavarulagervirden.
I vinst- och forlustrdkningen finner vi, att irets
avskrivningar pFLanld"ggningaruppgitt till 32,9
milj. kr mot34,o milj. kr foregiende Lr.Dd'tidmte
har avskrivits kr 250.000:- pi aktier, i huvudsak avseendeen nyemissioni det finska dotterboiaget Oy Suomen Bofors Ab. Avskrivning har
aven d,gt rum med anvindande av investeringsfondmedel med sammanlagt LL,4 milj. kr, vilket ej
ftamgl.r av det pi. sid. 87 intagna sammandraget
av vinst- och forlustrikningen.
I ovrigt kan ndmnas, att Posten "kostnadsrdntor" innehiller en rdnteoverforingL4,5 milj. kr till
bolagetspensionsstiftelser.
Fotts. Ph sid. 116
Bg

MAK frfrn noru. Boforsloto Tillman.

MAK - Kilstaverkensnya stillager och avdelningfor
virmebehandlingav stlngstil
TT
A-ilstaverkens sista ( ?) men fcirvisso inte minsta byggnadskomplex
stir nu fZirdigt och i full drift, sedan
installationenav ugnar, traverseroch
andra anordningar avslutats. MAK
stir inte for MACRO (jdttestor), som
man kanske skulle kunna tro av byggnadensformat och proportioner,utan
avd.ldjustagehallen
frir zl4etallurgiska
(fiirdigst?illning)Kilsta. Den gamlaavdelningsbeteckningen fdr fiirdigstiillning av stingstil, "adjustagehall",har
s&lundaitminstone delvis iteruppstitt.
Byggnaden har fdrvisso jiittelika
proportioner, och den dominerarocksi blickfinget mot N och NO eller
vdnster, ndr man PasseratKilstaporten, och den ger kanskeett ?indi m?ik-

tigare intryck in Kilstasmedjan,MSK.
Grundplanen p& MAK 1r ndrmast
U-formig. Fasadenmot staden,nordcist-cist,d.r ca 235 m ling, de bida
flyglarna mot sydvdst dr 77,5 resp.
l2O m lilnga. Inklusive huvudskeppets
bredd blir flyglarnas fasaderfaktiskt
103,5 resp. 148 m linga. Den sammanlagdagolvytan er ca 16.000 m2.
Se planskissen.MAK dr, liksom civriga byggnader inom Kilstaverken,
uppfdrd i stilkonstruktion med yttervdggar mutade i rott hirdbrdnt tegel.
Den SV flygeln (tv?irskeppet) ?ir
alltsi tzo m ling och )6 m bred,
uppdelad i tvi ca 26 m breda skepp,
skilda frin varandn av en pelarrad,
Den SO
som uppbdr traversbalkarna.

flygeln (tviirskeppet) dt 77,5 m l&ng
och ca 26 m bred, uppdelad liksom
fcireg&endei tvenne parallellskepp, ca
!2,3 m breda. Hdr ligger ocks&utanfcir fasaden,i ett tillbygge, kontorsrum
och huvudentr6 med vaktrum. Det
235 m linga huvudskeppettu 26 m
brett.
MAK inrymmer fcir nlrvarande
friljande avdelningar:

Byggnad.ensU-fonniga plan lrangfrr tydligt aa dexna skiss. Nederst "lLngskepPel' - lasaden nzot aaurer prt'fotot hiir ouan.
Hllfack
ocb ,rauerser ixte inritade. T.o. Aasdndning (MAK
l0), dririntill In- och atudgningsline tned Aapar och tfrgar,
Itingst t. h. Grotstfrllager (MAK 60). I fugeln t.u. Finstfrllager
(MAK 61) ocb driratanfdr Sfrgar och Kapar. Utanfdr lasaden
ligger Aontors- ocb personahum. I flygeln t. h. Gl|dgningsaudelning (MAK 50) t,a. och Hiirdningsatdelning (MAK 55) t.h.
Plalserna ldr Leboratoriet (MLD 3). Instrutnentterkstad. (X)5
-56)
och Kontor lramgfrt au skissen. Denna flygels 'fasad s1,ns
t. b, pi fotof hiir ouan,

'och
Ingenjbr Rolf Larsson
ugnssAdtare
Saen Fiillman aid den Aontinuerhga segbiirdni n gsanliiggni ngens i nstrument bord.
Boforsfoto Falk.
1. Mjukgliidgningsavdelningen

MAK 50 dr inrvmd i det nordvdstra och stcirstatvlrskeppet, ddr
den disponerar en golvyta pi ca
3.000 mz. Ugnsparkenomfattar 1
kontinuerlig mjukgl<idgningsugn
med en kapacitetpi ca 5.000 ton/
ir, 2 klockugnar med en chargevikt
pe t ton och 1 klockugn med 10
tons chargevikt. Arskapacitetenfdr
sistndmndaugnar er ca 2.500 ton/
ir. F6rutom dessaugnar finns utrustning fcir provtagning samt ett
laboratorium.
Den kontinuediga ugnen, som
Zirhelt ny ftir Bofors, dr 47 m ling
och har en invilndig bredd pt 1,4
m
m.. U
forsedd
ugnen dr
af elvlrmd
elvarmo och
c
miijli
med skyddsgas,som miijliggiir
avkolningsfri gl<idgning av de flesta
Brinellproaning
ingfu ront ett led i den
Aontinueiliga
teghiirdningsanldggningen.
Hirdbetsprouare Anders Rosenberg sAdter
appilaten. Boforsfoto Falk.

lnteriiir aa mjukglddgningsanliiggningen MAK50.
T,u,
ugnen. 7. b. en aa hlockugnarna. Boforsfoto Tillman.

stiltyper. Temperaturfodoppet i
ugnen dr sidant, att en uppdelning
av vlra st&ltyperkan ske i ett mycket begrdnsat antal grupper, dlr
st&len inom varje grupp kan gliidgas p& likartat sltt. Detta Ir en
stor fcjrdel for ett friretag av Bofors karaktlr, med den rika flora
p& analyser som har fdrekommer.
Planeringen av ugneo blir hiiri
genom enkel och vlntetiderna f<jr
glddgningen kan reduceras avsevirt. Ugnen nr byggd av Ugnsbolaget.
De tre klockugnarna ir av kon-

den 47 m ldnga Aontinuerliga

ventionell typ. Tvi Zir nyinktipta
och tillverkas av den ungerska firman Nikex. Den tredje och stcirsta,
som flyttats over frin MH, dr en
ASEA-ugn. Klockugnarna dr avsedda fcir gl<idgning av stil med
mycket speciell gl<idgningscykel
samt fijr dimensioner, som inte
passarfrir den kontinuerliga ugnen
(>100 mmQ).
Fcir uttagning av prover samt fiir
h&rdhetskontroll finns, gemensamt
frir de ovan ndmnda ugnsgrupperfl&, en provningsline, som bestlr av de ovan nimnda ugnsgrup-

Tud au bbgtemperatilrugtzarna
i MAK 55. I l1rgrunden tmidd.aaeaaxlarp3 sualbidd.

t.

Interi6r frin finstdlslagret. All hantering,
in- ocb utlastning m. m. sAer med staplin gstraaers. Boforsfoto Falk.

Den hontinuerliga seghildningrugnen :edd frdn trauersbalAen. T. b. inmatning och instfilmefibota, t. h. hArdning:masaixen och langs, bort anli)pningsugnen. Bof.orsfoto Falk.

Perna, en Provningsline, som
besttr av en cirkelsig, en kapslipmaskin och en brinellpress.Utrustningen Zir uppstiilld i omedelbar
anslutning till laboratorieutrymmet.
2. Segh?irdningsavdelningen
MAK 55 dr inrymd i parallellskeppet, ddr den disponeraren golvyta
pFLca 3.OOOm2. Ugnsparkenomfattar en kontinuerlig seghirdningsugn med en irskapacitet pi ca
5.000ton, hcigtemperafurugnar
med
hdrdkar, irskapacitet ca 750 ton

och anld,pningsugnarmed en trskapacitetpL ca 75Oton.
Den kontinuediga seghirdningsanldggningen omfattar en elektriskt vlrmd hdrdugn fdr temperaturer upp till 950o, en hirdmaskin
ddr stilet kan hdrdas antingen i
olja eller i vatten, en elvdrmd anlcipningsugn samt provningsutrustning. Anliiggningen ir avsedd fcir
dimensionsomridet upp till 100
mm O och har en kapacitet pi ca
lton/tim. fcir dimensioner20 mm
A. Fot klenaredimensionersiunker kapacitetenkraftigt.

Stillagret i MAK: s lrtngskepp. T. h. MAK 5i's hontor. Sedan lotot togs i dec. 1963 har
stSlet lagts upp i nya hdchar. Botorsloto Tillman.

Hdrdningen sker genom att
stdngernaen och en matas in i en
renna, som iir fylld med olja eller
vatten. Under hirdningen passerar
stlngerna mellan kraftiga riktdLar,varfot rakheten kan bibehtllas.
Efter hZlrdningsfridoppet matas
stingerna en och en in i anlcipningsugnen,som even den dr elvlrmd. Genom anlcipningsugnen
matas stllet pi stegbalkar, varigenom rakheten ii.ven hiir kan bibehillas. Omedelbart efter anl6pningsugnen kyls stdngerrraner genom vattenduschoch ett antal uttages frir brinellprovning. Hela
den kontinuerliga seghiirdningsanl?iggningenhar levereratsav Ugnsbolaget. Hlrdmaskinen [r dock
konstruerad och byggd av en tysk
firma, som stir som underleverantor fcir dennautrustning.
Hcigtemperafurugnarna'd,rbyggda av Osmund och utgdres av 2 st.
vagnugnar, som eldas med gasol.
De tilliter en hcigstatemperaturpl
ca L2OOo.I anslutning till dessa
ugnar finns 2 hd.rdka4ett for vatten och ett fcir olja, samt 2 anl6pProtAapare iir Berry Normans yAesbetecLning. Han kapar alla proabrichor n. m.
sonz skall in till. MLD 3. Boforsfoto Falk.

ocb kniickrunzmet pA MLD 3, PA
lotot syns, 1: e man laborant Bengt lxglnalrson tid
mihro:kopet
ocb laboraxt
Hans Johansson tid "kniicAen".
Boforsfoto Falk.
Slip-

Ugnsrummet pA MLD 3.Helmut Taglieber
ldser ao protbricAor. Boforsfoto Falk.

En au staplingrtrarerrerna i finstdlslagret
kdr au Oae Strandberg. Boforsfoto Falk.

Den Aonrinuerliga :eghdrdningsanldggningen

ningsugnar. Dessa senare dr av
vagnugnstyp och byggda av deri
ungerska firman Nikex. De ir elvdrmda och frirsedda med konvektionsfldktar.

Boforsfoto Falk.

stilet fijnaras i staplingsbarahdckar, som mantivreras med travers
frirsedd med sjiilvkopplande ok.

4. Kontors- och sanitetslokaler
Fcir vdrmebehandlingsavdelningen
3. Stelhger och avsiindning
finns ett driftskontor inne i avdelningen. I denna byggnad finns
MAK 60, 6l och 70 d,r'inrymda i
dven utrymme for matsalar. Staldet stora huvudskeppet och i det
lagret har sitt kontor utanfdr sddra
SO tvdrskeppet.
fasaden p& finstillagret. I anslutI lingskeppet finns friljande inning till dessa kontorsutrymmen
redning: grovstillager med ca
finns ockst huvudentr6n till MAK
4.000 tons kapacitet, invlgningssamt sanitetslokaleroch matsal fiir
line, kapningsavdelning och avst&llagretspersonal.
sdndning. I tvlrskeppet Zir finstilIgingkdrningen av de nya vdrlager med kapnings- och utvdgmebehandlingsavdelningarna peningsline inrymda. Kapaciteten ir
2.000 ton. Finstillagret omfattar
bdrjadesunder viren och sommaten L963. och var helt avslutade
dimensionernaklenare dn 5) mm
under hcisten. Inflyttningen i finO, och stilet fdrvaras hdr i hickar,
och grovstilslagren 6gde rum unsom med hj?ilp av staplingstraverder hostenL963, och nigon mtnad
ser placeras i hyllor. In- och utin pi detta iret var MAK i full
tagning ur lagret sker genom att
produktion.
hela hicken lyfts ner med hjnlp
Personalentill MAK har till stor
av staplingstraverserna, varefter
del rekryterats frin MH och
det erforderliga antalet stinger
MVK. De f6rn[mliga anordninglastasur pi utviigningslinen. GrovStdrre delen aa persoxalen p3 X 56: lr. u. f|rnzan Bengt Nilsson, instrumenrmadare lobn
Lindkaist, instrumentnzakare Nils-Ah,e Gustaasson, instrumentmaharliirling HenriA Larsson och praktiAant Morgan BooA. Boforsfoto Falk.

Kapare Sigfrid !onsson nAter upp rAttd
Kapare Alaar Klintebro
sfrgar mm. O
i Stillagrets kapningsaudelning.
Boforsfoto Falk.

arna fot st&lhanteringen i MAK
gd,r att det lagret inte krdver si
stor personal som det gamla. I se
stor utstrdckning detta litit sig ske
anvdndes kvinnlig personal som
kranfcirare.
Efter diskussionermed MVK:s
och MAK:s personalhar bestdmts,
att all personal pi MAK skall obligatoriskt b2ira skyddshj?ilm och
skyddsskor.
5. Laboratorium och instrumentverkstad
Fcir den kontinuediga kontrollen
av vdrmebehandlingen har Stailaboratoriet en sdrskild "filial" i
MAK 50, kallad MLD 3 (se ovan
s i d .9 0 o c h 9 1 ) .
Laboratoriet har fullstindig utrustning med ugnar, slip- och polermaskinegfcir provbrickor m. m.
samt mltningsapparatur for hirdhetsprovning, mikroskop osv.
I MLD 3 arbetar f .* 3-4 laboranter.Laboratorietdisponerar4
arbetsrumsamt kontor.
Elektriska avdelningens instru-

tAngdenpfi :tdngstdt'"* 'i*t"!riu"(i'u^o.

mentverkstadXtr-56,
dr inrymd
i en fristiende byggnad inne i
MAK 55, med fdnster ut mot SV
och MSK.
X 55-56
skciter reparationer
och tillsyn av samtliga instrument
pi Kilsta, alltsi frin MEK, MSK,
MRK och MVK samt givetvis ocks& MAK. Lokalerna 1r liusa och
trivsamma, verktygs- och instrumentutrustning den ftirnimsta. Avdelningen disponerar ett stdrre arbetsrum, ett mindie verkstadsrum
med binksvarv o. a. maskiner samt
kontor.
6. Miijlighetet till expansion
Siviil mjukglodgnings- som seghlrdningsavdelningarnakan utbyggas inom befintliga lokaler. S&lunda kan ytterligare en kontinuedig
mjukgkidgningsugn placeras vid
sidan av den nu installerade. I
seghdrdningsavdelningen finns
plats for ytterligare 2 kontinuediga seghdrdningsanllggningar. Yttervdggarnain mot "gtrden" mellan flyglarna [r ocksi byggda si,
att byggnadenliitt nog kan tillbyg-

lnterit)r ffin InstrumenttnakareuerkstadenX 55. Boforsfoto Falk.

SpeciellalagerlacAfdr hortarestfrngstfrl
iir
en nybet i finstdl:lagret.Fdrtnan Arne
och 6stex Dablstrbmslns pi
Gustafsson
f otot.BoforsfotoFalk.
gas. Viiggfacken mellan stilkonstruktionen ir ndmligen fyllda med
korrugerad aluminium och mineralull i st?illetfdr murtegel.
Personalstyrkanpi MAK uppgfu f. n. tjLLca 70 arbetare,arbetsledareoch tidnstemin.Normalt arbetas dagtid i lager- och avsindningsavdelningar, skiftg&ng vid
den kontinuerliga seghdrdningsanldggningenoch andra ugnar.
*
Som helhet betraktad ?ir MAK
en fdrnimlig anldggning, som pt
ett utomordentligt siitt kompletterar de 6vriga produktionsavdelningarna inom Kilstaverken.
SnkI Lbg.
De autornatisha och sjiilaregisNrerande adgarna i finstdlslagrets ausiindningsaudelning
ski;ts biir au Lars Frisk. Boforsfoto Falk.
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Ar 1963
Vid 0 olycksfalierhdliskr
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SKYDDSTJANSTEN
Aktiva insatseri Skyddstjlnstenlcinarslg
De nya reglerna fiir Bofots skyddstiivling

A

,,8
,, 10
,, L2
,, t4
,, 1,6
,, L7

Ar 1964
Vid 0 olycksfallerhilles kr 1.200
4

Skyddstlivlingen vid Bofors, som
pigitt under minga ir och under i
stort sett ofcirlndrade tdvlingsbestdmmelser, och som verksamt bidragit till
den lyckliga utvecklingen pi skyddsomridet, har frtn och med t964 fett
ntgot modifierade regler.
Gruppindelning och poiingtal
De deltagandeavdelningarnaairliksom tidigare uppdelade i 2 grupper:
A, med 24 tdvlingsavdelningar (tidigarc 2l st.) och B med 28 tiivlingsavdelningar (tidigare 26 st.). Antalet
avdelningar har silunda dkat ffin 47
till t2. I fcirteckningen ijver tdvlingsavdelningarna ir angivet antalet anst?illda den 1 januari. Polngtal och
premier beriknas under hela tdvlingstiden efter deita antal anstlllda. Inttdffat olycksfall h[nfdrs till den avdelning, som den skadadetillh<ir. Alla
yrkesskadoroch fiirdolycksfall rdknas
med i t?ivlingen,om de medftjr bortavaro frin arbetet i mer dn tre dagar,
skadedageninrlknad.
Yarje kvafial ?ir uppdelat i avldningsperioder,tillsammans26 for hela
iret. For varje kvartal erhilles ett po6ngtal, som berdknasefter antalet anst2illdapi resp. avdelning.
Tiivlingen gir kvartalsvis
Tivlingen avslutas kvartalsvis, och
resultatet under varje kvartal ir helt
oberoendeav ovriga kvartals resultat.
Ett ev. diligt resultat ena kvartalet piverkar silunda inte resultatet under
dvriga kvartal.
I den tivlingsfolder, som utdelats
till alla anstlllda pi avdelningarna,
kan var och en fortldpande folja rcsultatet i tdvlingen.
Po?ingber?ikningen
regler giller f<ir po?ingbe...Fdljande
raKnlngen:
Om bela kvartalet dr fitt fr:8'n
olycksfall erhilles 5 poiing per man
och avltiningsperiod.
Intrlffar 1 olycksfall blir det 3
poing och vid 2 olycksfall 2 podng.
Vid 3 eller flera olycksfall blir det
ingen poing.

