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for forsta ghngen utkommer i
De, -&h.
vir- och bokslutstider, har redaktionen ansett
det vara lZimpligt att 7946 irs bokslut behandlas relativt utforligt. Det mesta,som dr att veta
om bokslutet, framglr ju av styrelsensforvaltningsberdttelse,som utkommer ungefdr samtidigt med B-pilens virnummer, och di- den
brukar kommenterasi de allminna tidningarna
miste det foliande i viss miLnbli en upprepning'
Som det sannolikt finns en stor del av B-pilens
lisare, som inte pE"andra vdgar kommer i kontakt med frhgan, kanske det i alla fall kan van
pi sin plats med dessakommentareri vir egen
tidning.
De uppgifter, som offentliggiiras om resultatet av bolagets rorelse och dess ekonomiska
stillning, dro alltsi tillfinnandes i styrelsens
fiirvaltningsberdttelsemed vinst- och forlustrdkning samt balansrdkning.
I f orualtningsberiittelsen
fdr 1946 omndmnes,
att irets faktureringuppgir till 116.000.000:
kr., vilket innebdr en okning jimf6rt med ir
l)45 ph ca 10.000.000:- kr. Under en del av
krigsiren var ju faktureringen uPPe i omkring
- kr., men jdmfort med forkrigs150.000.000:
i'ren och med vad som i fortsdttningen kan riknas som nigorlunda normalt ar 7946 irs siffra
tillfredsstdllande. Det kanske kan nimnas, att
kr.
av faktureringen omkring 30.000.000:.faller pn civila stilprodukter och omkring
14.000.000:- kr. pi Nobelkruts civila tillverkningar, dir de storstavdrdeposternautgoras av
forsdljning ^y lackull, acetylsalicylsyra och

betrdffa
sackarin.Vad krigsmatetielleveranSerna
minskats,
har svenska statens''andel ytterligare
ri-redaiif6rsdljningarnatill utlandet okat. De till
utlandet verkstdllda leveransernaha iven gynnsamt piverkat irets resultat.
Forvaltningsberdttelsenomndmner dven, att
uppforandet av det nya valsverket r4d Kilsta
phbOtl^tsoch att beslut fattats att ddr uppfdra
in smedja liksom iven att ftjrarbetena hirfor
igi.ngsattsunder Lret. Tyvan fijrorsakar emellertid den ridande bristenpi sivil material som
arbetskraft svirigheter och fiirseningar i bolagets vdllovliga investeringsprogram,som fdr
Boforsverkensdel i forsta hand avser modernisering av de metallurgiska avdelningarna och
dessasoverforande i samband hdrme'l till industriomridet vid Kilsta. Avdelningen Bofors
Nobelkrut har fortsatt upptagandetav nya tillverkningar pi det organiskt-kemiskaomr&det
och bolaget avseratt.ytterligarc utveckla denna
verksamhet.
Vid en extra bolagsstimmai november 1946
beslotsatt bolagetsaktiekapital skulle okas friir
24.710.000:- kr. till 33.000.000:- kr. Nyemissionenhar fulltecknats och till irsskiftet
hade inbetaltsca 5.000.000:- kr.
Enligt villkoren for bolagets 3t/a /6-iga obli'
gationslin dger bolaget i ir inlosa iterstiende
linebelopp, ca 4.000.000:- kr. Bolaget har
ocksi uppsagt linet till inlosen, men har samtidigt erbjudit obligationsinnehavarnaratt att fi
uppsdgningen annullerad mot att rdntesatsen
nedsdttestiII 3 %. Flertalet obligationsinneha-

I pensionerhar enligt forvaltningsberdttelsen
till icke SPP-anslutenpersonalutbetalts Kr.
371.429:44. Dei kanske i detta sammanhang
kan f6rtftina neimnas,att irskostnaderna1946L947 for socialautgifter vid bolagetuppgi till ej
mindre in Kr. 5.687.000:-. Hiri ingir di, bl. a.
semesterersrittningar,
pensioner,olycksfallsforsdkringspremier,ldkarvird, kostnaderfor sdkerbidrag
lietstjrinst,unCerskott&bostaclsuthyrning,
givor
till egna hem och bostadsrdttsforeningar,
och anslag till ortsforeningar, kostnader for
tvrittinrittningar, matserveringar,ungdomsgird,
claghem,barntridgird och ldrlingsverkstadsamt
for intressekontoroch personalkonsulenter.
I forvaltningsberittelsenomniimnes iiven en
post av stort intresse,n;imligen under 1946 nedlagda kostnader i forskning och experiment,
vilka uppgl
for Boforsverkensdel till. . Kr. 2.841.J29:o4
och for Bofors Nobelkrut till .. 830.065:81
eller tillsammans. . . . . . ; . Kr.3.571.194:87

vare ha begagnat sig av denna rdtt. Bide nyemissionenoch det forhillandet, att bolaget i
nuvaranderdntelige och trots sina relativt stora
banktillgodohavanden icke helt inlost obligationslinet, fir ses mot bakgrunden av behovet
av medel till de beslutade investeringarnafor
sivdl Boforsverken som Bofors Nobelkrut.
I forvaltningsberittelsenomndmnesatt under
1.946i loner och arvodenutbetalts:

Motsvarandebudget for 7947 upptar ett be-. Det iir silunda hogst
lopp i Kr. 4.182.O00:
betydande belopp, betydligt storre iin ut'lelningen till aktieigarna, som varje hr ldggesner
pi. forskning och experiment for att bolaget
skall kunna folia med och i sin min ;iven leda
r,rtvecklingen. Forskningsverksamhetenberor
alla omriden. De hogsta kostnadernakomma
men begivetvis pi krigsmaterielexperimenten,
tydande belopp avseeivende metallurgiskaoch
civil-kemiskaforskninsarna.