960
720
480
160
240
L20
40
0

810

Poiing blir pengar
480
,,8
,, 10
,, 140
Fcir det under resp. kvartal uppn&d0
,,12
,,
da podngtalet erhilles en premie, som
Frir
motsvarande
en
avdelning
inom
for Grupp A utgdr 10 <ire och for
- erhilles - exakt
grupp
B
erhiills
grupp B ) d,re fcjr varje uppnidd
hilften si mycket pengar.
poiing.
Ingen premie utgir, om en avdelUtover de prissummor,som kvartalsning
har fler [n 12 olycksfall; enligt
vis erhilles i tdvlingen av resp. klubde tidigare reglerna gick grinsen vid
bar, utgir till varje skyddsombudpi
vinnande avdelning en extra premie p3. 16 olycksfall. Hdr dr det alltsi. en liten
15 kr frir varje kvartal, som den skdrpning som skall sporra till bdttre
klubb, som han tillhcir, erhillit pris. insatser.
R
x
Dessapremier utbetalasvid irets slut.
Finns inom vinnande tdvlingsenhet Skyddsprist?ivlingenvid B of ors
mer ln en klubb representerad,delas
l:akvanalet 1964
prissumman i relation till klubbarnas
6.534 kronor blev 1:a kvartalets
medlemsantal.
prissumma i Skyddspristdvlingen.
De nya reglerna mera attraktiva
Av de 24 tavlingsavdelningarnai
Med de lndrade reglerna har man den "svirare" gruppen A blev tyvdrr
speciellt velat premiera de insatser, 3 utan prispengar, ndmligen ME,
som gcirsf6r att uppni ett innu bdttre MEK och MH 20-21, ddr ett iikat
resultatdn tidigareir.
antal olycksfall inttd'ff.ade. 7 avdelDen totala prissumman,som stir ningar klarade sig utan olycksfall,
till fcirfogande enligt de nya reglerna, nimligen MV, MVK 20, 40 och 45,
MAK, MP, MS, VP 24-27 OCh
har hdjts till ca 40.000 kronor, frin
tidigare ca 30.000:-. Ar L963 ut- B 9-21. De strirsta prissummorna
betaladesf. ci. ca 21.000 kr i priser; gick till B g-27 med 34i kr, MS
med 330 kr, MVK 20, 40, 4) med
d?irtillkom 7.875 kronor i premiertill
25'5kr, MSK 31-36 med 261 kr och
skyddsombudm. fl.
En ldgre olycksfallsfrekvensger nu YP 24-27 med 270 kr. Totalt omen betydligt stcirreprissummadn den, fattar grupp A 2O4t anstdllda,som
som skulle ha utgitt enligt de gamla tillsammansfick 3.5r0 kr.
Av de 28 tdvlingsavdelningarna i
reglerna. A andra sidan innebdr de
nya reglerna en viss skdrpning, som grupp B var inte mindre In 20 helt
medfcir,att en hojning av frekvensen fila ffin olycksfall. Hiir fick ocksi
samtliga avdelningar prispengar. De
ger mindre pengar iin tidigare.
hcigsta summorna gick till KA 6-7
Den nya po?ingberiikningen
med 25'5 kr (avdelningen dr den till
ger ocksi en betydligt enklare rdkne- numeriren stcirstai denna grupp med
operationin de gamla. Det miste va- L7O anst?illda) VK 2O-2L med
2 1 7 : 5 0k r , W 2 I , 2 3 o c h 2 1 1 m e d
ra ett starkt iinskemil, att tivlingsreglerna skall vara si enkla, att varie 22) kr och W 20, 22 och 24 med
anstdlld skall kunna fdlja upp sin av- 217:50 kr. Inom grupp B var det
dglnings resultat. Diirfcir har bL.a. an- 2.370 anstdllda, som fick dela 3.024
talet anstdlldavid irets borjan angivits kronor.
som tivlingsgrund. Ev. vixlingar i
Under kvartalet intrlffade 39
arbetarantaletbehiiver man s8.lundain- olycksfall, ddnv 9 inom grupp B och
te rdknamed.
30 inom grupp A. Enligt tiivlingsreglerna deltog 4.365 timavlcinadei tlvSom exempel pi poiingber?ikningen lingen och de tjiinade tillsammansin
kan fdljande siffror frtn en tdnkt av- 9t.580 poing, vilket som sagt blev
delning pi 100 man i grupp A liim6.534 kronor i reda pengar- att fornas.
delas!
Lai 6 Lbg
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tNobelkruts centrala skyddskommitt6s irsmcite
Under direktcirAllan Dahl6nsordfcirandeskaphrjll Nobelkruts Centrala
Skyddskommitt6sitt ordinarie irssammantrlde den 23 mars. Bland de inbjudna glsterna mlrktes yrkesinspekt6r Ahlfors och 1:e byriingenjrir Tillman frin sprdngdmnesinspektionen.
Rekommenderadeskyddsarbeten
SkyddsinspektcirLcinnqvist llmnade en redog6relsefcir vid &rsinspektionen framf<irda pipekanden, som
inte atgerdats enligt kommitt6ns rekommendationeroch orsakerna ddrtill. Vid inspektionen hade 172 anmdrkningar och rekommendationer
protokollfcirts. 1)1 av dessahade itglrdats. 11 var Innu inte klara men
best?illdaeller beslutade. I 10 fall
hade frin avdelningarna anmdlts avvikande meningar om lndamilsenligheten av kommitt6ns rekommendationer.
Subventionering av skyddsskor
Frin ledamriternaMartin Nilsson
och Per Israelssonhade en skrivelse
inkommit med fcirslagtill dndring av
reglerna for subventionering av
skyddsskor.Ddr fdreslogsatt enhetliga bestdmmelserborde tilliimpas fcir
hela foretaget.
Overingenjdr Carbonnier erinrade
om grunderna fcir nu utgiende subventioner och orsakernatill att Nobelkrut inte frilide sammabestdmmelser som g?illde i Bofors. Arbetarna
hade hdr inte velat gi med pi ett
obligatoriskt anvdndandeav skyddsEn bra och billig ldsning pd aentilationsprobletnet aid hiirdning aa gix4rbdrtrer l)id
NVA 4. Boforsfoto.

skor pi vissa foreslagnaarbetsplatser
ddr riskerna fcir t&skador beddmts
som sdrskilt stora.
For att ytterligare stimulera intresset fcir anvindandet av skyddsskori
arbetet har bolaget beslutat att frin
den 1 april tillZimpa nedanstiende
subventioner:
Tfi
Arbetsskor
Arbetsklngor
Arbetsstdvlar
Trd.skor
Ldttarc ligskor

Kr per par
15 :2O:2O:4:50
8:-

Ny sAyddsdtgiird: rullbana ocb skyddstaA pid. rondellhapmaskin utanfdr aerkstaden V 11. Boforsfoto.

Dock skall den begrdnsningen
g?illa
att i intet fall utgir stcjrre subven- nitrocellulosasom medfcirdeatt kokationer dn halva inkcipspriset.
rens lock slets av och orsakade ganska omfattandemateriellaskador.
overingenjdr Carbonnierredogjorde fcir orsakernatill hlndelsen och de
itgirder som vidtagits fcir att forhindra ett eterupprepande.Ytterligare itgdrder planeras men de miste
fcirst studeras genom laboratoriefcirVid olycksh2indelsen
&drog sig en
arbetareen ldttare sirskadai huvudet.
Prisutdelning i 1963irs skyddst?ivling
Fru EnocAblinztarkontorensshyd.d:pris- Till prisutdelningen hade klubbordf6randena och de skyddsombud
gar. Boforsfoto
tdalingspen
Tillman.
som erhillit personlig premie inbjudits. Ordfcirandenkunde till klubbar
Rappotter frin skyddsverksamheten
och
skyddsombudutdela 11.)00:SkyddsinspektcirLcinnqvist redokronor
i premier. I A-gruppen blev
gjorde frir 1963 fus yrkesskadesiatistik och kommenteradedenna.Under NC-klubben och NVF-klubben bdst
kronor. Biret intrdffade 30 olycksskador.Fre- med vardera I.L65:gruppen
vanns
av
RA-klubben.
kvensen per en miljon arbetstimmar
var 16,7. Inget dodsfall eller nigon
Arbetatskyddetsorganisation
invalidiserandeskada hade intrdffat.
Industrillkare Marie Louise von
"Under iret infcirda skyddsanordPost Lingen holl ett uppskattatfrireningar" har under senareir varit en
Aterkommandepunkt pi kommitt6ns
dagordning.SkyddsfrirmanPettersson Dohtor Marie Louise ton Post i talarstolen
aid Nobelbuts
Cenrrala Shyddskommittis
redogjorde for nigra sidana anord- samrnantriide,Boforsfoto
Tillman.
visadeskioptikonbilderav
".n
l3fft
Enligt tidigare beslut av kommitt6n startadesfr&n irsskiftet en ny
Ldnnskyddstiivling.Skyddsinspekt<ir
qvist redogjordefrjr det av en tillsatt
arbetsgrupputarbetadeforslaget.Det
hade tidigare utsdntstill kommitt6ns
ledamoter. En redogcirelsefor tdvlingens upplZiggningllmnades i foreg&endenummer av B-pilen.
Haveri av nitrocellulosatryckkokare
Den 24 jan. intrdffade i R 2 en
scinderdelningi en tryckkokare rof

drag om "Arbetarskyddet i Sverige
och dess organisation".
Hon gav d2irvid en historisk tillbakablick pi lagstiftningen inom arbetarskyddet och redogjorde for arbetarskyddsstyrelsensoch yrkesinspektionens uppbyggnad samt fdr de olika
yrkesmedicinskainstifutionerna.
Ordfriranden avslutade sammantrddet med att framfcira sitt tack till alla
dem som genom sina insatser bidrager till att fdrbdttra arbetarskyddet
och sikerheten inom fdretaget. Han
hoppades att den iikning av olycksfallsfrekvensen som noterats under
1963 Zter skulle kunna vdndas i rdtt
riktning.
Ltn.

*
Olycksfallen vid Nobelktut
1:a kvartalet 1964
Vid Nobelkrut intrdffade under
fcirsta kvartalet 10 olycksfall. Det Zir
samma antal som noterades motsvarande tid 1963. Frekvenseflper en
miljon arbetstimmar torde komma att
ligga p3, ca L8. Samtliga olycksfall
hiinde i arbetet.
TvL av skadorna orsakadesav syrestZink i 6gonen. Det ena sig till en
btirjan mycket allvarligt ut, men dessbiittre avlcipte det utan nigra bestiende men frir synen. I andra fallet
hindrade ett mycket ridigt upptriidande av den skadade en svirare 6gonskada.
Vid allt arbete med fritande vdtskor miste slryddsglasogonanvindas.
Ovintade hdndelser kan alltid intriiffa. Har man f&tt syra i iigonen si Ir
en omedelbar spolning med vatten
den viktigaste ttgZirden. Denna spolning biir fortsZitta i minst 15, min..
Direfter skall den skadadetill l?ikare
f<jr kontroll och eventuell yttedigare
behandling.
Under fjoliret intriiffade en kraftig minskning av f?irdolycksfallen.
Denna gHdjande tendens stod sig
ocksi under fcirsta kvartalet i 6r och
inte ett enda f?irdolycksfall registrerades.
Olycksfallen i arbetet miste docJ<
bringas ned yttedigare. Alltfdr minga intr|f.far pt grund av uraktlitenhet att fdlja givna skyddsfrireskrifter
eller genom att anbefalld skyddsutrustning ej kommer till anvilndning.
Ltn

Centrala skyddskommitt6ns
irsmiite vid Bofors

Yrkesskadestatistik vid Bofors

hdll sitt 8rsmciteden 26 mars, under
overingenjdrNils A. Vahlbergs ordfdrandeskap.Fdredragningslistanupptog de sedvanliga drendena, och sdrskilt fdrra 6rets olycksfallsstatistik
blev foremil fdr en livlig diskussion,
d?ir det framhcills, att sdrskilt hcirseloch dgonskadornamiste uppmdrksammas. Av ca L4o intrdffade ogonskador
ledde endast 2 till sjukskrivning, vilket tyder pi att 6gonskyddkommit till
anvdndning i allt sttirre omfattning.

Nedanstiende uppsteilningar visar
hur yrkesskadestatistikenunder 1964
irs 1 : a kvarial fitt ytterligare sdnkta
siffror. Totalt intraffade 4l olycksfall
19'64 mot )2 olycksfall 19'63. I ar
betet lr siffrorna temfigen lika 36 i 3'r
och 38 forra tret. Den markanta
sdnkningen giiller olycksfallen under
fZird, dZir en sdnkning pi inte mindre
'dn
9 inttdf.f.at. Givetvis [r det den
torra och milda viidedeken som kraftigt bidragit hnrtill. Men kanske ocksi propagandan gjort nl.got. En eller
ett pdr minuter liingre tid p3 aiig till
och frhn arbetet sparar ueckor p3
siukbuset.
Den andra tabellen visar yrkesskadornas fdrdelning pi M, V och Ravdelningarna. M-avd. toppar tyvirr
statistiken,kanskemycket beroendept
all nyintagen och oerfaren arbetskraft,
medan V- och R-avdelningarna kraftigt slinkt sina siffror.
1:a kvartalet blev det allts& en
2l /o sdnkning i antalet olycksfall.
D& antalet arbetade timmar under
kvartalet inte tagits fram nd.r detta
skrives,kan frekvensenper 1milj.
arbetstimmarinte meddelas.
Lai*Lbg

lzakvattalet 1964

Personlig skyddsutrustning, sisom
skyddshjiilm, skyddsskor med stiltihdtta m. m. dr nu obligatoriska i MV,
MP, MVK och MAK, liksom det
tidigare beslutats i de flesta av de
metallurgiska avdelningarna, och har
nu ocksil foreskrivits pn VF.
Ntgra anmdrkningsvirda olycksfall
med sv&ra personskador kommenterades, och det konstaterades,att den
m?inskligafaktorn, i form av felhandlingar eller bristande omtanke, varit
den huvudsakliga olycksfallsorsaken.
Som avslutning visades den amerikanska skyddsfilmen "Det beror p&

dig sjnlv".
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Yrkesskadestatistik vid AB Bofors 111-3113 1964
1963

1964
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Karl Ablberg
NOHAB

Gustaa Bergh
Bofors

sorn
sfunrsin! anft:

Gunnar Altestln
Bo-fors

Erik Carl2n
NOHAB

Glnnar Anderson
Bofors

Dauid Erihsson
Bofors

lobn Andersson
NOHAB

Hugo Franzin
NOHAB

Ablberg, Karl Vilhelm, fddd 28 dec. 1896, pensionetad 22 febr. L964. Anstdlldesvid Nydqvist 8e Holm
redan i sept. 19,11 som hantlangut", ietd. yrket frin
grunden och blev senaregjutare och handformare.Erhrill
vid NOHAB:s 100-S.rsjubileum
medalj och gratifikation
fot 36 tjdnsteir och L96L stora medaljen, guldur och
hedersnil fcir 50 tj2insteir.Hade siledescivert'2 tilnste3r ndr han avgick.

Bergh, GustauVerner,fddd 14 aug. 1901, pensionerad
I jan. 1964. Anst2illdesvid Bofors- t2 dec. 19,35som
ritare och konstrukt6r pi Verktygskonstruktionskontoret,
dlr han tjiinstgjorde till 1 juli-7gy, de han flyttade i
sammayrke till Fiiltartillerikonstruktionskontoret. Erhcill
1960 medalj och gratifikation fiir 2)r tjdnsteir och hade
siledes ca
pt
.28 tjdnsteir ndr han frirtidspensionerades
grund av sjukdom.

Alaestin, Karl lohan Gunnar,fddd 12 okt. 1904. pensionerad29 febr. t964. Anstalldesvid Bofors i okt. tgzs
som kontrollant pi Kontrollavdelningenoch tjiinstgjorde
flera fu
bverflyttadet"i i^n.
,,pj, ammunitionskontrollen.
1961.tiil Krigsmaterielavdelningensballistiska och skjuttekniskaavd. (KMP). Erhcjll 1953 medalj och gratifikation fdr 25 tjiinste&roch rdknadestledesca 35 tjlnsteir,
nir han fcirtidspensionerades
p& grund av sjukdom.

Carl6n, Erih Albin, fddd t3 dec. 1896, pensionerad
31 jan. 1964. ArbetadeL92L-19'24 med tillverkning av
tendrar till "ryssloken" i Eskilstunaoch kom fgZdtiil
& Holm, ddr han arbetadesom plitslagare och
{fdquil
nitare. Erhcill L9j2 medalj och gratifikation fcjr 25
tjdnsteir och hade ca 39 tjdnstel.rdf han slutade.

Andersson,Gunnar Emanuel,fddd 16 dec. 1896, pensionerad 1 febr. t9'64. Ansttilldesvid Bofors i april I93l
som skogs-och sigverksarbetare.
Flyttadei nov. 1951 till
Kanonverkstaden som krankopplare,och stidare. Erhcill
7962 gildur och Bofors hederinil fiir 25 tjiinsteir.
Anclertson,lobn Sixlus, fddd 11 nov. 18p8, pensionerad 31 dec. L963. Anstllldes, efter ca L0 irs vistelse
i USA, i febr. 1928 som frisare och svarvarei Maskinverkstaden vid Nydqvist & Holm. Utndmndes L9'29 till
fdrman f<ir svarvareavd.,flyttade 1933 till Detaljplaneringen och till Metodavdelningen19t7. Erhdll-19j5
medalj och gratifikation f<ir 27 tjtinstefuoch hade siledes
ca 36 tjartstel.rndt har' avgick,
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Erikston, Daaid Emanuel, f6dd 7 jan. Ig97, pensionerad 1 mars 1964. Arbetadevid Bofors nigra m?n. 1915
och frin a!9.
jan. L922 som smideshj?ilpare
i
.1920 till
Sqedjan. Aterkom i sept. 1933 som granatsvarrrarelprojektilverkstaden,ddr hin var till apr:il 1949. Blev i okt.
1934 svaware i Provsti.ngsverkstadenoch i april f9:9
slipare i Smidesverkstaden.
Arbetadesista iret-i Kanonverkstadensfdrrid. Erhdll L962 Bofors Hedersnil och
guldur fdr 20 tjlnsteir.
Franzdn, Hugo Demetrius, fddd 8 okt. 1896, pensionerad 3L jan. L964. Anstiilldesvid NOHAB 1937 som
revolversvarvare och arbetade i Maskinverkstaden till
L9y, deLhan blev avsynarei Dieselverkstaden.
,Riknade
ndrmare 27 tidnstel+rnir han slutade,

All Haglund
Bofors

Nils lonsson
NOHAB

ll

Karl Henilksson
NOHAB

Filip Carhsox
NOHAB

Grbnlund, Nih Otkar, fddd 12 a1ril 1904, pensionend 29 fefu. 1964. Anstllldes som byggnadsingenjdr
vid Nobelkrut i febr. 1935 och flyttade i aug. 1939 tlll
Bofors Byggnadsavdelningi sammatj2inst.Erhrill 1960
medalj oih gratifikation fcir 21' tid:nstefuoch riknade sipi
lunda'ca zd tiZinstetr nd'r han fortidspensionerades
grund av sjukdom.
Hasland, Alf O:har, fodd 2t febr. L9o6' Pensionerad
r febi. 1964. Anstalldesvid Bofors i febr. 1937 som
fcirridsarbetare.Flyttade i febr. L94o till Kanonverkstaden som svarvareoch ritsare och blev i okt. 1942
ritare pi verktygsritkontoret'Erhcill 19'62Bofors Hedersnil o& guldui 1or z> tidnsteir och innehadesiledes ca
27 tidnstefu di han ftirtidspensioneradespi grund av
s.jukdom.
Henriksson,Karl Gutal, fddd 19 febt. 1897, pensionerad 20 febr. 1964. Arbetade vid Nydqvist & Holm
som borlgLJ-19L6, L91.7-I920 och t92l-t921
Aterkom 1931 som trame, filare och divetsearbetare'
versforare och hade denna sysslatills han avgick efter
ca )6 tjd,nsteiir.Erholt 1952 medalj och gratifikation for
25 tidnsteir.
H'ylander,Oskar Verner, fodd 11 febr. 1897, penvid Nydqvist & Holm
sionerad11 febr. 1964. Anstd'Ildes
i Gjuferiet. Flyttade
20
Lr
ca
jrni
arbetade
L9'L9 och
i
di till Forridet (EIF) ddr han arbetadetills han avgick
efter ndrmare 41 Lrs tidnst. Erholl L947 medalj och gratifikation fcir 28 tidnste&r.
lohansson,Karl August, f6dd 20 okt' 1899, pensionerad 29 febr. L964. Anstdlldesvid Bofors i ian. L9)7 som
hejarsmedi Smedjan.UtndmndesI jan..I)41'till fcjrman
o.it flyttud. i j'rh r9'r2 till Kilstasmedjan(MSK 31) i
,u--r befattning. ErhoII L962 guldur och Bofors heders'
fril for 2t tJd.nsrcALt,

Oskar Hylander
NOHAB

Karl Edaard Karlsson
Bofors

Karl Johansson
Bofors

OsdarKailsson
Bofors

f onsson,Nils Gustau,fodd zr ian. 1897,pensionerad
iI jan. 1964. Anstdlldes1919 vid Nydqvist & Holm
och har hela sin anstdllningstid,ndrmare 41 ir, tarit
svetsare.Tjiinstgjorde iven som yrkeslirare i svetsning
kvdllskurser.Erholl vid NOHAB:s 100vid yrkesskolans
irsjubileum 1947 medali och gratifikation fdr 28 tjZinstelr.
Carlston,Emit Fihp, fodd 12 nov. 18p8, pensionerad
31 dec. 1963. AnstZilldesredani mars l9I2 vid Nydqvist
& Holm, bdrjade som springpojkeoch utbildadessenare
som svarvare.Arbetade 1,930-193, vid NOHAB-Flygmotor och utndmndesI juni 1935 till forman och 1 sept.
L937 tlll verkmdstare.Erhlll 1947 medalj och gratifikation fdr 35 tidnsteir och t962 storamedaljen,guldur och
hedersnil fcir 50 tidnsteir. Kunde s&ledesrlkna ndrmare
nir han avgick.
12 tjd:nsteFLr
Karlsson,Karl Edaard, f6dd 15 febt. 1897, slutat vid
uppnidd pensionsilder15 febr. t964. Arbetadevid BoforJ frin-mai 19'34 till aug. 1946, huvudsakligensom
hjZilparei Hdrdverket.Aterkom i aug.l)43 som kopplar.e
och-f6rridsarbetarei Kanonverkstaden'ddr han var till
juni 1951. Ateranstilldesi aug. l9)9'och var ftjrst stdoch frin 1960 fcirridsarbetare
dare i Smidesverkstaden
pi Elektriskaavd.Ca 1B tjdnsteir.
Karlsson, OsLar Ferd.inand,fodd.7 febr. 1897, pen'
sionerad 1 mars 1964. Anstd'lldesi Bofors i ian. 1939
som filare i Kanonverkstadenoch hade detta yrke hela
sin anstdllningstidca 21 tjd'nstehr.
Karlsson, Per Edain, fddd 2t juli 1896, slutadevid
uppnidd pensionsilder 28 febr. L964. Anstalldesvid
NOHAS i april 1960 som stddarei Maskinverkstaden.
Ca 4 tii,nsteli.
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Per Karlsson
NOHAB

Daild. Larssotz
Bol ors

V al-fr i d. Li nd.str'6 nz
NOHAB

Erland Lundstrdnt
Bofors

Axel Ldrgren
T )dabolmsaerken

Karl Ohlin
Bofors

Axel OJsson
NOHAB

Gu:taf Sandaall
Bofors

Larsson,Dauid, fddd 8 nov 1896, pensionerad1 febr.
1964. Anstalldesvid Bofors i mars 1934 som svarvare
i Kanonverkstadenoch hade detta yrke hela sin anstdllningstid, c^ 1O er. Erhdll 19i9 medalj och gratifikation
for 2) tjanstelr.
Linclstrdn, Erik Valfrid, fddd 13 dec. 1896, pensionerad 31 jan. 7964. Anstdlldesl92L vld Nydq'vist&
Holm och var hela sin anstdllningstid,ca 42 8"i, smed
och reparator i Pl8tslageriet.Erholl t94j medali och
gratifikation for 26 tjd,nstefu.
Lund.rxrbm,Erland, fddd 9 jan. 1897, pensionerad1
febr. 7964. Anstdlldesvid Bofors redan i mars 1911 i
Stilgjuteriets handformningsavdelningoch har hela sin
linga anstdllningstid,)3 ir, tillhcirt sammaavdelning i
samma yrke. Erholl vid Bofors jubileum t946 medalj
och gratifikation fcjr 31 tjdnsteir och mottog 1960 stora
medaljenfcir 50 tjdnsteir.
Ldagrett, Ernst Axel Georg, fddd 2 mars 1893, pensioncrad l1 mars 1954. Anstd.lldes
vid Tidaholmsverken
i febr. 79'37som filare och blev senarefrdsareoch stickare i Maskinverkstaden.Flyttade t94O till Ammunitionsverkstadensom kontrollant frir mdtverktygoch blev
1958 verktygsarbetareoch kontrollant fdr verktyg pa
Plastavdelningen.
Erhcill 19'62guldur och hedersnil fcir
25 tjanstelLr.
Ohlin, Karl Eduin, fddd 4 febr. 189'7, pensionerad
1 mars 1964. Anstalldesvid Bofors redani iul; tqtO och
arbetade frltn 7945 i Valsverket. Flyttade di river till
Hzirdverket som pumpskritareoch oljeservicemanoch
hade denna sysslatills han slutadeefter ca 54 tjdnstefu.
Erholl vid Bofors 30O-irsjubileum
1946 medalj och gratifikation for 36 tjZinsteiroch mottog 1960 stora medaljen och Hedersnilenfcir 50 tjdnsteir.
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Olsson,Axel Alfors, fddd 7 febr. 1897, pensionerad
7 febr. 1964. Arbetadevid Nydqvist a Holm I92I1924 som plitslagerihantlangare.
Aterkom t927 och vat
fcirst verktygsslipareoch frin 1954 ve*tygsutldmnarei
Avd. 79. Rdknadeca 40 tjdnsteir ndr han slutadeoch erholl I9t2 medalj och gratifikation for 25 tjd,nstefu.
Sanclull, Gustaf Emanuel,fddd 18 dec. 1905, pensionerad 1 jarr. L964. Anstdlldesi nov. 1918 i Kanonverkstaden,Bofors, som klippare, arbetadefebr.-okt. t9z6
vid Nobelkrut och blev i j,rni 1926 hyvlare i Fiilrverkstaden,ddr han L jan. I)44 utndmndestill fdrman. FIyttade i jan. 1945 i Stilfdrs2iljningensom kalkylator och
hade dennatj?insttills han fortidspensionerades
pi grund
av sjukdom.Rdknaded2,ca 36 tid,nsteir.Erhdll r95z medalj och gratifikation for 2l tjdnsteir.
Sanduall,O:kar Albin, f6dd 24 febr. j.897, pensionerad 1 mars L964. Anstalldesredan 1911 vid Nobelkrut
och arbetade diir till okt. r9r7. Ateranstdlldesi mai
1918 som sigverksarbetare
och flyttade 1936 1 jan. till
Fdltverkstaden,
ddr han arbetatsom svarvare,slipareoch
i fcirridet. Erhdll vid 30o-irsjubileet 1946 medalj och
gratifikation for 34 tjatsteir och mottog 1962 stora medaljen, guldur och hedersni.lf6r 50 tjinsteir.
Spennare,Erik Emil, fddd 17 febr. 1897, pensionerad
1 mars L9'64. Anstdlldesi mars 1916 vid Bofors som
granatsvarvarei Projektilverkstaden.overflyttade i juli
1918 tili Pansarpl!.tverkstaden,
dlr han blev plS.tslagare
och hade sedandetta yrke tills han avgick *ed p.rriio.,
efter ca 48 tjdnsteir. Erhcjll vid jubileet medalj och gratifikation fcir 30 tjdnsteir.
Striimberg, Bengt loban Olof, fodd 28 febr. 1899,
pensionerad2g fefu. 1964. Arctalldesvid Bofors 1 april
19'47sam dveringenjciroch chef fcir Verkstadsavdelning-

OsAar Sandoall
Bofors

Erik Spennare
Bofors

Bengt Stri)mberg
Bofors

arna. Flyttade 1 jan. 1916 till Tekniska avdelningenoch
Tekblev i jan. 1958 chef fcir Krigsmaterielavdelningens
niska avdelning (KMT). Ca 17 tjiinsteir.
Si)derberg,lohan MelAer, fodd 1) mars 1897, Pen'14
mars 1964. Arbetadepi Transportavdelningsionerad
en i Bofors okt. 19tt-mars t9L9. Aterkom i sept.L924
som svarvarepi Ammunitionsavdeloingen,(Roiverkstaden VA 40) och hade detta yrke till han avgick efter

Fridoll

Melker Sdderberg
Bof ors

Zetterktist
Bofors

ca 43 tjd,nstel.r.Erh<ill 1946 vid jubil6et medali och gratifikation for 21 tjdnstefu.
Zetterkaist,Frid,olf Vallentin, fodd 1 jan. 1897, Pensionerad1 febr. 1964. Anst?illdesvid Bofors i sept. 1925
som valsarei Valsverket,flyttade i dec. 19'36tiil Faltndr han
verkstadensom svarvare.Riknade ca 39 tid'nsteFLr
slutade. Erholl 1950 medalj och gratifikation fdr 21
tidnsteir.

-DIN MEMORIAffi<

Bo Gransted.t
Bofors

Saen FolLe EriAsson
Bofors

Theodor Andersson
Bof ors

I

Gustz

"o'o{"r7:'
Andersson,TheoclorKarl Georg, fddd 30 aPtil 1'907,
avliden 3 febr. L964. Anstdlldesvid Bofors i aPdl t93l
som grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.Flyttade samma ii till Transportavdelningendir han blev tru&fd,rareErhrill 1962 Bofors Hedersnil och guldklocka for 25
tjiinste&r.

,ssott

Helnzer Hasselgren
Bofors

Karl Aherberg
Bofort

Eriksson, Saen Folke, fddd 21 april L920, avliden
16-febr. L954. Arbetadefrin a:ug.L9'47till juli 1949 vid
Bofors som kranfdrare i Valsverket. Aterkom i okt.
samma ir som svarvare och transportarbetarei Ammunitionsavd.De sistr t4 hrenfrin sept. l95o var han kontrollarbetare pi Kontrollavdelningen. Ca 16 tjiinstetr.
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des ddrefter pi nytt anscikantill Patentverket om registrering av ordet
"Bofors" sisom varumirke.

A@M.t/'fur"

I sina olika intyg fcir skilda varuslag skrevStockholmsHandelskammare till Patentverketungefdr fciljande:
"Handelskammaren
anser sig utan
att behdva foretaga"siirskild utredning
till stdrstadelen liggan- kunna uttala, ait ordet BOFORS hiir i
bebyggelsen,
de pi till AB Bofors tillhdrandemark- landet fir ansesfcir AB Bofors vdl
omriden. Vi bestredgivetvis hos Pa- inarbetatsisom kdnneteckenf6r krigstentverket, att virt firmanamn Bofors materiel och sprdngiimnen.Yad besisom varumdrke skulle vara d'gnat trd:ffat <ivriga varuslag har handelskammarenfdr att erhilla underlagfdr
att ange varans ursprung. Efter itsitt
yttrande p& siitt nedan redovisas
fr&n Patentverskilliga fcireldgganden
hdnvlnt
sig till ett antal fciretag och
ket och bemcitandenfrin vir sida avgjordes slutligen registreringslrendet enskilda.
den 16 ap.i'l t9>l i Patentverket,och Me tallur gi ska p rod.uAter
dessbeslut blev fdr oss ett definitivt
. . . anser Handelskammaren ordet BOavslagpi vir anscikanom registrering FORS vara att betrakta sisom ett fiir AB
av "Bofors" som varumirke. I beslutet Bofors inarbetat kinnetecken idmvdl fdr
om avslag vidh<ill dmbetsvetket sin detta varuslag.
stindpunkt att ordet "Bofors" dr dgLiikemedel
nat att angiva varans ursprung och
. . . Den kdnnedom om ordet som visat sis
d?irfor ej kan beviljas sisom varufiireligga bland apotek och ldkare ansei
mdrke.
Handelskammaren silunda vara tillfyllest
Si gick det nigra ir och i december f6r att ordet skall kunna anses fiir AB
1962 uppt?icktes,
vid studium av Re- Bofors inarbetat sisom kdnnetecken fiir
jdmvil nu ifr|gavatande varuslag.
gistreringstidningfor varumdrken,att
Klippans pappersbruk,eller Finbru- Kemiska produkter 't'dr
ken som det viil ocksi heter,hade lyc- industriella iindanzhl
kats fi igenom registrering av ordet
Utredningen fit anses ha visat, att ordet
"Klippan" och dven "Lessebo"sisom BOFORS av ett sa betydande antal foretag
varumirke fcir sina pappersprodukter. inom olika srenar av den kemiska industtin
D& brirjade vi pi nytt undersdka i uppfattas som beteckning f6r kemiska produkter fdr industriellt Indamil, att enligt
Patentverket hur vi liimpligast skulle Handelskammarens uppfattning ordet fir
gi tillv?iga fcir att genomdriva en re- anses va.ra ett fdr AB Bofors inarbetat kdngistrering av ordet "Bofors". Genom netecken ocksi fcjr detta varuslag.
Stockholm den 2l maj 1963.
en gallupundersokning,som genomfordes p& v6r anmodan av Stockholms
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE
Handelskammareoch av HandelskamOlof Leffler
Ulf Magxusson."
maren fdr Orebro och Vistmanlands
*
ldn, lyckadesvi hos ett stort antal tillFrin FcirsvaretsCivilfcirvaltning erfrlgade utrdna hur man satte ordet
"Bofors" i sambandmed olika varu- h6ll vi ftiljande intyg att bifogas v&r
for ordet "Boslag. Med resultatetav dessaunder- registreringsansokan
scikninsarsom bevismaterialinldmna- fors".