. . 2t.000.076:17
till arbetare
till styrelse,verkstdllande diBalansriikningen
rektiir och andra foretagsledare
3)4.471-:22
44
till ovriga befattningshavarc73.465.47(':
tillsammanskronor

..38.800.024:03

Av forvaltningsberzittelsenframghr vidarc,
att 6"reisskatteruppga till Kr. 4.100.601:02 och
att foregiende irs liksom zivenden for iret
foreslagnautdelningenutgor Kr. 2.910.O0O,-.
De sammanlagdautbetalningarna frin bolaget till det allminna i form av skatter, till de
anstdllda i form av lgner och till aktied.garnaI
form av utdelning utgor silunda tillsammans
Kr. 46.270.629:05och procentuelltfordela sig
de olika utgiftsposterna inbordes si, att loner
till de anstdllda utgora 84 %, skatterna70 ,Vo
oclr utdelningen 6 /o.
1

Bolagets stdllning fnmglr i forsta hand av
balansrdkningen,vilken i sin helhet iterges i
sid. 4 och 5. Bofors balansrdkning har sedan
flera Lr tillbaka varif uppstdlld i huvudsaklig
med den nya aktiebolagslatjverensst;immelse
gens fordringar, vilka eljest inte trdda i kraft
forrin den 1 januari 7948.
Tillgi.ngssidan upptar sorn synestvi huvudposter, anliiggningstillgd.ngar och omsdttningstillgdngar, Anliggningstillgingarna omfatta
mark, byggnader,maskineroch dylika fasta tillglngar, vilka dro avsedda for stadigvarande
bruk inom foretaget. Omsdttningstillgingarna
omfatta, som det hors pi namnet, tillgingar,
som inan avseratt oms;itta.Dei dr material, som
blir fdrdiga produkter, produkter, som levereras

Denno schemolisko fromsfcillningkonske
kon scigo ndgof om fdrhdllondef mellon
lciner och uldelningor

38.800.024kr
-

ittiiiiitt itt

I

5.368 kr

7.228 sI

L6ner enligt styrelseberdttelsen
Antol tidnstemdnoch orbelore i m e d e f t o1f 9 4 6 . . . . . .
Antol kronor per onstdlld

kr
38.800,024
st
7.228
5.368kr

2.97O.OOO
kr
-

aaoao

trttr

I

1.053kr

2.82O st
Utdefningorenligt slyrelseberditelsen
A n t o l o k t i e d g o r e6 1 1 9 4 6. . .
Antol kronor per oktiedgore.........

och bli fordringar, fordringar, som betalas och
bli banktillgodohavandeneller kontanter o. s. v.
For lret borjar bolagets balansrikning med
en speciell post "Fordringar for tecknadeaktier
i tg4O d.rsnyemission"Kr. 4.148.720:-. Det
belopp, som inbetalts fore irsskiftet, ligger i
den iista posten bland omsittningstillgingarna,
banktillgodohavandenoch kassa.
Som forsta post bland de egentliga anlaggningstillgingarna folier sedan iordbruks- och

2'97O'0O0kr
2'820 st
l'053 kr

sk ogsf ast i gh et er. D en hdr f orekommandepoqten
;ir Ju for Bofors vidkommande, jdmfort med
bergslagsbruk i iivrigt, synnerligen blygsam'
Forutom en del tomtmark omkring industrierna
vid Bofors och Bjorkborn omfattar Postenhuvudsakligen skjutfdltsomridet. Ndmnas bor kanske,
skogar
att den stijrre delenav Bofors-koncernens
dgas genom dotterbolaget Wikers Aktiebolag.
till
Fabriksfastigbeternas vdrde uppgir
fabsamtliga
t1.854.000:- kr. och omfattar

BALANSTILLGANGAR:
4.548.720:

Fordringar fdr tecknad.eaktier i 1946 drs nyemission
Anl figgnin gst il I gdngar
Jordbruks- och skogsfastigheter
Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk
Pigiende nybyggnader . . . .

5r.854.940:54
6.299.323:09
8.689.659:04
2.82r.605:67

Maskiner,verktygoch inventarier. .

9.665.529:34
-'
54.572.090

1.468.069:83

124.237.6t9:34
Avgir:
Vdrdeminskningskontofor fabriksbyggnader..
forbostider....
for kraftverk . ..

44.137.762:30

for maskiner,verktyg och inventarier . .

54.)72.090:-

5.857.038:47
6.637.120:70
rII.204.oI1:47

13.033.607
: 87

Aktier
i d o t t e r b o l a g. . .
a n d r aa k t i e r. . . . : . .

11.254.L49:5.383.4rt:-

16.637
.560i-

31.139.237:7O

O msdt t nin gst il I gdngar
Varulager
, Materialbehillningar
Produkter i arbete

14.937.737
:69
23.779877
:97 38.7I7.615
: 6o

Fordringar
hos dotterbolag .
ovriga fordringar

2.)77.774:53
27.6o0.814:05 29.978.588:
58

Forskottsutbetalningar
till dotterbol^g ..
ov riga f orskottsutbetalningar
Accepteradevdxlar
Reverslin
FoisvarSobligationerm. m.
Banktillgodohavanden och

349.410:8.t09.440:81 8.458.890:81
60.018:38
8.000.000:
6.300.000:
80.287.90j : 29 17I.8O3.OL6
: 66
Kronor 2O7.490.974:36

RAKNING
.F
,y

SKULbER OCH EGET KAPITAL:
Aktiekapital' och f onder
Aktiekapital . . .
Reservfond
nyemission
1946 FLrs
Overkurs

24.750.000:
2.495.O0O:
8.250.000:1.650.000:-

9.900.000:-

Investeringsfond
forbyggnader...
for inventarieroch varulager

742')00:990.000:-

7.732.500:-

AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse" " "
Avsatt under iret .