BOFOR.Sil"j*xilill"u"
Nigon g5.g iten r95t-I9r6
fanns i Karlskogaen firma med namnet "Bofors Tekniska Fabrik". Den
var visst beliigen nigonstans pi KadsAby-omr&det. Den hade ingenting
med AB Bofors att gdra, utan den
drevs av en privatperson. Si flyttades
firman helt pldtsligt till StockholmLiding6 och i telefonkatalogen frir
Stockholm f6r tr 1957 fanns firman
infdrd. D?irtill hade firman haft frZickheten att forscika inregistrera ordet
"Bofors" som varumirke, men fitt
avslag.
Namn av geografiskt ursprung har
tidigare varit si gott som omojliga att
inregistrerasom vatumdtkeni Sverige.
Den 1 december195'6gjorde AB Bofors patentavdelning ett fdrsdk, att
genom ansdkan hos Kungl. Patentfi ordet "Booch registreringsverket
fors" inregistrerat som varumirke fcir
alla varuslag.Redan den 21 december
fdrklaradePatentverketatt "ord, vilka
dro dgnade att angiva varans ursprung, icke dro registrerbara sisom
varumirken". Patentavdelningeni Bofors argumenterademot Patentverkets
beslut under framhillande, att ordet
"Bofors" ej nigonsin utgjort nigon
geografisk ort, enligt vad som har
kunnat klarliiggas genom studier av
allt tillg?ingligt kartmateriel fr&n ?ildsta tider, utan namnet har uppst&tt i
sambandmed bildandetav AB Bofors
och si sminingom fitt ge namnetBofors till fdretagets egen poststation
och dvensi till dess jirnvigsstation
och den omkringliggande orten och

Gransted.t,Bo Thorsten, fddd 24 apill 19'39, avliden
18 febr. L964. Anstdlldesi juni 1961 som konstruktijr
och ingenj6r pi Konstruktionskontorets mltavdelning.
Hatselgren,Bror lulius Helmer, fddd 12 april 1900,
avliden 21 mars L964. Anstdlldesvid Bofors i juli 1'946
och arbetade fdrst pi Transportavdelgingen. Flyttade i
okt. r9:r till Smedjansom smideshjllpare.Slutadei okt.
s. i. men iterkom i apill l%3 till Transportavdelningen
i Kilsta som stldare och krankopplare.Ca 17 tj?insteir.
Larsson,Karl Gunnar, fddd 10 nov. 1900, avliden 1
aprll 1"164.Anstilldes i nov. 1951 pi Nobelkrut och arbetade diir till dec. 1960 de,han flyttade 6ver till Bofors
som godsmottagarei Kanonverkstaden.Frin aPrll 1962
tillhrirde han Transportavd, som stidare. Skadadesdodligt av ett vixeltlg p& Verkstadsomredet.
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Tborsson,GurtctaAndreas,fddd 31 okt. 1917, avliden
15 febr. L964. Anstdlldesvid Bofors i aug. 1953 som
hjZilpare i Smidespressavd.och arbetade direfter p&
Tvdttinrdttningen,Automatavdelningenoch Smidesverkstaden,innan han i ian. 196l riverflyttadetill Transportavdelningen.Frin jan. 1962 tlll sin bortging var han
truckfcirarei Yth?irdningsavd.
Ca 10 tjdnsteir.
Akerberg, Karl luan, fddd 28 april r)li, avliden 6
febr. L954. Anstiilldes vid Bofors (\(ikers AB) i juni
1935 som skogs- och sigverksarbetare.Flyttade i juli
19'44 till Vaktavdelningen som portvakt och var fr&n
fefu. 1.954iven vaktmlstare vid pensionlrsbostdderna
i
Karl-Aby. Erhdll 1960 medalj och gratifikation f.or 25
tidnsteir och hade silunda ca 29 tjd'nsteir vid sin bort-

sang.

INTYG
Fiirsvarets civilftirvaltnins fir hitmed
e ft e r s a m r i d m e d k u n g l . i r m d t y g f i r r v a l t ningen, kungl. marinforvaltningen och
kungl. flygforvaltningen uttala, att ordet
BOFORS sisom k:innetecken fiir sidana
varor som Aktiebolaget Bofors, Bofors, i
sin rdrelse tillhandah&ller svenska fiirsvaret, ndmligen krigsmateriel av olika slag
bl. a. vapen, ammunition och springdmnen,
besitter tillfredsstdllande sirskiljningsf6rmiga. Ordet BOFORS anger visserligen det
geografiska ursprunget fdr varor levererade
av nlmnda bolag, men synes numera vafa
si starkt fiirknippat med ndmnd materiel
att det er allmdnt kint som betecknins f6r
s a g d a b o l a g s v a r o r . S t o c k h o l m d e n 3 - Oj a nuati 1963.
For filrsvarets civilfrirvaltning

cuRT NTLSS.*
7 ,. o,o.
Handelskammarenfdr orebro och
Vistmanlands lln avgav ett intyg av
fdljandelydelse:
Pi begiran av Aktiebolaget Bofors fir
Handelskammaren fiir Orebro och Vdstmanlands ldn hZirmed avgiva det utlitandet, att ordet BOFORS enligt Handelskammarens mening dr att betrakta sisom
ett fdr krigsmateriel, sprlnglmnen och
smidesprodukter inarbetat varumirke.

Stickmashinen aa ,fu 1887 - den rerAlige trotiAn.uen - giuetuis nfrgot moderniserad.under t)rens gliug. rten doch i stort sett a! sdmmd utseende och konstru&tion sont di den
ant kall ade:. Boforsf oto Falk.

C ) r e b r od e n 2 9 . l . 1 9 5 3 .

Med stcid av ovan relateradeintyg
lyckadesvi sedermeragenomfdra registreringenav ordet "Bofors" i varuklasserna7, 5, 6 och 13 i enlighet
med tidigare 6versant meddelande.
Genom bevisenenligt ovan kunde vi
alltse framhtiva, att ordet "Bofors"
med tiden blivit "inarbetat" som vammerke i sivll enskildassom i skilda
institutionersmedvetande.
Detta dr vad jag i all hast kunnat
istadkomma som event. undedas fdr
en bldnkarei B-oilen om dennaiarumdrkesregistrering.
*
De registreringsfrigan ^y ordet
BOFORS si att slga d.r p3. tapeten
bor kanske ocksi nlmnas negot om
registrering av ordet BOFORS i utlandet. Registrering har beviljats i
fciliandeldnder:

En veteran har fallit fiir
*.ldersstrecket
En av Kanonverkstadens
dldstamaskiner,en stickmaskininkopt 1S87maskinnummer26 - hai i dagarna
utrangerats.Fotot visar "trotjdnaren",
med 77 6r pi nacken,samt herr Paul
Jern, av en betydligt yngre irging.
Maskinentillhdrde inte den absolut
fcirsta uppsdttningenav verkstadsmaskiner som anskaffadessedanKanonverkstadenbyggdes1883-1884, men
vdl den maskinparksom installerades

Sex f iirtjiin ta brandrnijin
medaljerade

Vid sammantredet med Bofors
brandskyddskommitt6i mars hade
ordfciranden, civeringenjcirNils A.
\Tahlberg, gliidjen att dekorera sex
fcirtjiinta medlemmar ay industriAustralien,Brasilien, Holland (ge- brandkiren med SvenskaBrandkirermensamtmed Zimmer-BoforsN. V.),
nas Riksfcirbundsfcirtjdnstmedalj.
Nya Zeeland samt internationellregiTre av medaljcirernatillhor brandstreringsom omfattarfdljande ldnder: befdlet, med brandmdstare Bernt
Belgien, Fciren.Arabrepubliken,Lich- Carlsson i spetsen,tre dr frivilliga
tenstein, Luxemburg, Frankrike med brandmdn,som fc;rutom sitt arbete i
Algeriet och iivriga franskabesittning- verkstdderoch verk, dgnar fritid och
ar, Holland, Italien, Jugoslavien,Ma- krafter it industribrandkiren.
rocko, Rumenien, Portugal m. AzoOveringenjcir Wahlberg tackade
rerna, Schweiz,Spanienmed kolonier, alla for virdefulla, och av bolagsledSan Marino, Tunis, Tjeckoslovakien, ningen mycket uppskattadeinsatser,
Tyskland (cist och vZist), Ungern, och ndmnde,att det var sista gingen
Vietnam, Monacooch Osterrike. Ena man hade tillf?ille att utdela dessafcir-

i det andra verkstadsskeppet,som
stod fiirdigt 1888. Sannolikt kdptes
maskinen for bearbetninqav Bofors
fcirsta egna stcirre kanorikonstruktioner, 15 cm marinkanonenm/1889,
och 16 cm bel[gningskanonenm/
1886-1887. Arent Silfversparre,som
anstdlldesvid Bofors 1885, stod bakom sivll kanonverkstadenstillbyggnad som nu namnda kanonkonstruktioner, och det har tydligen varit pi
hans initiativ, som maskinen anskaffades.
tjinstmedaljer, d5. Riksfcirbundetinom kort kommeratl omorganiseras.
R.
Ordl6rand.en i
BrandsAyddskommittin,
1aeringenjdr Nils A. IYahlberg, 6rsy/;11onar brandsklddsnedaljen till brand.niistare
Bernt Caylsson. Boforsfoto Tillman.
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samarbetemellan olika avdelningar
och i detta samarbete
kan bl. a. fciliande problem losas:
I. Arbetsplatsensptoblem, sisom arbetstyngd,arbetsstlllningar,arbetsrcirelser,skakningar och vibrationer, golvets och stolens utformning.
2. Milji)u problem: vdrme,kyla, buller, luft, syn- och belysningsfcirhillanden.
Bioteknologiska hommittdn fr. a. berrar Broberg, Granholm, IYahlberg, Caspersson
(ordf .), Hejneman, Stenssott, lru ltberg och hr Frykskog. Boforsfoto Tillman.

BIOTEKNOLOGISKA KOMMITTEN
Vid Bofors har en kommitt6 organiseratsfor att taga hand om alla de
med beproblem, som sammanhdnger
greppet bioteknologi. Kommitt6n hcill
sitt fcirstakonstifuerandesammantrade
den 27 ianuari i ir. sammantrddde
inyo den 20 februari och beslcjtdi
att trdffas minst en glngvarje kvartal.
Kommitt6n har fciliande medlemmar: direktdr Stig Caspersson(C)
ordfcirande, brukstjdnsteman Bror
Broberg (EPT), ingenj6r Gdran Fryk.
skog (BAY), ingenjdr Gunnar Granholm (S), bruksllkare Evert Hejneman (oP) sekreterare,gymnastikdirekt6r Inga Isberg (OPS), ingenjor
Ivan Svensson (BA), overingenjdr

Nils A. lJ7ahlberg(R) vice ordf. och
ingenjcirLars Wilsby (A).
Bioteknologiskakommitt6nskall inte vata en arbetandekommitt6 som
sjrilv skall losa problemen.Den skall
istillet friranstaltaom utredningaroch
ftilja upp verkstdlligheterav ev. beslutadeitgdrder. Det skall bl. a. iligga de
enskilda medlemmarna att komma
med problem frin de olika avdelningatna och arbetsplatserna.Kommitt6ns
frdmsta uppgift dr att samordna de
bioteknologiskaproblemenoch att sedan genom propaganda,information
samt genom fdrebyggandeoch indrade itgdrder gora alla uppmdrksamma
p& problemen. Bioteknologi dr ett

Nybliuna brandskyddtmedaljdrer: sittande brandnzan Sten Ryddn och brandfdrman Erik
Persson. StSende brandmiistare Bemt Carlson, brandman Suen Rundquist, brandfdrman
Srcn TallberB och brandman Rune Karlsson. Boforsfoto Tillman.

3. Miinni&anr olika handicap miste
tagasmed i berdkningen:betingat
arbetsfcira,
kvinnlig personal,dldre
osv. De arbetsfysiologiska
beddmningarna kommer alltse her in i
bilden.
Vid kommitt6ns konstituerande
sammantrddediskuteradesalla nu i
korthet ndmnda problem, med framhillande bl. a. av onskvlrdheten att
fi in mera kuinitlig arbetshrafti foretaget, konstruktiontfr7gor i samband
med nybyggnad och nyinstallationer
men dven pi bolagetsegna produkter
(ex. bandtraktorn), belastningsLkommor och betingat arbetsfi)rat placering. Slutligen har ocksi kommitt6n
rekommendetat inkcip av bioteknologiskt riktiga verkstadsstolar
och aven
granskaten del kontorsstolar.Bioteknologisk litteratur skall ocks&inkcipas.
Att betydandearbetsuppgifterfinns
och vantar Bioteknologiskakommitt6n
har redan fnmgiltt vid de tvi - iinnu ganskafcirberedande- sammantrldena.
Uppkomna ptoblem av bioteknologisk natur, som inte kan lcisasinom
resp. avdelning, skall rapporterastill
kommitt6n(sekr.,ev. ordf.).
E, H.
*

April, April
Den 1 april i ir pi en verkstadavdelning i Bofors. En gubbe slger till
en kompis| "Iag fyller ir i dag och
har bestdllt en tirta p& Solbringen,
som jag ska bjuda pi i e. m. Skulle
Du vilja hd.mtaden pi middagsrasten." Di mannenkom till Solbringen
var fcjrstis ingen tirta bestdlld, men
han "borgade" en stor och fin t&rta
i kompisens namn och traskadener
till verkstadenmed den. Den snopne
"luraren" hade inget annat att gcira
iin bjuda - och betala.

Ernst Fransson,RTK

Nils Fredilksson, Ml/K P2

Leif Hjalmarsson,MVK 92

Torsten f ohansson,VR 95 (I\IG 30)

Laczlo Tiborcz, MVK 92

Oskar Nilsson, NB 90

Sexfitiga ftirslagstlllarevid Boforsverken,Kilstaverkenoch
Nobelkrut belcinade
Som en fiiljd av 1963 fus livliga
fdrslagsverksamhet vid Bofors uppnidde fem f<irslagsstlllarefem belcinande forslag och kvalificerade sig
ddrmed till Kristallvasen. De fem
framgingsrika herrarta syns i foto
hdr ovan. Herrar Fransson,Fredriksson, Hjalmarssonoch Johanssonuppn&dde de fem fdrslagen redan i dec.
1963, medan herr Tiborcz fick sitt
femte och avgdrande fcirslag godkdnt i februari.
Sedanfotograf Tillman fingat herrarna ute pi arbetsplatserna,
har Fcirslagskommitt6n htllit ytterligare ett
sammantrdde, den 24 mars ].964, dFL
ett 30-tal fdrslag, dd.tav 26 nya fcir
iret behandlades.Enligt kommitt6ns
beslut uppntdde di yttetligarc fyn
fcirslagsstdllare kvalifikationsgrdnsen,
ndmligen herrar Borje Hjelm (7530)

MVK 90, GcistaHjelm (4335) MSK
90, Arne Gustavsson(7814) YK 23,
och L. R. Lundhgren (19607) MVK
21. Det kan nimnas,att herr Gustavsson redan fu L9)L fick sitt fdrsta fcirslag godkiint, varefter han med n8gra
irs mellanrum iterkommit med nya
och godtagbarafdrslag.
Fcirslagskommitt6nhtill sitt frirsta
sammantride frir iret den 2) febr.
och hade di kallat "vasariddarna"till
en sup6 p3.Mlssen. Herrar Fransson,
.Fredriksson och
Johanssonhade tillfalle att komma och mottaga sina belciningar ur civeringenjdr Nils A.
STahlbergs hand. Herr Hjalmarsson
var inkallad till rep.-tj?instoch kunde
siledesinte ndrvara.
De tre fcirslagsstdllarnahyllades pt
vederbddigt siitt bide med tal och
applider.

Nu iterstir, att snarast mcijligt
overldmna hedersgivorna till herrar
Hjalmarsson, B. Hjelm, G. Hjelm,
Gustafssonoch Tiborcz.
E. L,

Fcirslagsverksamhetenvid Nobelkrut var kanske inte si framgingsrik
L963, men dven dd.r finns frirslagstdllare, som iterkommer med goda
fdrslag.
Vid Fdretagsndmndenssammantrdde den 19 mars kunde vice ordfriranden Vitalis Hagberg d,veddmnakristallvasenfrir 5 godkZindafcirslag till
herr Oskar Nilsson, NB 90, vars foto
syneshdr ovan. Herr Hagberg tackade och lyckdnskade forslagsstlllaren,
som ocks& fick en varm applid av
namndensledamciter.
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90 kom 36, och de olika MSK- och
MVK-avdelningarnastod tillsammans
De tre senasteiren har frirslags- fdr lO4 fcirslag,dvs. mer iin h?ilften
verksamhetenvarit mycket livlig vid
av samtligainllmnade.
Bofors, och L963 uppniddes det hitDe strirsta summorfla har gitt till
tills hcigstaantalet inld.mnadefcirslag.
VP, MSK 90, MVK och MVK 90,
Nlr detta skrives (mars L)54) hter- vilka fitt
ca I.750-2200 kronor.
stir innu att slutbehandla 9 av dessa De
hrigsta summorna som utbetalats
fcirslag, varfrir den sammanlagdaoch
fiir ett fcirslagiir pi 300-375 kr,
slutgiltiga belciningssummanendast
endast ett fcirslag frin B 40 fick si
prelimindrt kan meddelas.
mycketsom 600 kr.
Ar fSOf inldmnades L94 forslag,
Fciregiendeir uppvisadesiledesett
av vilka I74 beldnades med kr
rekordartat stofi anlal fdrslag, men en
3L.6Ol:90, eller - i nhgra fall nigot ldgre sammanlagd belciningsmed reklamsaker.Per inlimnat frirslag summadn tidigare.
E. L.
blev beldningen kr 162:9,0 och per
*
belcinat fcirslag kr 181:50. Stcjrsta
summorna gick till Kilstasmedjan
(MSK och MSK 90) och Plttverkstaden(VP), men dvenAmmunitionsverkstiderna (VA) fick en bra summa. Ett frirslag frin MSK 35 fick silunda kr 4895:och ett forslag
frin VP kr 3.493:- och ett fdrslag
frtn VA kr 3.744:-*). Det iir ocksi
i dessaavdelningar,med stora serier
i produktion, som de stdrstasummorna kan v[ntas. Nigra cirensbesparing
n;"j..d.,^tj kan ge mycket stora sumFiirslagsf ac it t9 61-19 63

Kilstasmedjan dominerade stort i
antalet inldmnade fdrslag - eller med
70 st. De flesta dock inlimnade frin
MSK 90, Reparationsavdelningen.
In DeZ inldmnades183 f6rslag,av
vilka 155 belcinadesmed tillsammans
20.3t7:50, eller,[ven nu i ntgra f.all,
med reklamsak. Per inllmnat fdrslag
blev beldningen kr lLl:24 och per
beldnat frirslag kt L34:34. Kilstavalsverket domineradei antalet inldmnade
fcirslag med 48, dock tiitt friljt av Kilstasmedjan med 46. De mesta bekiningspengarnagick till MSK, ndrmare
5.000 kr. MVK fick ca 3.000 kr och
MEK 2.375'kr. Frin MEK inliimnades 1 fcirslag, som fick 800 kr, frin
MEK 50 ett som erhiill 1.000 kr och
i MSK 90 belcinadesett fdrslag med
1 . 5 6 0k r .