3'571'OoO:300'000:-

3'875'000:-

obligationslin

Wo"

38'877'500:-

Li,ngfristiga skulder

Augir'inlostaejutlottadeobligationer...'242.000:-3.674.000:4'24J'6o5:47 11J92$05:47
Skuld till AB BoforsNobelkrut

Kortfristigaskulder
obligations1inetsamorteringfu7947127.0o0:Skulder

' ir'.
8i9'624:15
35'299381:19
),
76'762'6858' 712'628'59L:79

..
till dotierbolug
ovriga skulder
Forskottslikvider

9.857,L2t:87

Skatter

Disponiblamedel
33Jl0'138:03

" '
Enligt 7941?nsbalansrdkning

*finuirs
utdelnin
s ...'
Avsdttning till Aktiebolaget Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
r:,,
Avsdttning till skatter

2l70lo0:300'000:622.320:31

I ':

3'892.320:31
2 9 . 8 1 . 8 . 2 7 7. 7: 2 , . . , ,

Nett,ovinst'Lr L945

r;j . r,

4.5t6.si7: 57 34.335.055].29
Kronor 2o7.490.974136

riksbyggnaderi Bofors och Bjorkborn, tillsammans over 600 st. Vdrdet i sig sjllv sdger
mihdnda inte si mycket. Byggnadernaha tillkommit under olika 6r och anskaffningsvdrdena
ha hopsummerats,oavsettom byggnadernauppforts till 1800-taletsliga priser eller till toppprisernaunder det forra virldskriget eller detta.
Den samlade summan av avskrivningar for
fabriksfastigheterna uppgir som synesldngre
ner pi balansrdkningentill 44.737.o00:- kr.,
varf.or det bokforda nettovirdet allenast utgor
- kr.
7.717.0OO:
For bostiider uppgir bruttovdrdet till
6.299.000:- kr. och nettovdrdet endast till
442.000:- kr. Detta 5r ett forhillandevis list
bokforingsvdrde men knappast onormalt, oL
man utgir frin avkastningen.Trots att bolaget
numera d"ven iftlga om arbetarbostddernai
mojligaste min anslutersig till ortshyrorna,blir
uthyrningsverksamhetenen penningmdssigtdilig affar, di ju bolaget i forsta hand fir se pi
alla andra faktorer dn den att gora uthyrningsverksamheten rZintabel. Bostadsbestindet vid
Bofors omfattar sammanlagt 22O byggnader
med 763 ldgenheter och i Bjorkborn finnas 49
byggnadermed tt9 ldgenheter. Som det framhilles i styrelseberdttelsen
dr bostadstillgingen
pi orten fortfarande otillrdcklig. Jag skall hdr
icke ingi. pi nigon redogorelse for igingsatta
eller planerade nybyggnader dL denna ffiga
sdkert kommer att behandlasi &zdi annat
sammanhang.
Kraftaerken iro upptagna i balansrakningen
till 8.689.000:- kr. brutto och 2.052.000:netto. Posten avser neirmastKarisens kraftstation i Svartilven samt Bofors och Biorkborns
kraftstationer i Timsdlven. Tillsammans sti de
tre kraftverken for ungefdr hdlften av kraftbelrovet, varfor en hel del kraft f6.r anskaffasfrin
annat hill, vilket sker genom Aktiebolaget Orebro Kraftformedling, i,vilket bolagetd.rdelagare.
Maskiner, uerktyg och inuentarier ar ndsta
stora tillgingspost, upptagen till 54.572.000:kr., vilket belopp bokforingsrndssigthelt avskrivits. Det liter sig knappast gora att i detta
sammanhang 98.narmare in pi avskrivningsproblemen. Att avskrivningarmiste goras for den
vdrdeminskning,som betingasav ilder och forslitning, dr ju sjdlvklart, men statsmakternaha
iven beaktat nodvdndigheten av att avskrivningar verkstdllashdrutover genom att i skattelagstiftningen under vissa forhillanden med-

6

givits fri avskrivningsrdtt pi maskiner. Det dr
tanken dels pi det osdkra framtida penningvdrdet, dels pi. teknikenssnabbautveckling,som
motiverat denna instdllning. Man har ocksi
tidigare haft minga trhkiga erfarenheter av shdana fall, di bolagen icke genom avskrivningar
konsoliderat sin stdllning utan okat sina redovisadevinster genom att bibehilla hoga vdrden
pi spec. anliggningstillgltngarna. Sorgliga erfarenheter pi detta omride finnas f.rltn 1930talet, men det klassiskaexemplet pi olycklig
skattepolitik och bristande konsolideringsstrdvanden frln naringslivets sida ir dock det forsta
vdrldskriget och dess efterfoljande ekonomiska
katastrofer. Det vdrde, till vilket Bofors upp,
tagit sina anl2iggningstillghngar, torde fi anses
ur konsolideringssynpunktmycket betryggande
och ger ett gott utgingsldge for att mtjta en
eventuell svdngning i konjunkturerna.
Pdgdende nybyggnadsarbetenbesti av storre
arbeten, som pigingo viC irsskiftet och som
si sminingom komma att tillforas nigon av
grupperna fabriksfastigheter, bostdder, kraftverk eller maskiner. Beloppet, som iven innefattar en del arbeten vid Kilsta, uppgir till
-.
Kr. 2.82O.O00:
Sista posten bland anliggningsiillgingarna,
aktier i dotterbolag och andra aktier, representerar tillsammansett vdrde av Kr. 16.637.OOO:-.
De hir avseddadotterbolagenutgoras av Nydqvist & Holm AB (Nohab),AB \7. Dan Bergman (N7edaverken),AB Tidaholmsverken,\7ikers AB, Larsbo Kalk AB samt en del mindre
foretag. De storsta posterna bland icke koncernbolag omfattar 3/g-delar av aktierna i
SvenskaFlygmotor AB, en mindre del i Svenska
Aeroplan AB, ungefdy l/r-del i Stribergs Grufve
AB, en mindre del i Tuolluvaara GruvaktieboIag samt l'/u-del i AB Trikol.
Orusiittningstillgdngarna utgora den storre
delen av tillgingsposterna. I den min de omfatta material, bestzilldavaror och vissa pigi.ende arbeten,dro de givetvis mer kdnsliga for
prisnivins forindringar'an
anldggningstillghngarna. Lagstiftningen har ddrfor stdllt
storre krav pi en forsiktig vdrdering av dessa
slag av tillgi.ngar dn vad som dr fallet med
anldggningstillgingarna. Aven hd,r har erfarenheter frin foregiende efterkrigsir visat, att for
lrogi upptagna lagen;irden kan medfora hogst
obehagliga foljder for foretag och anstdllda.
Orn posten uarulager,som omfattar m.aterialbe-
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Invesieringi fostigheter,moskiner
oc h i n v e n t o r i e rp e r o rb e to re