Axel Engbolnz med. hedersgfiua ocb blonzmor. Foto K.-G. NordsZiter.

Storiinaveteran

avtackas

Vid Storiinaridsmdtet i mars L964
avtackadesAxel Engholm, den verklige semesterhemsveteranen,
ef.ter 22
irs tjdnst. Vi liter veteranensj?ilv berdttaom de g&ngnairen:
"Jag har mest glada och irevliga
minnen. Jag trivs med folk och har
Ar fsei inldmnades slutligen 205 gd,rna tagit emot gisterna pi Storcin.
fcirslag, av vilka 196 kunnat slutbe- De flesta iren hade jag ansvaret fcir
handlas och 9 fortfarande Ir ute fcir alla gdstlistor och fick se till att alla
prrivning eller utredning. Hittills har namn och alla tider och alla stugor
167 forslag beldnats, med tillsam- m. m. stdmde.Jag var ocksi "nyckelmans kr L6.26O'-. Per beltinat fcir- g1rbbe", som limnade ut stugnycklarna till de nyanldndagdsterna.
slag blir detta preliminlrt ca kr 98:-.
Vi har alltid haft bra samarbete
Ett relativt stort antal forslag, 29
st, har tacksamtavbdjts dl de av olika inom ndmnden.Den fcirstandmnden
som valdes 1941 bestod av Ragnar
anledningar inte varit akfuella. MVK
Olson (ordf) och Thure Andersson
90 dominerade stort betriffande infrin Metall, Gustaf Jansson frhn
ldmnat fdrslag med 47 st. Frin MSK
Bjdrkborns fackfdrening och si jag
*) Detta dr de sttlrsta bel6ningssummor frin Gjutarna. 19'42kom Dora Kihlstrijm in frin Metall. Vi tyckte det
som hittills utbetalats.
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Stordnabasen Lasse Lundqais, iiaeiliimnar
guldhlockan till Axel Engbolm. Foto K.-G.
Nords2iter.

skulle vara bra med en kvinna i
ndmnden.Roligastvar det i brirjannlr man var ung och allting hade lite
av pionjdrinsats<iversig.
Men det var ocks&mlnga sv&righeter de fcirsta iren - vi hade ju ingen
erfarenhet om restaurangrdrelse
eller
annat semesterhemsarbete.
Men vi
fick en skicklig och kunnig husmor,
frciken Elsa Apelgren, och tack vare
henne gick allt fint. Nigra personalsvirigheter att tala om har vi aldrig
haft. De fcirsta iren tog vi ndmndledamoter"vakten" var 4:e vecka- vi
lyckades ordna semesterns&. Jag har
fcir civrigt tagit ^lla mina semestrar
pi Storrin och i likhet med kamraterna skcitt expedition och andra gciromil - alltid gratis utan annan erslttning dn fri mat och logi.
Jag gldmmer aldrig fdrsta gtngen
vi var pi Storcin,det var i mars L94I.
Vi for ner till Otterbdckeni bolagsbil
och si dver isarna. Det var iu en
hemskt hird vinter det iret. Det var
Ragnar Olson och jag tillsammans
med ingenjdr Olle Nordstrcjm och
arkitekt Birch-Lindgren. Vi skulle staka ut platsen fdr restaurangenoch de
fdrsta stugorna.De hade borjat hugga
ut en del av granskogen- Storcinvar
di. rena vildmarken, med svart och
hiig granskog. Jag hade kompassmed
mig och den lade vi pi en stubbe och
riktade in restaurangens
plats si den
kom solrltt mot sdder.Pi sammasdtt
markerade vi lZiget fcir de fdrsta stugorna. Ocksi ddr var allt igenvdxt, s&
vi har ffr"tt fd,.llamycket timmerskog
innan Stordn fick sin nuvarande oppna och tjusiga hagmarkskaraktlr.
Till midsommarenL94I var ban 9
ligenheter f.drdiga, men det kom i
alla fal| 5-600 tdltande till tin. Restaurangen var inte fiirdig, sl alla
fick klara matlagningen sj?ilva.Vi la
in litet golvbrdder i ena gaveln i
restaurangen och fick dansplats dansbananvar inte byggd. Vid invigningen i aug. I)4I var huset nd,ttoch
jZimt f?irdigt, men tack vare hj2ilp frin

kan hilla takten,skall v?ilocksAde 25 lor utgir den 15 maj 1964, och samfcirslagenkunna uppnis.
manlagt n&gra100 ungdomarkan hdr
Pi F6retagsnd.mndens
sammantrd- i stadensskolor f& en grundliggande
de den 6 april togs ocksi frigan upp och f <irndmligyrkesutbildning.
med gillande och bolagsledningen
har
nu fastslagit, att de fcirslagsstdllare,
som uppnir de 25 godkdndafdrslagen
skall bjudaspn en resatill Stockholm,
frlmst fcir att studeraTekniska Mus6et. Ddrutciver erh&lles medlemskap i FcireningenTekniska Mus6et.
Tj 2irniiniimn den 19 63 -19 64
Fcir detta medlemskaperhilles inte
endastfritt tilltrZidetill museetssamSommaren19,63kunde Ti?irnd riikAxel Engholnt (pfr pollaren) tar emot
lingar
utan ocksi den mycket intres- na ett mycket stort antal campingStor;nastiftelsens f t)rsta motorbAt /NGRID
santairsboken D,€DALUS.
(d.ock gengasdriuen), lastad ned hedersL. gister. De flesta kom redan till midleclarni)ter och styelseledamdter i 't'acksommar, dL ca 3O tdlt restes.Under
*
fdreningarna som skllle giista dn sonstorsemestern
var det full rusch, sdrtnaren 1942. Foto R. Tilander.
skilt under de tvi fcirsta veckorna,
Elektronikoch Ammunitionsdi vddret var soligt och fint om an
Bofors Hotell med kcikskdrl, servis avdelningens nya organisation
med hird vind. Lingt in till mitten
o. s. v. och med serveringshjnlpav
av augustifanns camparepi omridet.
Frin och med t april t964 gdller I campingavgifterinflcit 3.79'0kr, den
flickor fr&n R.cirverkstaden,
som vi
fick lina av "Rcirpelle",gick det hela nedanstiende organisationsplan for stcirstasumman hittills, motsvarande
fint och doktor \Tingquist var glad avd. KC.
ca 100 tdlt per dygn, riiknat pi 20
och ncild.
Chef iir liksom tidigare dveringen- {agaf.
Sommaren1942 hade vi ett 80-tal jdr Nl/r Eilh Killer, med ingenjdr
Aven ekornavar flitigt uthyrdahela
biiddar i 24 lagenheter i 6- och 4- Lars Karsberg som stdllfciretrldare.
dagarna, trots den hirda blisten.
bdddsstugorna,
och sammahr borjtde
Fcir sammanhillning av strire pro- (Ndmndens irsberdttelsefcirmdler tyvi ocksi bygga de smi. "figelstugorvdrr inte hur fiskelyckanblev.)
jekt och fdr slrskilda utredningarstir
na" med 2 bliddar. Pengarnardckte ingenjcir Stig Djure och ingenl6r PerDen nya vdgen till omridet fiirdigtill det. Ja, s8.har iren gitt och idag Erik
stdlldes
under fcirsta semesterveckan,
larnholt.
har vi ndra 4 glnget s3.m5.ngabZiddar
en menadtidigare dn berdknat.Vdgen
De olika avdelningarnainom KC
- 376 tror jag exakta antalet dr dr bra och betydligt "bilvdnligare" dn
sammanfciresi sex olika sektioner,
redo att ta emot alla gdster.
den gamla. Inga andra strirre nyndmligen:
byggnads-eller omdndringsarbeten
utJa, roligt har det varit och jag dr
fcires under iret, och planerna pi att
tacksam fcir allt trevligt samarbete KC 1. Ammunitionskonstruktion.
Chef ingenjdr Lars Gustaftson. inreda samlingsrumi ladugirden har
bide med Direktionen, Nlmnden och
Ridet. Och iven om jag nu ger mig. KC 2. Elektronikkonstruktion.
tillfZiiligt mist skrinldggasav ekonoChef ingenjor Axel Oclelberg. miska skdl.
si sllpper jag vdl inte intresset fcir
Storrin."
KC 3. Systemanalys.
Fcir ir 1964 har Tjdrndndmnden
Chef ingenjrir Ake Blomquist.
Vi d.r civerlygade om, att alla de
inga sdrskildaplaner: i mitten av juni
10.000-tals gdster som under iren
KC 4. Elektroniklaboratoriet.
skall emellertid allt sti klappat och
gdstat Storcin instd,mmer i det tack,
Chef ingenjrirSaenGbstaGert- klart att taga emot sommarensglster,
som Ridet framfcirde till Axel Engzell.
som alla onskashj?irtligtvilkomna till
holm.
E. L. KC 5. Ftirs2iljning.
det tjusiga fritidsomridet.
*
Chef vakant.
*
KC 6. Produktion.
Vem uppn&r fiirst 25 beliinade
Chef ingenjcirLars-Erik Lund- Prist?ivling om namn pi
ber{.
fiirslag ?
Boforsf iireningen
Stockholmsresaoch medlemskapav
Boforsforeningen utlciser hdrmed
Fiireningen Tekniska mus6et stir
en tdvling med fdrslag om nytt namn
Yrkesskolor i Karlskoga
att vinna.
pi fcireningen.
Fcirslagskommitt6n
vid Bofors dryf- heter en informationsbroschvr.som
Det uppstir ideligen fcirvixlingar
tade vid sitt senastesammantrddeden Bofors Industriskola,CentraiaVerk- mellan Boforsfcireningeni ena sidan
24 mars frl,gan om en extra beliining -stadsskolanoch Karlskogastadsyrkes- och "kioskbolaget",Boforsfrireningen
till de fdrslagsstlllare,som uppnir 21 skola gemensamtgivit ut, fcir distri- & Co., och med Semesterhemsfcirebekjnadefcirslag.Detta dr ju en hcigst bution bland elevernai folkskolornas ningen i Labbsandi andra sidan.
aktningsvd.rdsiffra, och det krivs biavg5.ngsklasser
m. fl. Bofors IndustriBoforsfcireningenbehciveralltsi ett
de uppmdrksamhetoch uppfinnare- skola erbjuder som bekant 4 utbild- namn somt helt utesluter alla fondxbegivning for att ni dith?in.Vi har ningslinjer, CVK 10 yrkesavdelningar
emellertid ett par herrar, som redan och Stadensyrkesskola8 olika heltidsBdsta fcirslag belijnasmed 100 kr.
fitt ett 20-tal belcinadefcirslag,nigra kurser, bl. a. flera handelslinjer,tekAdressera namnfcirslaget "Fiiresom ligger omkring 10-15 belcinade nisk skola och teknisk aftonskola.
ningsnamn", B-pilens reJaktion, Boforslag. Om vederbcjrandenu bara
Anscikningstidenfcir samtliga sko- T O I S .

Semesteroch Fritid

1,06
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har kcirt si bra och si billiet, att det
rkrlle finnas tittriickt)gt t,,id pnngn,
tecknades pi nflgra timmar
att f orgylla hela loket tned?
Det 6/o obligationslinpe lt milj.
Overmaskiningenjciren
vid DSB :s
kronor, som NOHAB bj<id ut genom 2:a distrikt svarar: "Si diir helt utan
SkandinaviskaBanken, blev civerteck- vidare kan vi vdl inte lita dagenpasnat p5. n&gra timmar. Linet lciper pi
sera,dven om loket rir ndjt med lite
20 i.r med rZitttill konventerinqefter tunn oija till cylindrarnaoch lite tjoct0 ir. Fcirsdljningskursen
ai pari. kare till de snurrandedelarna."
Minga privatpersoneroch i civrigtalla
t*j
kategorier av placeraredr med bland
NOHAB:

s obligationslin

iiver-

tecKnalna.

*

Nu har Atomenergis
i Studsvik

FR-O

Danska Statsbanornas MY-lok
jubilerar

reaktor

startat

Den 11 febr. uppnidde Atomenergis snabba O-effektreaktor kriticitet.
Som bekant Zir NOHAB huvudleveI februarivar det 10 &r sedanDan- rantcirav dennareaktor,vilken ziruppmark fick sitt fcirstaNOHAB-GM- st?illdi Studsvik.Fdr att populiirt belok, litt. My. Dettauppmdrksammades
skriva dessverkningssdttkan man srii cle danskaticlningarna,och vi citerar ga, att den "j vila" bestir av tvi hali oversdttning "Jyllands-Posten"av vor. Om halvorna?irlZimpligtladdade,
det 6/2:
uppn5.skriticitet, dvs. en sj2ilvuppe"Hur hedrar DSB en uppskattadju- hillande kedjereaktion,ndr halvorna
bilar pi hjul ? Hur firas en mingmiljoskjutsihop. Omvdntkan man "sld.cka"
ndr i sivdl kilometersom pengar.nlr
reaktorn, om man skjuter isdr haldet rdr sig om ett lok, som pi 10 ir

Ing. Bengt Settang, NOHAB: s Aontrolla.ad.elning (nr 2lr.a.)
tillsamnans rned d.e
ungersAa Aontrollantelnd fdre lerteransenat
det 20: e loAet. Nohabfoto G. Johansson.

Ungernloken

Den 27 februari levereradesdet
sistaNOHAB-GM-loket i en serieoi
20 till de unqerskastatsbanorna.
.[_]oken har visat mycketgoda driftsresultat och intressetdr stort i Unsern att
kcipamer NOHAB-1ok. Frirha'ndlingar om lokleveranser
till Ungern ar
emellertid svira och segslitni, beroendepi att handelsavtalen
dr baserade
pi kompensationsbasis.
*
Delar till

Detta loto togs sttax innan FR-O appnfidde kriticitet. Foto frin NOHAB.

slutlevererade

Furnas levererade

Isen pi Trollhdtte kanal har inte
varit svir under dennasesong,och avstdngningenav kanalen varade bara
under ca L4 dagar fcir underh6.llsarbeten.Den 27 febr. tog sig isbrytande
bogserbAten"Hermes" lZitt upp fcir
kanaleni den tunna isen. Den 4 mars
kunde NOHAB fciretasin fcirstalastning efter avstdngningen.
Det var lciphjul och annan turbinutrustninqtill
Furnas kraftstation i Brasilien,.-som
lastadesi det tyska fartyget "Bremer
Kueper".
Fi:rsta lastningen ild "R1:skajen" denna
sdsong. Ett balaa au ett laphjul till Furnas
tas ontbord. Nohabfoto J. Carlsson.
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Studiebesiik
NOHAB har hittills haft flera studiebesokunder iret. Av dessakan vi
nimna nigra grupper som exempel.
Malmii sjiibef iilsskola
I februari gdstadesfdretagetav sjtiingenjdrsklassen vid Malmd Si,jbefdlsskolamed lektor Eddy Sernhagi
sDetsen.De ca 20 eleverna visades
runt i vetkstdder och laboratorier. Givetvis tilldrog sig NOHAB: s F-motor
sdrskiltintresse.
Argentinska teknologer

Si hiir sdg der u i NOHAB:s
Nohabfoto G. Tohansson.

Ny maskinverkstad

nya mhstad't'dr stara arborraerk, tid tisningen den 27 12

invigd

Den 27 februari visadesNOHAB:s
nya verkstad fcir ett antal inbjudna
chefer frin varv och mekaniskaverkstlder.
Gisterna samladespi Gullriset, d[r
direktcir Kylberg hiilsade vilkommen
och informeradeom NOHAB:s mcijligheter att htaga sig tunga, kvalificerade maskinbearbetningar.Ddrefter
hrill civeringenjorN.-E. Vestergrenett
anfcirande, vari han konkretiserade
verkstadens kapacitet genom att tala
om de maskiner, som stir till frjrfogande.
Sedanfdljde visningen av den nya
verkstaden,som har en bredd av 32 m
och en hdjd av 5'2 m. Maskinutrustningen bestir bl. a. av tvl. arborrverk
pi gemensambiidd (fabrikat Skoda),
iom har en b?iddl?ingdav inte mindre
an 33 m samt en horisontalborr- och
frdsmaskin av franskt mlrke.
NOHAB passadeocksi Pi att visa
ovriga stora maskiner samt kugghjulsavdelningen och verktygsverkstaden.
Aven de metallurgiska avdelningarna
fick del av besdket.
Fdretagetbjr;d pe lunch i Gullrisets
storamatsal,och gisternauttrycktesin
tacksamhetover och intressefcir att de
fitt se vilka mcijligheterNOHAB har
att utfrira legoarbeten.

Trollhatteborna seg NOHABfilmer

Argentinska teknologer rir rydligen
flitiga resenirer i de europeiskallnderna. Flera fu i nd har NOHAB
gistats av sidana grupper, och i februari hade turen kommit till en 1)mannagrupp frin tekniska instirutionen vid Universiteteti BuenosAires.
Efter rundvandringen i NOHAB:s
verkstdderfick gdsternaocksi se kraftstationernasamt ihcjra en fcirelisning
hos Vattenfall i Trollhiittan.

I mars gavs det rika tillfzillen f6r
*
NOHAB-iter och andra att fi se de
nyastefilmerna med scenerfrin fdretaget.Nu fick de, som inte hade miij- Metalls musikkir reser till
Iighet att komma till lokfilmsvisningarna fcir ett ir sedan,chansenatt se Amerika
"Lok" som forspel p& en trollhdtteEtt 40-tal av kirens medlemmar
biograf. Den fdljer ndmligenmed den med sin populdre ledare, dirigenten
Sven Soderlund,reser den ) juni till
franska spionfilmen "Fruktans Natt"
Amerika. Kirens medlemmar dr nulandet runt.
mera anslutnatill Vasaorden,och k&NOHAB:s nyastefilm "Turbiner"
ren gdr denna drdmresa tillsammans
visades tillsammansmed Vattenfalls med dennaorganisation,som har kul"Atomer till vardags" fdr NOHABturellt utbyte med svenskittlingarna
iter med familjemedlemmar negra 16r- i USA. Bd,ttreambassaddrer
In dessa
dagar i mars. Premiirvisningen den prydliga musikanter kunde vdl knap14/3 fotgylldes av att Vattenfalls- pastTro[hettan fa.
styrelsens pressombudsman,redakt6r
Redan dagen efter avresan den 6
SamLindstrrim,hrill ett anfrirandeom juni, pi Svenska flaggans dag, gdr
'musikkiren
sitt frirsta framtrldande
atomfilmen.
vid invigningen av vdrldsutstdllningMalmt; Sjbbet'tilss|olas sjdingenl1rskurs med guiderna ing. N. Sandberg ocb ing. M.
Olsson, aid demonstration ,w F-nzotorn. Nohabfoto G. Johansson.

art aAlja pd. Trlcherifdte'
NOHAB-filnzer
stLnd.areBerlil Veslelstrdm och bans med'
hjnlpare Helnzer Karlsson tar del aa infor'
marionen. Nohabfoto T. Carlsson.
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r
en, och det blir pi den svenskapaviljongen man skall spela.
Hittills har man ett flertal konserter klara, men fler blir det slkert, och
nog vore det roligt fdr musikanterna
om det kunde bli ntgot TV-framtrldandeocksi. Omiijligt 1r det inte. Om
TV-sateliten di har ett gynnsamt ldge
kanske vi kunde ft se nigon konsert
i svensk TV, direktsiind fr&n USA.
Siilva resani det stora landet i vdster
berdknas g3,ffi,n New York till Chicago, och musikanternablir borta i tre
veckor.
Man tar ut semestern fcir denna
drcimresa.
I Amerika hoppas man fi spelningar sh att man skall fi ihop till livets
nddtorft. Dessutom hoppas man fi
ett kommunalt bidrag.
Konsertprogrammet kornmer till
stcirre delen att besti av svensk folkmusik.
S& Zir det bara ttt cinska vira musikanterlycka till pi resan.
Log.
*

Metalls musikk1r i Trollhdttan, samladtill 25-frrsiubileunz1954.

Sedan var det tid fdr ombudsman Ulviin infiir sommarens sdsong
Nordgren att utdela fcirbundets heNohabs arbetaressemesterhemrippdersmdrke och diplom f& 2)-Lrigt
aktivt arbeteinom fcireningentill fem nar snart igen frir att mottaga semesFestligt netall-jubileum
i
foftjdnta medlemmar, ndmligen Frans terfirareunder tiden L9/6-L/8 L964.
Trollhiittan
Engstrdm, Harry Ed6n, Nils Rund- Under fciregiende ir var semesterhemmet viilbescikt och de, som i er
Metalls avd. lI2 i Trollh?ittan fira- berg, Bror Hjelte och Gdsta Nyd6n;
6nskar semestrapi Ulvon, bdr i god
de
tre
fcirstnlmnda
frin
NOHAB.
de fdrbundets 75-irsiubileum den 20
tid inkomma med anscikningarfcir att
Efter
denna
hdgtidlighet
framtrldnovember med en h<igtidlig sammankunna beredasplats. Nytt firr iret ir
komst i Folkets Hus A-sal, som var de Kvartetten Synkopen med en
att alla intresseradekan fi hyra rum
frin
Prostunds
underhillning
scenen.
fylld till sistaplats.
under lediga lcirdagar och scindagar,
grammet
gick
in
hos
alla
de
ndrvaranFestligheternainleddes{neden konsamt iven ha tillging till att laga mat
sert av Metalls populdra musikkir un- de och Synkopenavtackadesmed var'
och samtidigt erh&lla porslin t semesmo
onnlSl.r
der Sven Sridedundsledning. Dlrefter
Som avslutning pt festligheterna terhemmet.Kiosken kommer ocksi att
hdlsningstalade avdelningens ordvara dppen och dlr kommer det att
fdrande Sven Andersson och over- bjrids de nirvarande pi kaffe med
finnas cigarretter, choklad, dricka
limnade ordet till kvdllens hdgtids- dopp. Si kan till?iggas, att det var
m. m. Priser fdr veckovistelseenligt
mlnga
medlemmarna
av
de
ildre
som
talare, ombudsman John Nordgren,
nedan.
KolrekStockholm. Denne hdll en kortare hi- p& kvlllen gick hem, med minga
tivt an- Tjenste- Utomstorik over fackf6reningsrcirelsenfcirr gamla minnen uppfriskade, efter den
mdn
stiillda
stieode
kaffetiren.
pratstunden
vid
trevliga
och nu, ett inslag som till fullo uppVuxna
59:50 70:- 89:25
Log.
skattadesav Shorarna.
Ban 7-1,5 Lr 3I:50 35:- 49:B a r n 3 - 6 L r . 1 9 ' : 2 52 2 : 7 5 3 3 : 2 5
Ffin Uhiirestaurdngeu
rnatsal bar man eil uxderbart aacker utsikt 6aer Hakefjorden och
bort mot Orust. Nohabfoto G. Tohansson.
Barn under 3 ir ingen avgift.
Rumshyra kt 20:vecka.

per

och

Vidare upplysningar erhilles ay
Holger Mirthensson, Klinfvigen 7 C,
Trollhlttan J. Telefon O52O/I9577.
StTrelsen
Orn kutillarna kan man samlas i restauran genr tri usa?nmd siil ls kap srum.
Nohabfoto G. Johansson.
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och finner god anvindning frir denna
typ av svetsning. Overhuvud taget ir
detta en bra ldsning pi ett svirt inpassningsproblem.*

Tvi

S0-fltsveterener

avtackade

Vid irsskiftet limnade verkmlstare
Filip Cadssonsin tjlnst vid NOHAB
efter 52 tilnsteir. Han anstdlldesredan I9L2 som springpojke,utbildade
sig till svarvare och blev senare fcirman och verkmdstare,efter nigra trs
mellanspelpe NoH{B-Flygmotor.
Den 22 febr. avgick en av
NOHAB's yrkesskickligasteoch mest
fdrgstarka gjutare, Karl Ahlberg, med
pension efter )2 irs tjiinst. Ocksi
han bdrjade som ung pojke i g1'uteSaetsaren Gunnar Brubn med, sitt bel1nade
f6rslag. Vi ter de bdd.a magneterna, som
hSller den xedsiinhta plLten, oilAen skall
hii.ftsuetsas, i riitt ldge, Tidigare Ariiudes
tad nzan om denna arbetsoperatiox. Den
ene fich sretsa, den andre passa pldten i
riitt liige nzed tumstoch, Nohabfoto G. Johansson.

fiir inpass'i"g

Det dr de smi, smt . ,

och

*
Orcringenji)r
Vestergren aatackar
Carlsson. Nohabfoto G. Johansson.

riet, ddr han hade sina hundir och
ldrde yrket frin grunden.
Bilderna visar hur riveringenj6r
N.-E. Vestergren avtackar de bida
veteranerna.

ni fr6,gar - vi svarar

"Det dr inte bara orb)lororno *on
tycher iir smLtt tilltagna. Sria ir ocktd
cle dataremtor man fhr i sambandmed
Svetsaren Gunnar Bruhn har fttt
auldningarna.Dera har liksom pengett f<irslag bel6nat. Bruhn arbetar se- arna liitt att fdrninna. Hur aore d.et
dan 10 ir tillbaka i NOHAB:S pl&t- om'Bolaget' liksom PostoerAetAaitslageri. I somras fick han en god id6 tenser fdr inbetalning till postgiro
i samband med att han hlftsvetsade m. fl. f i)rrcddeAaturemsorna
med.klisstagplit pi lingbalkar. Denna arbets- ter b3 bahsidan?D2 Aunde rnan liitt
operation hade hittills krlvt tvi man. Atisira upp ocb umla rcmsornap3 ett
Och stora svirigheter f<ireltg att fi
A4-arA. Visserligen aahjiilper detta
detaljernainpassade.
icke d.e ekonornisAabek"ymrennten
Bruhn llmnade diirfdr in sitt f6rkantke besuiiretatl uiindaat ocb in p2
slag, som i korthet innebar fdljande: plLnbokeneller and.ragdmslen under
Distansjlrn monteraspE magneter.I
fdrtuiulat letande,"
" Snthttis"
detaljerna,dZir stagpliten skall inpassas,fcirekommerfyn olika mitt. DetI sambandmed planerad omHggta dr ett av de ldgen, diir stoppliten ning av l<ineredovisningsrutinerna
fdr
skall inpassasoch hdftsvetsas.Ddrfcir minadsavldnad personal kommer ev.
kan fyri olika distansjlrn tillverkas, lonespecifikationeni likhet med fdrsom ar ldtta att byta ut, pe samma farandet fcir timavldnad oersonal att
magneter.Fordelen med detta ir up- samordnasmed avrikningsspecifikapenbar: en operatrirklarar ensamin- tionen frin Intressekontoret.
De i inpassningoch hdftsvetsning.
sindaren omnd,mnda "dataremsorna"
Inom arbetsledningen
lovordar man kommer i sidant fal| att erslttas av ett
detta fdrslag. Verktyget Zir praktiskt ldnebesked som vi hoppas skall bli
mera njutbart.
personalkontoret

Bra fiirslag
hiiftsvetsning

Gjutarueteranen Karl Ahlberg 't'Lr at,skedsblomsterkaasten Nohabfoto G. Johansson.

Filip

Mera ljus
Fi)r ett par 2r seclanfich ai en utuidgad parAeringsplats-t'ramfdrbruhsgfrrden, till glAclje ldr dem som Lker
bil till IK, F.t m.-ll. aadelningar.Vi
saknar dock en lam.pa,d2 planen iir
allclelesfdr mbrA. (Man Aanskeinte

heller helt kan bortse frfrn ljuukygga
indiuider.)
Nu kan man ju tycka, ail d.etiir s3
dags att griiua ned.en kabel nu. Med
litet god oilia tkulle det gh att ordna
med en laftled.ning frhn bruksghrden
till nLgot ai de stora triiden t. a.
Till sig iiaen en annan liten iintkan, Om nzan Sker bil och basserar
d.en aa broanta tiuer kanalin, sorn
ligger nirmatt ltuaudhontoret, siircAilt
om clet iir regn eller dis, dr det ofta
tuSrt att se gSende,cyAlandeo. d. som
komrner frhn uinster p2 " kanalaiigen". Belysningen borde aara litet
biittre i sjiilaa korsningen. OlTcAstillbud. har inte saAnatst. o. m, under
clagsljus.
Bil'fdrare
*
Saar till "Bilfi)rare"
Under vinten I962-L963
uppgjordes f6rslag till biittre belysning
omkring Bruksgirden. Anslag begirdes men kunde inte beviljas. Frigan
dr fcir den skull ingalunda avsigad,
utan kommer inom kort inyo att tagas
upp i samband med andra aktuella
trafik- och parkeringsfrigor.
Det mi dock tilliiggas, att sE god
belysning, att den tdvlar med dagsljuset inte kan istadkommas,varfcir
"Bilfcirare" endast kan rekommenderas skdrpt uppmdrksamhet i ifrigavarandekorsning.
Gm/S
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ndmligen it att inte, som minga andra
klubbar, ha dverfullt p& banornaoch
vlntelistor f cir intrddessrikande.
Kartan ger en uppfattning om hur
banananslutersig till terringen. Dessutom bjuds pi ordentliga hrijdskillnader sirskilt p5,hil 6, 7 och s.

HOTENSAS coLFBANA en ny attraktionniira uiistra Viittern- uiigen
Tidaholm tillsammans med rivriga
tdtorter kring Hdkensis-Hjo, Tibro
och Karlsborg kan numera glndja sig
it en nyoppnad golfbana.

berg,Visingsrioch ostgritasldtten.
Den
brirjar f. ci. redan fi namn om sig att
vara en av de vackrastbeldgna banorna i Sverige.Klubben bildadess&sent
som
decembetI96L men har hunnit
Pi, sluttningen ner mot Vdtterfi
klar och dppnad fdr
9-hilsbanan
stranden ca 1 mil sdder om Hjo Zir
spel
fr.
o.
m.
15
maj -63.
Hcikensis Golfklubbs bana bellgen
ca 100 m <iver Vitterns yta med en
Medlemsantaletair f. n. ca 130 och
hdnfcirandeutsikt river si<inmot Om- minga fler ir vdlkomna. Vi gllder oss

Total liingd dt 2750 m fcir herre
och 2425 m fcir dam.
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Arbetarskyddsutstdllningen i Tidaholnz:
monter u)randeilsker ,,0 trrrto,{fU-roro.

Arbetarskyddskurs med utst?illning av propagandamaterial
i Tidaholm
Som tidigare nimnts i B-pilen anordnades under hcisteneo bioteknologisk kurs vid BTV vilken samlade
mhnga deltagare. Kursen tilldrog sig
ocksi stor uppmdrksamhetbide inom
och utanfor fciretaget.
I sambandmed dennakurs och som
en god avslutning tog konirollchef
Stig Hanson, som tillika ?ir skyddsinspektdr vid BTV. initiativet till en
arbetarskyddsutstlllningi Tidaholm.
De rivriga stcirre industrierna inbjrids
att deltaga och fdr kostnadernastod
BTV, Vulcanfabrikerna och Marbodal. Alla sysselsatta
inom industrin i
Tidaholm, samtligaskolorselever,liksom allmdnheteni 6vrigt, inbjcidsatt
utan kostnad taga del av utstdllning,
filmfrirevisning och ftiredrag.
Sedanchefernafcir de tre fdretagen
gett klarsignal tog man hit samarbetskommitt6ns for industrins sdkerhet
vandringsutst?illning.
Den inneholl 1.5
montrar och var fullt aktuell, bl. a.
klargjordes riskerna med radioaktiva

isotoper. I tre montrar behandlades
brandfrirsvaret,sisom industribyggnadernas strukturfcjrdndringar, byggnadskonstruktioner, brandredskap,
riskernavid svetsningoch sklrning,
brandfrirsvari hrig- och djuphus etc.
Arbetarskyddeti dess vidastebemlrkelse behandladesi 5 montrar. Utbildningsfrigan belystes,liksom information och introduktion inom industrin, bulirets fysiologi och hdlsokontroll. Planeringoch utformning av arbetsplatsenoch vikten av god ordningshillning ingick ocksi. Fcirebyggande och efterhjiilpande olycksfallsvird och material fcir fdrsta hjnlpen
vid olycksfall demonstrerades i 3
montfar.
Den tredje och sista dagen hdll
doktor A. Yll6, Volvo, Gciteborg,ett

Dohtor A. Yll6, Volao-Gdteborg,
talade
otn " 11ggbesilir" pfr Ti daholmtU
T{(r. -roro.

sjukskrivas ndr han fir ryggbesvdr,
medan en, som har exempelviskontorsarbete,ofta kan skdtadettamed en
eller annan inskrlnkning. Tyvd.t dr
iikarnas mcijligheteratt behandlautslitna ryggar icke si stora, sade dr
Ylld. Vi kan inte trolla, och vetenskapendr lnnu inte s& lingt framme
pi detta omride. Ryggbesvdrenkommer och gir och naturen sj?ilv hjZilper
till att l2ikapi ett utomordentligt sdtt.
Det dr biotekniskmedicin att utforma
arbetsplatsenpi ett sidant sitt att
ryggskadorfdrebyggas.Ordentliga stoShydd:utstiillningshommittin:
fr. a. henar
lar b6r finnas och man bor se till att
Suante FunAe, Tage Stenberg, Stig Hanson,
finns plats fcir benen. Maskindet
L.-E. EAld'|, Inge Rahrn och Eric Nygren,
konstruktcirernahar inte heller alltid
BTV-foto.
tagit tillriicklig hinsyn till mdnniskan
som skall sktita maskinen.
intressevlckande fciredrag om "RygTv& filmer visades dven och man
gen och arbetet". Ryggbesviren dr ett
stort problem och tillhdr virt lands fick bl. a. se hur trapetsstdngeruppfolksjukdomar, eftersom 30-40 7o sattahlr och ddr pi arbetsplatsen
kan
dras med dl,liga ryggat Ryggbesviren ge god ryggymnastikutan tidsfcjdust.
kan hldedas bide ur arbete och drftBesdksfrekvensenvar mycket god
liga faktorer. De finns hos alla be- under de tre utstlllningsdagarna.Omfolkningsgrupper i ungeflr lika grad, kring 800 personerhar sett de informen de praktiska konsekvensernablir
mativa montrarna och civerhuvudtaget
mycket strirre fcir den kroppsarbetan- synes denna aktion i arbetarskyddha
de. En personmed tungt arbetemiste fett ett starkt gensvar.
Biotehnologidnrsen i Tidaholm. Deltagarna sanlade till f i)reliisningar. BTy-[oto.