19 3 6

1946

49.162.967kr
fnveslering
4,103 st
Antol orbetore
1
1 . 9 8 2k r
p
e
r
orbetore
Investering

. . . . . . 1 2 5 ' 7 0 5 . 6 8 9k r
Investering
5.108 st
Antol orbelore
24.610 kr
fnvesteringper orbetore

'f
InuesteratAapitatper arbetarebar mer iin drdubblatr pA 10 Ar'

.o0o:hdllningar och produkteri arbete,38.7r7
torde
att
den
kr., ir inte mycket att sagamer ein
vara upptagen till betryggandevirde. Detsamma gdller postenf ordringariKt.29.978'000:-,
ddr reservitioner gjorts i erforderlig omfattning
for fordringar frhn utlandet, specielltfrin tiden
fore kriget. Posten fi)rskottsutbetalningarha
okat visentligt jrimfort med foregiende hr,
beroende pn utbetalda forskott pn bestdllningar for Kilstaomridet, och uppgir nu till
8.458.000:- kr. De efterfoljande posterna
r euersI d.n, f orsuarsobl i gati oner, bankt il I god ohauand.enoch kassa ha minskat hogst avsevdrt
jdmfiirt med tidigare ir, men L andta sidan ha
fordringarna samtidigt okat och bolagets skulder minskats. Att under nuvarande tider med
inflationshot ligga med stora kontanta medel
d,r f.ogaefterstrdvansvdrt,men Postenforklaras
om man ser pi skuldsidan, ddr bolagets kortfristiga skulder uppgi till icke mindre dn
kr., varav forskottslikviderna,
112.628.000:
d. v. s. frin kunderna inbetaldaforskott, uigora
- kr. Av sistndmndapost utgores
76.L62.OOO
en stor del av fiirskott frin tiden ndrmast fore

kriget, avseendekontrakt om vilka man zinnu
inte vet om de skolafullfiiljas eller omaffarerna
skola annullerasoch forskotten iterbetalas.
Gi vi sedaniiver till skulder och eget kapital,
den s. k. passivsidanav balansrdkningen,se vi
att den omfattar fem huvudposter, ndmligen
"aktiekapital och fonder", "lingfristiga skulder", "kortfristiga skulder", "skatter" och "dis-oonibla medel".
Aktiekapitalet, somunder 1)46 enligt bolagsstdmmobesluthojts med Kr. 8'210.000:- till
: -, dr fortfarandei forhillande till
33.000.000
bolagetsomsdttningmycket ligt' Den overkurs
pi i.6to.oo0:- kr., som betalasvid nyemisiion..r, skall enligt lag bverforas till reservfonden,somhdrigenomkommer upp i 4.145.000:kr. Vid bedomandet av aktiekapitalet, dess
siorlek och ddri verkstillda utdelningar, fhr
man inte bortseifrin att det ursprungliga aktiekapitalet investeratsi ett helt annat penningvdrde an det nuvarande. Dei erforderliga
driftskapitalet ut6ver inbetalt aktiekapital har
bolaget skaffat sig genom att vinster, som fram-

!r'
li

Fastigheter, maskiner, verktyg,
inventarier
Anliiggningr
tillglngar
t5,o "l

Aktiekapital
och
reservfond

Aktier

(Nyemission)
Eget kapita)

Materialbehillningar

Produkter i
arbete

3t'3 %

Disponibla
medel

Lingfristiga
skulder

Fordringar,
fiirskott m. m.

Omsnttningstillgingar
8t'o %

Fiirskottslikvider

Frimmande
kapital
64,7 %

Bank, kassa
m. m.