Auen angdonrtunA Centrala VerAstadsskoJans eletter studerade sAyddtutstiillningen och 't'ick dAr nzfrnga nltttiga liirdonar. BTY-moIo.
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Wedaverkenscirkulationspumparpi utstdllning
Under den gLngna hosten har
lilTedaverken visat sina cirkulationspumpar pi tvi stora mdssor,den ena
i Frankfurt am Main och den andra i
Stockholm.
Frankfurt-mdssan var en specialutstiillning ftir sanitets-och vdrmeteknik
av imponerandedimensioner.700 utst?illari i t0 hallar med 70.000 m2

yta. \Tedaverken fdretrdddes av den
tyska representantenFirma Schrcider,
\Tittenburg & Co G.m.b.H., Hami en
burg, som visade\WPR-pumparna
trevligt arrangeradmontet.
Mlssan i Stockholm var "WSmdssan t963", arrangend av WSTekniska Fd,reningenoch den hittills
stcirstai Sverige. 181 utstdllarehade

i Stockholm.
tnonterpfrVVS-miissan
IVedaaerAens
Jolly'sfoto,Alvsj6.

En bild lrfrn FranAf urt-miissan 17-27
okN, 1963. Fr.u. daerborgntastutrelY. Bockelmann, hery K.-A. Heldnan fr,in Schri;det lYittenburg (t Co och ingenjdr L.-E.
Malnzborg, IYeda.
Foto Sepp Jiiger, Frankfurt a. M.

samlatsoch fick dela pi 14.000 mz.
lVedaverkenvisadealla sina typer av
cirkulationspumpar fdr vilka intresset
var stort, och sdrskilt de nya \7PRpumparna i rostfritt material tilldrog
sig fackfolkets uppmirksamhet. Mbg

I{/edas nya cirkalationspump, typ IYPR,
'fi;r aiIIafastigheter.

Antalet olycksfallvid BTV cikade'under fu 1963
IJnder 1963 okade antalet olycksfall f<jr timavlonad personal fr?n 12
st. L962 till 19 st. L963.
Antalet arbetadetimmar dr lika mot
f6regiende 3r. Frekvensenpi antalet
yrkesskadorpr. 1 000 000 arbetstimmar visar 20,6, mot l3,l ir 1952. Antalet fcirlorade arbetstimmar var 2893
mot 1504 1962.Ilndet iret intrdffade
r fiirdolycksfall.
Det g&ngna iret har som synesvarit simre d,n 1962 med alltfcir milnga.
olycksfall som kan klassassom tviviala
och mdjliga att undvika. Nigra speciella skyddsitgdrder kan knappast insittas mot sidana olycksfall, men den
allminna propagandanborde ha lett
till sk?irptuppmlrksamhet.
Med en intensifieradvaksamhetoch
gemensammaanstrlngningar av arbetsledningoch skyddstjlinst,hoppas

71.3

vi att s.kadefrekvensen
under fu L964
skall kunna nedbringas till t962 A$
nivi och om mcijligt liigre.
Resultat av BTV:s skyddstiivling 1963
Fcir &r 1963 uppgick summan till
2.550 kronor.

Tiivlingsgrupp M : 1.125 kronor
P:1'050
"
"
B:
375 ,'
,,
Utdelning av premierna kommer att
ske vid det gemensammaskyddssammantridet.
M,

Anlal

OlycAtlallsstatirtik 1953-1963, Bofors-Tidabolnzsaerken.
Heldragen linje:
ollcAsfall i arbetet.Streckadlinje: liirdolyckslall.

.

Bild 6aer ailiicLningen 'fdr jorddamnen

En IYEDA L60O shi)ter ldnsbdllningen pd en "adt"
p lat s under aathchni n gsarbet et.

arbets-

'Wedaverken
lanserarnya principer fcir lanshillning
I vdstraJdmtland,i trakten av Mcirsil, pigir ftjr ndrvarande ett kraftverksbyggeav ansenligadimensioner.
Byggherre fcir kraftverket ir AB Storboforsen, och fcir dammen Indalsrilvens Regleringsftirening.
I sjdsystemet Aumen, Hottrijen,
Gesten och Hickren skapasett dimIYEDA

ld.nspumpar, hdr en IVEDA

ningsmagasinoch fallhdjden mellan
detta och Ockesjcinkommer .att utnyttjas.
Entreprencirer dr Nya Asfalt AB
och SvenskaViig AB, som med stor
insatsav personaloch maskinerdriver
arbeteti raskt tempo.

L4OO, d.r ldtt att hantera.

Anldggningen bestir i huvudsak av
12 km bergtunnlar med en area ay
64 mz och en 85C m ling och 60
m hdg jorddamm. Magasinsvolymen
blir ca 700 milioner m3. Vattnet leds
frin dammen i Heckr..r genom en
tilloppstunnel p3' 3,5 km titl Sallsi6,
ddr turbinerna monteras och vidare

En IVEDA L400 i aintrig mifid.
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och 15 m brett tdlt av pressenningar
som skydd.
Ytligt liggandekiillidror och regnvatten i de talrika bergfickorna leds
bort med smi ld.nspumpar av typ
\7EDA L200, vars ringa vikt gcir dem
l?impliga fcir arbeten av denna art.
Pumparnaarbetardels var fcir sig och
dels kopplade till stamledningar.
Kraftverket, som blir det storsta
privatdgdai landet,kommerenligt planerna att tas i bruk hcisten1966. Det
blir dlrmed ett vdrdefullt tillskott fcir
den svenskaindustrin, speciellt jdrnverKen.
fntressanta

IVEDA L600, med maximal aolymstrdnt
pA 3200 literlntinut - ;inna s2 liinge den
stiirsta aa IYedapumparna. IYEDA L800,
som iir under ulprouning kornmer dtt ge
ntaxinalt 6000-7000 Jiter | ruinut.

genom en 7 km ling avloppstunnel
till Ocke.
LiinthSllningen- roln aid arbeten
aa detta slag dr uiisentlig lor unduiAantJeaa tidsfbrlast och aart omfattning samtidigt Ar raArt att fi)rutiliga
- har lagts upp efter nya principer.
Siillsj dbygget har aa p umptilluer karen,
lVed.aaerkeni Sddertiilje,A6pt erforderligt antal pumpar och d)sponerar
destutom t)aer en rereru pA 20 /o aa
detla antal.
lVedauerkenbar penom elt seruicehontrakt Stagit sig-att skiita, anderhLlla och )aerpakapumparnasd att de
utnyttjas rationellt. Ldnshillningen
har inte vhllat nhgra tekniska svirigheter, dven om tunneldrivningarnas
liingd och hcijd varit av aktningsverda
dimensioner.Man har hdr anvlnt sig
av \7EDA L600, en elektrisk drdnkbar linspump, som genom altetnativa
pumphjulssatserkan varieras mellan
hdgtryck-normaltryck-ligtryck. Andringen kan utfriras pi arbetsplatsen.
Pumpningen i omridet ndrmast stuffen skcits av tryckluftsdrivna diafragmapumpar av typ \7EDA-Layton.

fakta

Effekt .
Energi .
Natudig fallhdjd
Hickren-Ocke.....
Magasinvolym
Jorddammens liingd
(vid kriinet)
Jorddammens bredd
(vid basen)

ca 150 MIJT
350 milj. kWh
193,5m
700 milj. m3

IYEDA drdn6bara liinspampar hlarar lciu
iiuen starkt slambentiingt aailen, Pumpgrop
i en au /annlarna, mellanstation't'br tattnet
pi aiigen nzot tunnelmlnningen.

850 m

Jordschaktning
(till berg)

250 m

Jordfyllning
Bergsprdngning

. . c a 3 5 0 . 0 0 0m 3
... ca2.200.000m3
ca 900.000 m3

Boforsmlsterskapeti fotografering 1964
Tdvlingen samladesom vanligt ett stort antal deltagare.Det insd.ndamateriaiet har jurybedcimtsav fotoklubbarnai Huskvarna,vetlanda och Trollhdttan.
Vi meddelarhdr endastprislistanoch iterkommer i nlsta nummer med nigra
av de prisbel<inta
bilderna.
Svatt-vitt

Kla:: B I
1. Sigurd Scidedund
2. Bjcirn Steffner
3. Rolf Aspman
4. Tryggve Gustafsson
5. BjarneHelin
6. ThomasHahn
7. Bengt Hikansson
B. Karl Green
!. Arne Kjellberg
10. Artur Grell
11. Kjell Thunberg
12. Nils-Ake Gustafsson
13. Nits Gustafsson
Klass B 2
1. Bdrje Engstrdm
2. Ake Olsson
3. Herman Karlsson

7. Alf Holmgren
8. Bengt Hikansson
9. Marianne \Teiner
10. Gustav Lindberg
11. JonasHasselrot
12. Kjell Thunberg
Kla:s A 2
1. Gunnar Jacobsson
2. Torbjcirn Hedlund
3. Lars Lindahl
4. Ernst Birath
5. Ake Olsson
6. BcirjeEngstrdm
7. Sture Edstrcim
B. John Lindkvist
Klass A 3,' Ingen tlvlande.

Kollektion:
1. StureStrcjm.
...pl.s. 9
2. Arne Kjellberg
26
Klass B 3
3 'Rolf Aspman
,, 29
1. Jan Lindeberg (enda deltagare) 4. TryggveGustafsson. . . . ,, 38
5. Kenth Akerlund
,, 40
Tidskr?ivandeinj ektering
j4
6. TomasHahn .
FIrg
,,
Ovan iord domineras arbetet av
KolleAtion:
jorddammen,som ar av numera kon- KlanAl (enstakabilcl)
ventionell typ, med td'tkdtnaav pino1. Sture Strdm
1 . T o r b j c i r nH e d l u n d . . . . p l . s . 2 2
mo. Dammensl?ingdoch omfing har
2. Arne Kjellberg
2. Ake Olsson
,, 32
gjort injekteringen till ett tidskrdvan- 3. Rolf Aspman
3 . G u n n a r J a c o b s s o n . . . . ,. , 3 6
de arbete. Fcir att kunna arbeta utan
4. Tryggve Gustafsson
4. Ernst Birath .
,, 37
avbrott dven under den kalla irstiden
1. Thomas Hahn
5. Sture Edstrcjm
,, 39
har man riggat upp ett 320 m lingt
6. Kenth Akerlund
6. Btirje Engstrcim
,, 4L
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Faktureringen okade under ir L963 tlll lO,2
milj. kr frin 9,9 milj. kr in 1962.Av bolagetsom-

sdttning hzinforde sig 73 % titt verktygsmaskiner,
medan leveransernatill moderbolagetmotsvarade
18 % av faktureringen. Orderingingen har varit
nigot mindrc ansnder 1962.

Balansrikning per den 31.12 resp. ir

1963

Miljoner kronor

TillgSngar
Anl?iggningstillgingar
Fastigheter
Anskaff ningsvdrden
Avgir: ackumuleradeavskrivningar
Maskineroch inventarier
Anskaff ningsvdrden
Avgir: ackumuleradeavskrivningar
Aktier
Fordringar

4,o
lc)

)1

4,0
1,8

o,g

7,0
5,9

7,0

6,r

1962

0,1
0,2

Omslttningstillgingar
Varulager
Fordringar
Bank och kassa

6,9

Summatillgingar

2,2

1,1
0,1
0,7

0,1

5,8
2,8
0,4

r3,4

13 , 1

4,8

4,8

Skulclerocb egetkapital
Eget kapital
Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser
Fcirlagslin frin moderbolaget .

2,6
1,0

Kortfristiga skulder
Fdrskottslikvider ..
Andra kortfristisa skulder

1,0
2,8

Disponibla medel
Nettovinst fdr &ret

L,2
0,0
Summaskulderoch egetkapital

Nigra komrnentarer till 1963 irs bokslut

Forts. lrdn sicl, 88

Investeringar
.De forzindringar, som redovisasi bolagets balansrdkning sid. 87 med avseendepi anldggningstill ghngar, sammanhangerhuvudsakligen med den
investeringsverksamhet,
som pagatt under iret och
som medfort utgifter om ca 5) milj. *r.
Denna investeringsvolymfir betraktassom mycket hog, Zivenom omfattningen under 1962 var nhgot storre. Bolagets investeringsverksamhethar
overhuvud taget hillits pe en mycket hog nivi
under det senaste decenniet, vilket framg\l av
diagrammet over de fasta anlaggningstillgingarnas forindring pi sid. 85. Under 10-irsperioden

3,6

2,8
1,0

3,8

3,8

0,8
)\

3,3

l12

,"t
0,0

L3,4

1,2
13,1

1954-1963 har i anlaggningar av olika slag nedlagts ca 400 milj. kr. Denna omfaitandeutbyggnad
har till mycket stor del mojliggjorts genom de forhi"llandevisgoda ekonomiskaresultat, som bolaget
kunnat uppvisaunder periodenoch som iill mycket
betydandedel kunnat behillas i rorelsen.Bolaget
har med andra ord i mycket stor utstrdckningkunnat sjdlvfinansierasina nyanldggningar,vilket givetvis varit till stor fordel for dessutveckling.Tendensernatill forsimring av rorelseresultatenpi senare tid har emellertid medfort ett okat behov av
kapitaltillskott utifrin for finansiering av de betydande investeringsuigifterna.
Frk gan om ndringslivetskapitalanskaffning har
Lrnderde senasteiren fitt okad aktualitetmed hdn-

AB

'W.

Dan Bergman

Faktureringenunder 1963 utgjorde 24,5 milj. kr
mot 25,8 milj. kr itr 1962. En okad forsdljning av
civila firdigfabrlkat har icke helt kunnat kompensera bortfallet av leveranser till moderbolaget,

vilka minskade till 12 % (f. e. f %) av omsettningen.
Orderingingen avseendecivila produkter har
icke varit fullt tillfredsstdllande,och forslljningspriserna har varit hirt pressade.Beldggningenav
na har varit ojamn.
de olika produktionsavdelningar

Balansriikning per den 31.12 resp. ir
TillgLngar

Miljoner kronor

Anliiggningstillgingar
Fastigheter
Anskaff ningsvirden
Avgir: ackumuleradeavskrivningar
Maskineroch inventarier
Anskaff ningsvdrden
Avgir: ackurnuleradeavskrivningar

1,963

1962

4,2

6,9

11,1
3'9

L7,g
11,8

2rl

17,2
14,9

11 , 1

Omsdttningstillgingar
Varulager
Fordringar
Bank och kassa .

7'2

5,5

4rB

5)

1,0

2,0
))2

20,5

Summatillgingar

:

Sktrlder och eget kap)tat

6,7

6,7

Eget kapital

Lingfristiga skulder
Pensionsstiftelser
LFLIf r|tnmoderbolaget

44
1r)

Kortfristiga skulder

4,7
8,6

4.2

5,6

4)

1,0
0,0

Disponibla medel
Nettovinst fdr iret
Summaskulder och eget kapital

syn till de minskade sjdlvfinansieringsmojligheter,
som sammanhdngerdels med forsimrad lonsamhet, dels med minskademojligheter att internt placera vinstmedeli foretagen.Samtidigthar lzigetp&
kreditmarknadenhirdnat och konkurrensenom lanemedlenir stor, icke minst p3.grund av viss prioritering betrdffande bostadsinvesteringaroch offentliga investeringar. Ndringslivets kapitalforsorjningsproblemvdntas silunda komma att tilltaga. Det torde ocksi van klaft, att ett foretags
investeringsvilja minskar, om investeringarnatill
visentlig del krdver upplining av frammande kapital. Det har for ovrigt redan under innevarande
ir konstateratsen viss tendens till minskade investeringarinom industrin.

1,0
20,t

8,9

1,0
0,0

1,0
22,2

Mot bakgrundenav dessaresonemangar det s&lunda dven ur investeringssynpunkt angeldget att
istadkomma en forbdttring av lonsamheteni boIaget.
For att tdcka bolagetsokade finansieringsbehov
har, som framglr av balansrzikningens
skuldsida,
viss okad upplining kommit till stind under 1963.
Ddrjdmte har vid extra bolagsstdmmai januari
1964 beslutats,att bolagetsaktiekapital skall hojas
med 22 milj. kr till en kurs av L20 %, vilket innebir ett tillskott med 26,4 milj. kr. Finansiering
med riskvilligt kapital i form av aktieemissioniir
visserligenen forhillandevis dyr form av kapitalanskaffning, men i andra sidan blir kapitaltillskottet bundet i foretaget pi. iingre sikt.

BOFORS -Lidntt

Forrs.