Kortfristiga
skulder

Skatter

BALANSRAKN/NGEN
den 31. 12. 1946 i grafisk fram:tkllning.
Det egna kapitalet ticker ej endast anldggningstillglr'g rft utan even en del av omsettningstillgingarna.
Det frdmmande kapitalet motsvarassom sig bdr av
"Fordringar och fcirskott" samt "Bank och kassa".
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kommit och beskattats,icke utdelats till aktied.garnautan behillits i rorelsensom "disponibla
medel", till ett belopp som nara nog at lika stort
som aktiekapitalet.
Allt detta, aktiekapital,fonder och disponibla
medel, ha av bolaget nedlagts i fastigheter,
verkstader, maskiner och ovriga f.asta anlaggningar liksom till en del dven i omsdttningstillgingat som varulager. Varken reservfonden
eller disponibla medel finnas silunda innestiende pi bank eller eljest i leittillgiingliga tillgingar, vilket dr en iven i kretsar, ddr man
borde veta bdttre, rdtt allmdnt utbredd uppfattning. Banktillgodohavanden och kassa skola
n;irmast svara mot de kortfristiga skulderna,
men "disponibla medel" aro si lingt ifrin
disponibla i kontanter, att de som sagt huvudsakligenligga i byggnader,maskinero. s. v.
Vad aktiekapitalet betrdffar kan f. o. kanske
namnas, att de fore nyemissionenbefintliga
247.rOOaktierna voro fordelade pi over 2.800
aktieagare. De storsta aktieagana dro Nitroglycerin AB och Elektrolux-koncernenndrstiende bolag. Att Nitroglycerin AB blivit si stor
aktiedgaretorde delvis sammanhengamed att
bolaget tidigare var meddeldgarei AB Bofors
Nobelkrut, intill dess detta bolags tillgingar
och skulder Lr 193) sammanslogsmed Bofors.
Den stora massan av aktieagarei bolaget dger
endast nigot L0-tal aktier, representerandeett
sammanlagt vdrde efter dagskurs av 5 a
10.000:- kr. och dro silunda inga kapitalister
ens efter den senastetidens skattetdnkande.
Ldngfristiga skulder uppga sammanlagt till
7I.792.000:- kr. och omfattar tre poster,
ndrnligen Bofors Allrnhnna Pensionsstiftelse,
Kr. 3.875.000:-, bolagetsobligationsldn,Kr.
3.674.000:-, och skald till AB Bofors Nobelkrut, Kr. 4.243.oo0:-.
Pensionsstiftelsenhar
sedanett flertal ir tillbaka tillforts 300.000:kr. per ir. Hur hdrmed kommer att ske i fortsittningen dr svirt att yttra sig om, sedanhela
pensionsfragan genom riksdagens beslut rorande dndradevillkor for folkpensionernakommit
i ett annat ldge. Hittills har inga som helst
pensionerregleratsgenom pensionsfondenutan
alla pensionerha utbetalts direkt frin bolaget
och pensionsfondenhar fitt vdxa fritt. Obligationsldnet, som ursprungligen upptogs i samband med byggandetav kraftverket vid Karisen,
har tidigare berorts. Den efter konverteringen
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kvarstiende delen skall amorterasunder 10 ir'
Skulden till AB Bofors Nobelhrut uppstod ndr
AB Bofors pi sin tiC overtog samtliga AB Bofors Nobelliruts tillgingar och skulder.
Tlll kortfristiga skulder bruka riknas sidana,
som fdrfalla till betalning inom ett ht. Hit hor
silunda bl. a. den del av obligationslinet, som
skall amorteras inom ndrmaste htet, Kr'
327.ooo:-. Skuldernatill dotterbolagenliksom
motsvarande fordringar torde kunna ses som
normala inbordes avrakningar inom koncernen'
" Auriga skalder" omfattar huvudsakligenskul',ler till olika leverantiirer,men hdri ingir dven
vid irsskiftet upplupna, icke betalda-arbetsm' tt' poster
l6ner, intidnta semesterersdttningar
posten,
sista
Den
belopp.
obetydliga
till icke
tidihar
forskottslikuiderKr. 76'000.000:-,
6ven
gare berorts och fir, som di p-ipekades,
ies i sambandmed summan i banktillgodohavanden och kassa. Sammanlagtuppgi de kortfristiga skuldernatill Kr. 112.628.000:-'
I .rkatter har bolaget bokfort salnma skatiereservsom den 31 december1944' Anledningen
till att detta belopp bibehillits trots tivergingen
till kdllskatt, som iu vdsentligt minskar behovet
av skattereserv,dr att enligt gdllande lagbestdmmelser avsdttning till pensionsstiftelseicke flr
ske skattefritt, om boligets skattereservnedgi'r
under reserven den 31 december7944' Hdr
kanske dven kan framhillas, att den nya aktiebolagslagen kriver dels hojning av reservfonden Iill ,o % av aktiekapitalet,dels avsdttning
till skuldregleringsfond,och det dr miijligt att
som icke behiivs for
den del av*skatteJeserven'
upplupna skatter, helt eller delvis kommer att
anvdndasfor sidana avsdttningar'
Sista posten, disponibla medel, vilken dven
"vinstiterfinnes i den hir nedan itergivna
och fijdustrdkningen", omfattar dels en redovisning for hur fbregiende irs medel disponerats
for utdelning, avsdttning till pensionsstiftelse
och avsdttning till skatter, dels uppgift om
irets nettovinstpi Kt. 4.5t6.000:-'
Vinst- och forlustrhkningen
innehiller som synesfyra olika vinstbegrepp'
Se uppstdllningen i sid. rO.
"Vinst fdre ausktianingar och ausdttning till
skatter", utgor 13.400.000:- kronor. Det sdger
i och fiir sig inte si mycket. Innan man kan
tala om "vinst" miste hdnsyn tagas till de for

vidmakthillande och fornyelse av produktionsapparaten oundgdngligen nodvdndiga avskrivttinguttru. Om dessahar redan talats i samband
meJ anliggningstillgin garna, si hir skall endast konsiiteras, att de uppgi till sammanlagt
5.600.000:- kronor. Ndr detta belopp frinrdknats lro vi framrne vid nista vinstbegrepp
"Nettouinst aa riitelsen", som uppgir till Kr'
7.800.000:-. Det dr, som hors pi namnet,resultatet av irets verksamhetvid Boforsverken
och Bofors Nobelkrut. Summanir i och for sig
stor, men om man ser den mot vdrdet av irets
leveranser,som uppgick till 116.000.000:kronor, utgor bruttovinsten, knappa 7 /o, en
mycketblygsamProcentsats.
Gi vi vidare i Vinst- och fiirlusttdkningen
har under "Andta intiiktet" upptagits sidana
inkomster, som inte direkt hor ihop med riirelsen. Det dr utdelningar pi aktier i dotterbolag
och i andra foretag, inkomstrdntor och vinst pi
forsilda aktier, tillsammans L.600.000: kronor. Jdmfor man inkomstrdntornamed banktillgodoiavandena ser man att avkastningen dr
titrdt. an L /o pet fu. Bolaget miste ndmligen
av skil som iorde framgl' av vad som tidigare
sagtsom dessamedel, placeradem si att de utan
st&re drojsm&lkunna bli disponibla och di blir
rintan f. n. inte sttjrre. Sedan en del utgiftsrdntor avdragits,kommer man si fram till nista
inkomstbegrJpp,som dr "Samma iniliktet fore
-'
skatter" och som utgor Kr. 9'000'000:
Avdrages sedan skatterna, som uppgi till
- kronor eller jdmt hdlften av nyss4.:OO.OOO:
nimnda vinst, ha vi kvar "Nettouinsten fdr
1946" Kr, 4'516.837:57. Det kanskehdr bor
pipekas att den skattesats,efter vilken 1946 Lts
tt ^tt.t betalats,inte dr 50 %, men den beskattade bolagsvinstenberdknasefter andra normer
in bokforingen f6ljer. Si fiirekommer exempelvis att en del kostnader,som miste avdtagas
frin vinsten i bokforingshdnseende,inte dro avdragsgilla i skattehdnseende.Jdmf6rt med
fOrJgXendeir innebdr irets nettovinst en 6kning"med ca 500.000:- kronor' men si hat ju
ockii leveranserna under 1946 varit omkring
10.000.000kronor stiire d,n 1945. Jdmfdr vi
nettovinsten med totalvdrdet av t946 Lts leve'
ranser visar den en si passblygsam siffra som
4 %, varfor marginalen inte 6r sl- stor som
rniirga dro bend,gnaatt tro. Men di miste man n
andra sidan med tillfredsstillelse konstatera,att
bolaget under iret kunnat gora erforderliga av'
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VINST. OChF'ORLUSTRAKNINGF'OR AN 1946
samt disponibla medels konto den 31 december1946.