En porffakts funderingar
Alla vet iu att St. Petrus har hand
I somraskom det t. ex. en lastbil
om Himmelrikets nycklar. Han ir
fr8n Italien fcjr att hdmta gods. Det
alltsi ett faktotum i himlen. en sidan var vid 22.30-tiden pi natten. Med
ddr, som kallas portvakt pi jorden. tiilhjelp av chauffcirenspapper och en
Hans uppgift ar hcigt anseddoch man besynnerligrotvllska frin 6msesidor,
nalkas honom med vcirdnad.Fdr att gjorde han klart fdr mig, att han skulriktigt betona St. Petrusbetydelsehar le fi lasta trots den senatidpunkten.
man tillsatt en iordisk stillforetrddare Han berdttadeocksi att han kunde
- ett ombud eller en pendang,eller franska men vad hade jag fdr
hur man vill kalla det .- som kallas nytta ^v det? Jag kunde ju inte franpive, och som av minga betraktassom ska i aila fall. Jag hade ingenting anen betydelsefullperson. Portvaktsyss- nat att gora, d:natt gripa mig an med
lan har alltsi traditioner.
en av de obehagligasteuppgifter en
Jag skall forscika beritta en smula portvakt har, ndmligen att ringa och
om en portvakts uppgifter, si som vdckaupp en mdnniskamitt i natten.
man uppfattar den i Bofors:
Jag valde en av stilfcirsdljningens
Vaktens frdmsta uppgift dr ju att se ingenjorer, och se, det visade sig att
till, att inga obehcirigaslinker innan- denne ocksi kunde franska. Det befcir grindarna. I den s. k. Bruksporten hcivervdl knappastndmnasatt chaufskall han dessutom tjdnstgcira som fcjren ikt fel. Visserligen giillde det
receptionistf.dr alla besdkande,efter- Bofots, men det var till Kilstaverken
hcira vem det dr som gdr bruket den bilen skulle. . .
Fciratt forscikaklara upp vissamissdren, vad bescikarensirende d.r, sdtta
sig i fcirbindelsemed vederbcirande fdrstind vill jag berdttaen smula om
besdksobjekt,fcir att liksom bereda dagordningen vid Bruksporten: Kl.
vdg och ordna ett varmt mottagande 17.30 fi"t vakten ta hand om vdxeln.
fcir den besokande.N. b. om den be- (Jag vill passap& och upplysa,att om
sdkandedr svenskoch har ett leeitimt nigon ringer 360 o0 vid denna tid,
si kan det hdnda att signalernaverkar
irende.
Den perfekte portvaktendr silunda att gFL
f nm, men att svaretfrin vdxeln
den, som kan ett par, tre sprtk, fdr- uteblir. Jag har fitt arya tillmllen
utom modersmilet. Vi fir visserligen for att jag inte skrjter mitt arbete,men
inte sldppain utllndska besiikareutan s& enkelt dr det inte. Det kan gott
hdnda, att mal hiller p& och kopplar
sZillskapav en Bofors-anstdlld,men vi
borde iu ocksi kunna tala med den ett samtal samtidigt. Det uppstir ingen
besrikande utldnningen och fdrklara upptagetton frin riksnd.tet.Vi har bafrir honom vart han bdr vlnda sie. ta en "nattkopplingsapparat" att
Visserligen lyckas vi fcir det mesla transportera alla vhra ing&endesamtal
ordna ett samtal med en sprikkunnig med, och den ger upptagettonendast
och den vigen klara upp saken,men frin det interna nitet; i de fall apparatendr upptagenvill siiga.
dessfcirinnankan man f& uppleva bide for<idmjukandeoch kijiiga situaKlockan 22.00 kommer hotelltioner.
vdxeln till oss. Lcirdagar civerlimnas

tw
-ni
t,

Boforsvdxeln till porten redan kl.
12.30.Under de "fria" lcirdagarna
har
bide vdxeln i sin helhet och receptionen ledigt, och di Zir det livligt
vdrre fr8.nkl. 8.00 tills efter kl. 13.00.
Det drdller in samtalfr&n hela landet
och de flesta industristdder i hela
Europa. Alla uttrycker samma indignation dver oskicket att inte kunna bli
vlxlad till beg2irt nummer. Ilska och
frirvining prld,glarrcisterna,som inte
kan fcirsti, hur ett si stort fdretag kan
ha l<irdagsstdngt.
Det dr mera som ingir i denna
vakts uppgifter: Efter kl. 16.30kopplas fcirbandsrummetstelefon tiver till
Porten. Kl. 18.00 fir vi 6vertaga
"Bilbestiillningen"och dessutommiite vi vara beredda att larma brukets
brandkir vid behov, dvensomstadens.
Alla duger till portvakt, portgubbe, slgs det. Eftersom jag d.r patt i
milet vill jag ogd.na.yttra mig om
det. Fcirmodligen har vederbdrande
rett. Ett dr di visst: fdr att vara den
perfekte portvakten i omtalade port,
borde man d.ga en utbildning lingt
utciver den vanliga. Man borde vara
sprikmlnniska och psykolog, och mao
borde dga de personliga egenskaper,
som endastkan iterfinnas hos dnglar:
saktmod, tilamod och mdnniskokdrlek, fcirm&ganatt inta en filosofisk
stindpunkt till fdreteelsernaomkring
en, att skakaav sig alla obehagi ens
v2ig.Allt detta tror jag ?ir n6dviindigt
fcir att kunna skcita ett sidant arbete
utan att kollapsa. Att tala om rutin
tror jag iir felaktigt, det ir ju mdnniskor man mciter.Dlremot har man
all anledning att tala om "stress" . . .
Som redan ndmnts, har portvaktssysslan traditioner, detsamma gdller
vdl vakter river huvud taget. Vira boskapsskcitande
fcirf[der stillde ut vakter mot rovdjuren. Alltifrin den tidigdstesamhZillsbildningen
har vakter
med olika uppgifter existerat. Vem
har inte ldst eller hcirt berlttas om
den smitt klassiskanattvaktsramsan:
"Klockan dr elva slagen.
Gud bevarestaden
frir mord och fcir brand
och fcir tjuvars hand . . ."
Lingt innan id6n till vira dagars
vaktbolag kllcktes frirmedels dunkla
id6associationer
med lumplenorsmystiska klientel, fanns det vakter, fcirtroendeingivande
och effektiva vakter.
Man m5.fcirscjkaordna bevakningper
television,eller med andra teknikens
hjZilpmedel: i mottagarcentralerna
miste det dndi finnas mdnniskor.Man
miste alltid rlkna med den pi sista
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tiden si mycket uppmarksammade
"minskliga faktorn". Sdkedigen sttr
vi i brirjan till en tid av otroligt automatiserad produktion inom alla tdnkbara branscher,men iven di behcivs
en civervakning. Kanske kan mdnniskorna fdrvandlas i si h<ig grad, att
deras kdnsloreaktioner i allt liknar
den oklnslige robotens;men dnnu en
tid m&ste produktionen inriktas pi
mdnskliga behov. Den minskliga drligheten stir inte i rimligt frirh&llande
till det tekniska uppsvinget. Uppfinningar gcirs och forsiik gdres f<ir att
till?igna sig desamma.Det krdvs sekretess och bevakning. Fcirmodligen
kommer mdnsklighetenssista dagar att
fcirrinna i underjordiska skyddsrum,
vars ing&ngarbevakasav de sistaportvakterna, som med sina geigermdtare
har till uppgift att underscika fatligheterna utanfcir,
N&. det ddr ffu bli framtidens bekymmer. An si linge fir vi leva ett
nflgodunda normalt liv och hysa helt
vanliga fcirhoppningar. Beklagligtvis
nog stannar portvaktens likhet med
St. Petrus vid det yttre. Han borde i
likhet med denne ocksi ha undfitt
anden och fcirmigan att tala frdmmande tungomil.
Annu en onskankan man unna sig
- om man dr jordbunden- och den
'd.r,
att han dr si pass seglivad, att
har f.fu uppleva pensionstiden,fir
bota sin stressoch leva bland dagsmd.nniskoren tid, innan han skall vandra fram till alla portvakters overvdktarefcir att legitimerasig. A.E.G.
*
Personalnytt
Den 1 februari 1964 flyttade fdrman CharlesDanielston frin VA 70
till ,RT, och den 17 febr. flyttade ft;rman laar Suartengrenfr&n A 62L till
MSK 90.
Den 1 fefu. 1,964 utn)imndes herr
Ola Fritk (86241) till forman pi
MVK 2.
Ciuilingenjdr Nial Andersson,KK
2, flyttade den 29 febr. till KATF:s
Elektroavdelning, Stockholm.

Mdrsch, MVK
40, till
fdrman
(86259), henat Suen-Erik S. Karlslon och lohn Einar Kemi till fcjrmin
(86261 resp. 86262) pi MVK 30.
Till fcirmanpi MAK 50 utndmndes
den 1 mars herr Bror Sji)gren
(86260).
Fdrman Rune Erikston (8t441)
flyttade den 16 mars frin MSK 90
tlII Y 22.
I(apten Karl-Ecluin Plyhr dvefiog
den 1 mars chefskapetfcir avd KMT.
Den 1 mars flyttade civilingenjcir
Iaar Saenssonffitn avd. XI till avd.
BA.
Den 1 mars utnimndes herr Rezsd
DolltnaTer till fcjrman (56263) p3,
MAK.
*

Bridgenytt frin Nobelkrut
Individuella mdsterskapeti btidge
for Nobelkrut gick av stapeln frir
andra iret i fdljd den 22 mars.
Resultat: (de 1o bZista)
......
1. H.Eriksson,NLD
2 . B . L a r s s o n , N B g.0. . . . .
l ,L D . . . . .
3 . H . L i l i e d a hN
4. E.Pedersen...
) . L . D a h l b e t gN, V K . . . . .
, VN ... .
6 . E . V i k s t r a n dN
7. T. Gadde,NLD
8 - 9 . o . K i h l , N V K 2 r 1 .. . .
8-9. N. Hagberg,NVK 211
10. B. Ekendahl,NLD . . . . .

Till 6 liinder - England, Frankrike, Italien, Spanien,USA och osterrike - kan man i ir stlilla kosan,em
man vill fiirkovra sig i sprik och ldra
klnna ett folk litet ndrmare.De flesta
mcijligheterna att vdlja kurser finns i
Osterike och England, och sd,rskilt i
sistndmndaland finns det flera universitets-eller semesterstd.der
vid kusten att vllja mellan. Nigra speciellt
lockanderesorst[lls till USA, der kan
man antingen bescika vd.rldsutstdllningen i New York eller hZilsa pi
sldkten.
Priset fcir resorna varierar fthn ca
kr 900: - och uppit. Den dyraste
resan, "fr6.n kust till kust" i USA
kostar ca 5 g&nger si mycket. All
sprikundervisning sker i samrid och
samarbetemed resp. bildningsorganisationeri landet och under ledning av
akademiskaldrare.
Prospekt om resornakan rekvireras
hos de olika TBV-kommitt6erna.
fnsiint:

*R

Tjuvjakt ftir 60 flr sedan
Il3p
rc6,,
100,,
96,,
94,,
92,,
9r,,
90 ,,
90,,
89,,

Deltagarnaffu framfora sitt tack fcir
den fina prissamlingen som skdnkts
utav bl. a. Bofors,Bj<irkbornsFackf<jrening, NC-klubben samt Pa insamlinsslistor.
Bridgespelarnavid Nobelkrut har
dven varit i Trollhiittan och sDelaten
klubbmatchmot NOHAB ocf, SA,tg,
den 29.2. och 1.3. vilken de senare
vann riverldgset.
Resultat:
SAAB
NOHAB
BNK .

TBV:s sprikresor

6239' pod'ng
..... '47'
.. 'T76

Pi Mirtabo, ett litet stllle under
Karlsdahl, bodde August Andersson.
Han var kdnd som tjuvskytt och brukade dven vittja andras fiskn?ii. Det
kanske var fcirlitligt med tanke p& ait
han var en fattig man, som inte igde
mycket mer In bdssan och en massa
ungar.
En tidig virmorgon hade han hrirt
tjiiderspel och tlnkte stilla sitt jiigarblod samtidigt som han kanskekunde
skaffa lite extramattill huset.
Emellertid var ocksf,.skogvaktaren
Bergholmintresseradav tjdderspeloch
p3" vd,g i samma riktning. Ett skott
small och strax intill skosvaktaren
foll en tj2iderihop. Fram kori August,
tog tjiidern och stcitte samman med
Bergholm.Denne brirjadeett strafftal
fcir August som gick ut pi att han
nu skulle mista bcjssan.Nir han predikade som bist stack Aueust fiam
huvudet och viskade. "TyJq tyst, ja
hor en till. Fdrresten ska skogvaktarn
ha den hdr," sa August och strdckte
fram den skjutna tj?idern&t denne.
K'G,
*

Till chef fcjr MG 3, (Stelgiuteriets
grovbearbetningsverkstadMG 30),
Genom B-pilen vill BNK:arna till
Utdrag ur meddelande
angiendesubvenhar frin 1 mars 1964 utsettsherc AAe arrangdretna pe NOHAB fnmf.dra
tioneringav skyddsskor.
IValeryd. lngenjdr G, Kolrnert har sitt tack fdr den trevliga tivlingen.
".
medan f.dr finskor den tidisamtidigt flyttat till Industriskolan
gare subventionen kvarstir".*) Nu
som utbildningsingenjcir.
Nobelkrutarnakommer att inbjuda frigar sig den oinitierade: Varfrir
Den L marc 1"9'63ttnimndes herr NOHAB och SAAB till ett returmdte skall just finsdor och inte suensAor
?
Karl Rolf G. Karlsson,MVK 91, till
hdr i Karlskoga den 30 och 3L maj subventioneras
frirman (83768), ben Arnold K. H.
,i
CaA
) Kurs. av red.

1.1,9

ffi"i'tl,
Tiicery

I varje bankkontor finns upplys- textrad redigeras om och godkdnns
ningar om expeditionstiderna
och ddr slutgiltigtav fcjrlattaren.
kan Ni ocksi fi information om bankDen forsta volymen, TEKNIKEN,
tider utomlandsinfcir semesterresan. som delvis ar tryckt i fiirg, bcirjarmed
ett kort historiskt kapitel, sedankommer 600 sidor tilldmpad teknik fren
A till O, och slutligen ett omfattande
registermed sammanlagt13.000 referenser.Illustrationernatdckerndrmare
4O/6 av det totala sidomfinget.
Av de 325 artiklarna har 2) lyfts
fram till stdrreuppmdrksamhet
genom
FOCUS.TEKNIKEN/
sin typografi och redigering.Dessa25
utvaldadmnenrepresenterar
vlsentligMATE.RIEN
heter i v8.r civilisation och har samFOCUS innebar for nhgrair sedan tidigt stort intresse for alla ldsare:
en revolutionerande
nyhet inom upp- Datamaskiner,Flyg, Fcirbrdnningsmoslagsboksomridet.Den helt svenska torer, Kemisk industri, Telefon och
id6n, med en alldelesny form av upp- telegraf,Rymdtekniketc.
slagsbok, har ocksi trangt ut pi
Vad som ryms pi dessa700 sidor
vdrldsmarknaden.
dr resultatet av en enorm kraftanNu kommer forlaget, Almqvist & strdngning. Att det dr svirt ^tt gora
\fiksell i Uppsala-Stockholm
med en en allmdn uppslagsbok om dagens
fcirndmlig nyhet, tvillingvolymerna teknik framg&r kanske bdst av det
TEKNIKEN/MATERIEN, av vilken faktum, att ingen liknande bok exiden forsta delen TEKNIKEN iust ut- sterarpi marknaden,varken i Sverige
kommit. Sammanlagtskall de bida eller utlandet. Frirsok har gjorts att
volymernaomfatta ca 1300 sidor och framstdllaen popullrbok som ocksi 1r
15 000 upplagor.
en gedigen uppslagsbok,men de har
Liksom i tidigare volymer av alla mer eller mindre strandat. Det
FOCUS arbetarden nya tekniskaupp- krdvs ett stort uppbid av fackmdn,
slagsbokeni mycket stor utstrdckning skickliga redaktcjrer, formgivare och
med bilder, utgiende fri.n den gamla tecKnafe.
sanningen,att en bild sdgermer dn
Sverigedr ett land som ligger vll
1000ord.
framme pi det tekniska omridet. Vi
Det ir allmlnt bekant, att det dr har en vil differentierad industri, en
mycket svirt att redogrira fcjr ett tek- teknisk undervisning av hcigstaklass
niskt eller naturvetenskapligt
fodopp, och framstiende forskare. Fackmln
s5. att man uppfyller kravet p6. bide
finns alltsi att tillgi. FOCUS har dlrbegriplighetoch vederhdftigtinnehill. fcir kunnat mobilisera 230 experter
Den speciellaredigeringsteknik,som enbart fcir denna bok, ett imponerandr ett av FOCUS kdnnetecken,
tar ock- de antal.
si sikte pi att kjsa detta problem.
Nu vdntar vi bara pi Del II MAFramstd.llningen
fir till stor del bygga TERIEN, som berdknasutkomma v3.pi den "berdttandebilden", och varje ren 1965,alltsi om ca I Lr.
E. L.

I;ttterafiff

trM

Liirdagsst?ingt i bankerna
under sommaren
helser och
Infor sommarhalvirets
semestrarkan det vara skil i a'tt komma ihig, att samtliga banker i landet
Ir stdngdaunder ldrdagarnaffin apilI
till och med septemberoch dessutom
pi midsommutifton fredagen den 19
juni. Detta gZillerbide afflrsbanker,
sparbankeroch jordbrukskassor.
Kom ddrfcir ihig att utrdtta bankzirendeni god tid fdre lcirdagen.Den
som har checkrdkningi en bank behover inte ha n|gra problem med
Man ser
bankernaslcirdagsstdngning.
till si man har en liten handkassafor
smiutgifter till tidningar, tobak, bilietter och liknande. Alla andra utgifter betalarman bekvdmtmed check.

B -pilensGrafiskaSerie
Av det senastebladet "Bjdrkborns
faktori" finns ett fital exemplarkvar
av upplaganpi 100 tryck. Bladet kostar 60 kr och kan rekvireras frin
B-pilens Redaktion, adr. Avd. ER,
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BOFORS. Vi dr tacksammaom rekvisitionensker skriftligen, med angivande om bladet skall betalaskontant elIer genom Intressekontoret.
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SJOGREN, Montdr
Repr. f6r Avd. 163 av Sv. Metallindustriarbetaref6rbundet
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HOLGER BACKMAN, Fdrman
Representantf6r SverigesArbetsledaref6rbundsfdretagsklubb
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Ndsta nummer
nr 3 av 8,rgi"ngL964, bedknas utkomma omkring 1 juli.
Redaktionenir tacksamatt fi eventuellabidrag - notiser, berattelser,historier, teckningar,fotos m. m. - till
detta nummer snarastmiijligt och ei girna senare dn
1 juni. Alla publiceradebidrag honoreras.
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