Rdrelsen
Vinst fore avskrivningar och avsittning till skatter

13.422.937:49

1wgfu: Avskrivningar i

2 3 . 4 0 5- :

jordbruksfastigheter

fabriksbyggnader
kraftverk

930.46838
702.46J:89

bostdder

292.844:64

maskiner, verktyg och inventarier

3.692.486:2L J . 6 4 1 . 6 7 o : 1 2

Nettovinst av riirelsen

7.78r.267:37

And.ra iniliLter

Vinstutdelning6.aktier
i dotterbolag...

L77.5OO:-

i andrabolag .

247.376:80

Intiktsrdntor

424.876:80

976.L47:38
240.088:

Vinst i ftirsilda aktier

L.64L.l1.2:
18

Avgir: Rdnta till
AB Bofors Nobelkrur

206.771.:85

Ovriga li.nerdntor

198.765:tL

Summaintikter frire skatter

9.OI7.422:59

Avsiittning till skatter

4.500.601:o2

Nettovinst f.or fu 7946

4.576.837:17

Kvarstir i disponiblamedelskonto fri.n iLr1"g45
Till bolagsstdmmans
disposition

skrivningarmed 5.64o.O00
:- kronor, ld,gganer
- pn for framtidennyttig och nod3.670.000:
vdndig forskningsverksamhet
och fcjr sociala
- kronor,vartill
dndamil utge dver 5.680.000:
kommer att dei albndnna- stat och kommun
- i skattertagit 4.500.000:- kronor.
Av nettovinsten
Kr. 4.516.877:57 foreslir nu
stlirelsenatt

10

29.8L8.2I7:72
.....

Kronor 34.3?5.055
29

aktiedganaskall fi
Kr.2.970.000:ochatt till bolagetsallmdnna
pensionsstiftelse
skall avsdttas
,, 300.000:
medan restenskall stannai
rorelsenoch foras till de
s. k. "disponiblamedlen" ,, I.246.8j7: )7
Kr. 4.516.837:57

Slutsummansom enligt vinst- och forlustrikningen stir "till bolagsstdmmansdisposition"
utgor 34.335.000:- kronor. Som tidigare plpekats i samband med begreppei "disponibla
medel" stir dock ingalunda alla dessaPengar
pi bank eller ligga eljest i likvida medel' Dei
6r med dessa beskattade men icke utdelade
vinstmedel, som bolaget kunnat fiiretaga en
hel del av sina stora investeringaroch varmed
bolaget hoppas att i forisittningen iiven kunna
till en del bygga upp industriomridet vid Kilsta. Ju mer bdlaget kan konsolidera sig och ju
mer bolaget kan investera utan att skuldsitta
sig till aktied,gateeller banker eller obligationsinnehavare, desto starkare blir bolagets inre
kraft och desto bdttre kan bolaget i framtiden
mota sdmre konjunkturer och trygga tillvaron
for sina anstdllda.
Fiirs?iljningar

Rivaror,helfabrikat,

och halvlegoarbe-

ten,div. tjinster och
nyrtigheter

m. m.

Trots att B-pilens redaktion anslagit en hel
"bokdel utrymme for mina kommentarer till
slutet" och trots att iag sbkt fatta mig si kort
som mojligt, har iag endast flyktigt kunnat berijra de frl'got, som sammanhd-ngamed den
stora uppgorelsenkring den 31 december' Om
nigon av B-pilens ldsare efter att ha tagit del
av det forestiende skulle ha kraft och intresse
over, kan han eller hon rekvirera ett exemplar
av den tryckta forvaltnings- och revisionsberittelsen hos resp. tidskrivare eller intressekontor'
Si lingt upplagan ricker kommer ddrefter berdttelsen att utsdndas genom Ekonomiavdelningens forsorg. I den tryckta berdttelsenfinns
bl. a. en hel del bilagor med jzimforandesta-

Avskrivningar, r'dntor
m. fl. kostnader

Skatter

Rlntor och
utdelningr

Utdeln. till aktie?igare
Okning av egnamedel

tistiska uppgifter for de senaste10 iren, uppgift L antalet anstillda vid bolaget och nigra
av vira dotterbolag, de storre dotterbolagens
balansrdkningarm. m. - allt mycket intressanta
utsakermen fiir vidlyftiga fijr det begrzinsade
rymme, som vir tidning kan erbjuda'

SAMMANSTALLNING
au intihter och kostnader1946'

Bdttre In vinst- och fdrlustrikningen visar denna tablS'
vad de olika inkomst- och utgiftsposterna betyda
inbcirdes.
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PDRSONATSTATISTIK

1946

Den minatliga fcirdelningenav nyanstdlldaoch slutade under iret
Boforsverken
Minadsavlcinade
Nyansriillda

I2
o

Januai
Februari
Mars

o
10
o
20

April
Muj
Juni
Juli

o

Augusti
September
Oktober
November
December

2
4
o
o

Samruandrag:
I Kvartalet
II Kvartalet
III Kvartalet
IV Kvartalet

27
,o

L5
20

4
6
l2
10
11
7
11
20

Nyanst?illda

L09
67
702
99
158
105
r27

10
T3

1 ItS

11
I7

r30

22
28
4L

/o

4

t
z

"l1r7

z

170
T28

41)
jr)

1la

2

4l

Slutade

7
27
28
48
)o
46
20
a4
6I

4
o
z

18

r3u)
24
26
95)
I7
33
51
386)

1
,44\

?\

2
1

3

247
4+)
48r
tro

359
377

Nyanstiillda

/t

LO2
110
to4

A1

ijverfiird fr&n timavldnade.
ijverfd'rda frin Boforsverken.
6verfijrda fr8n timavltinade.
tiverfrjrd frin Boforsverken.
ijverfdrd till m&nadsavl<jnade.

Slutade

226
1r3

116

Timavlcirrade

I
t7\

77
94

q-7

Anmlrkningar:

Ddrav 1
Dd,rav 2
Ddrav 2
Darav L
Dirav 1

Minadsavlcinade

Nyanstdllda

1302

1)
2)
a)
+)
5)

Nobelkrut

Timavliinade

262
11
12
4

9
11
7
72

r489

I23
L65

55
52
t22
8\

350

27Oe)

6) Ddrav 2 dverfcirdatill m&nadsavlijnade.
7) Statistikenicke fcird minadsvis.
8) Siffror saknasfdr 4:e kvartalet. Under kvartalet minskadearbetareantalet
med 41.
0) Siffrorna glller tre
minskningen
"kvartal f
enl. anm. 8 hlr ovan.

Tabell utvisandepersonalstyrkanvid kvarralskiftena 1946 samt den 1. l. lg47
r. t. 46

Bof ornerAen: Timavltinade
Minadsavliinade
Nobelkrut:
Timavlcinade
M&nadsavkinaCe

491.1
1381
1.064
264
Summa anstillda 7620

r. 4. 46

r. 7. 45

t. ro.46

4937
1386
rOTr
271.

485L
L394
tt42
27r

4747
r358
11 8 5
266

4724
L347
TI44
z/4

766j

7659

7j66

7489*\

r. r.47

*) Siffran 7.489 anger antalet registerfcirda anstlllda. Av dessa vor:o 261 permitterade pi grund
av militdrtjdnstgciring, studier,
sjukdom och andra orsaker, varftir lcin utbetalades till i medeltal 7,228 anstdllda under iret. Se f. 6. styrelseberlttelsen.

Som framgir av ovanstaendetabeller har omsdttningen av arbetskraftenvarit mycket livlig
under fu 7946. Sammanlagtha 'J.789personer
passefat pefsonalkontoren for anstdllning och
I92O ha slutat sitt arbete vid bolaget. Nobelkrut uppvisar en okning av personalenmed 10
minads- och 80 timavlonade,medan Boforsverken registrerat en minskning med )4 minadsoch 187 timavlonade; nettomir-rskningenblir
ddrfor 131 personer.

1.2

Omsittningen bland de minadsavliinade,ca
S-10 /o, fhr sagasvara tdmligen normal med
hdnsyn till den "naturliga" avgangenvid uppnidd pensionsilder eller genom dodsfall.
Omsdttningenbland de timavlonade,ca 28)I %, dr tyvdn alldeles for h6g. Dock miste
framhillas, att det i stor utstrdckningair samma
personer,som registreratsbland de nyanstdllda
och de slutade. Det dr med andra ord Bofors
andel av vhra dagars "nomadiserande",alltfor

YRKD SUTBIIDITIN GDIT INTE I{ SIFID RAS
BORJE BESKOV7
Ae Kanslichef
hithorande problem genom en sdrskilt tillsatt
Virt lands ndringsliv stir infor en rad svira
kommitt6 bildade dirfijr SvenskaArbetsgivareproblem, nir det giller att tdcka behovet av
foreningen och Landsorganisationen 2n 1944
yrkesutbildad arbetskraft. Jag kan hir endast
ArbetsmarknadensYrkesrid, som dr huvudorpeka pi ett Par av de viktigaste av dessaProgemensammaorgan for behandakut
ganisationernas
en
tillbaka
Ll.- '-d.lt hir vi sedanflera ir
och ddr varav
yrkesutbildningsfrigorna,
brist pi yrkesutbildatfolk inom flera branscher, iande
For
representanter.
har
I
dera organisationen
dels miste vi - och det dr det allvarligaste i
i
Yrkesridet
har
att effektivisera sitt arbete
situationen- sannolikt rdkna med en otillrdckb6rjan av detta ir inrittat ett eget kansli.
lig nyrekrytering av yrkesutbildad arbetskraft
ftamLt'
Vilka praktiska arbetsuppgifter har di Ar6"t
mhnga
iriom'de fiesta yrken under
och
betsmarknadens Yrkesrid och dess kansli ?
Dessa farhhgorbaserarsig pi ofri.nkomliga
arFrdmst ligger dessa uppgifter pi det gebit av
numera allmdnt kdnda fakta' sisom de nu i
yrkesutbildningen,som mest direkt tillhor orgabetslivet intrddande iLrskullarnasringa storlek
nisationernasintresseomride,nimligen ldrlingsoch ldttheten for ungdomatna att fi ett bra beutbildningen inom industrin. Hir iterstir myctalt arbete utan foregiende ordentlig utbildket viktigt att gora, innan man kommer fram
allmdnning. Mindre sjdlvklart for den stora
till forhillanden, som kan betecknassom tillheten dr kanske dei ftirhillandet, att utbildfredsstdllande. De grundldggande riktlinjerna
ningsresursernai virt land dr kvantitativt och
for denna ldrlingsutbildning faststills genom
delvis dven kvalitativt otillrdckliga, om man ser
kollektivavtal mellan arbetare-och arbetsgivarepi arbetsmarknadensbehov av nyrekrytering'
inom
organisationernainom respektivebranscher' SiI detta lige har arbetsmarknadsparterna
dalna avtal har hittills trdffats fdr fiiljande
industrin funnit det n6dvdndigt att direkt gripa
yrken: metallindustriarbetare,gjutare, glasmdssig an med industrins utbildnings- och rekrytelare, elektriker, murarez byggnadstrdarbetare,
ringsproblem for landet som helhet, ej blott
typografer och bagare. Fgt nigon tid sedan
genom
skett
lokalt och medelbart,sisom tidigare
trO[J ett fijrsta sammantride fiir att uppritta
att enskilda foretag uppritiat egna utbildningsmotsvarandekollektiva ldrlingsavtal for charanstalter och genom att ndringslivet i viss utVid
strdckning varit representerati yrkesskolvisen- kuteri-, slakteri och tarmrenseriyrkena.
detta sammantrddeuppniddes gott samforstind
dets ledning. Efter en gemensamutredning av

riirliga, arbetskraft. Majoriteten bland de timavlonade dr fast knuten till bolaget, samhdllet
och bygden. Enligt personalkontorethar ca 60
/o (exakt siff.ra glr f. n. ej att fh ftam) av arbetarnaminst 10 tjdnsteir hosbolaget.Vi kunna
ocksi i detta sammanhangetima om det stora
antalet medaljorer, 933 varav 691 tim- och 242
rninadsavliinadei aktiv tjdnst, vid jubileet forra
iret. Omsdttningssiffran miste ocksi minskas
rned den "naturliga" avgbngen pi grund av
clodsfall eller uppnidd pensions&lder.
Trots allt dr Bofors tdmligen lyckligt lottat i
detta avseendeoch ett stort antal industrier ddribland mhnga bruk - ha betydligt storre
omsittningssiffror pi arbetskraften.
Arbetskraftens alltfor stora rorlighet ir ett
allvarligt problem, som dryftats av alla arbets-

marknadens organisationer. Icke rninst fackftireningarna ha sin uppmdrksamhetriktad pi
detsamma.Varje personbyteinnebdr en viss oro
pi arbetsplatsen,minskad arbetsfortjdnst-pi
grund av f-6rsdmradproduktion samt ijkat arbete
Fii, p.ttottulkontor och arbetsbefdl m. fl. Aven
olycksfallsriskerna 6ka Senom den nya och
ovanaarbetskraften.For f6retagen innebdra de
stindiga personbytena en mycket stor forlust'
Man har beriiknat att registrering' ldkarundersokning, uppldrning och instruktion pi arbetsplatsen m. m. kostar minst ca 300 kronor per
irbetare. For Bofors del innebdr detta en direkt
fiirlusi pL cat/2 milj. kronor' Ddrutover miste
man rikna med en lingt storre fijrlust pi grund
av minskad och firrsimrad produktion.
E. L.
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pi en rad viktiga punkter, och den definitiva
uppgorelsentorde inte droja alltfor ldnge.
Avsikten dr nu att fack efter fack fortsdtta
med upprittandet av ldrlingsavtal, si att fasta
riktlinjer erhillas for liirlingsutbildningen inom
hela industrin i virt land. (Lrirlingsutbildningen
i de rena hantverksyrkenareglerasgenom Sveriges Hantverks- och Smiindustriorganisationoch
dessspeciellaorgan for hithorande frigor, Centrala Yrkesnimnden. Betrdffandesidana yrken,
som ligger pi grinsen mellan hantverk och industri, som t. ex. bagarna. fi.r givetvis samrid
aga rum mellan industrins och hantverketsrepresentanter)
Men i och med att kollektivt lirlingsavtal
upprdttatsinom en branschdr utbildningsfrigan
ingalunda lost for ifrl"gavarandeyrke. Det blir
sedanYrkesridets uppgift att i samarbetemed
den ldrlingsndmnd for branscheni friga, som
tillsdttes med lika antal representanterfrin arbetsgivare-och arbetarsidan,tillse att den praktiska ldtlingsutbildningen inom de olika foretagen verkligen genomforesenligt den trdffade
6verenskommelsen. Vidare miste samarbete
upprdttas med de kommunala yrkesskolorna,
ndr det gdller att ge ldrlingen den kompletterande teoretiska utbildning, som fiireta gana i allmdnhet ej sjdlva kan ordna.
Inom vissa yrken ldmnas dessutompi en del
orter i virt land fullstdndig bide praktisk och
teoretisk utbildning it de blivande yrkesarbetarna i siirskilda verkstadsskolor,anordnadeav
landstinget,kommuneneller - som i Bofors ett enskilt foretag. Den sammanhdngande,
gedigna utbildning, som diir meddelas,kan i vissa
hdnseendenvara overldgsenden l2irlingsutbild-
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ning, som anordnaspi de ordinarie arbetsplatserna inom industrin. Men ingendera utbildningsformen kan for nawarande td.cka hela
behovet, och bdgge utbildningsformerna kommer sikerligen iven for framtiden att visa sig
niidvdndiga att ha sida vid sida. D-e kan ocksi
omsesidigt berika varandra genom utbyte av
erfarenheteroch impulser.
Just detta utbyte av erfarenheter och impulser
pi yrkesutbildningensomride ser vi som en av
vira viktigaste arbetsuppgifter. Det dr ju en
mdngd institutioner, som redan dr verksamma
pi det vidstrdckta arbetsfdlt, ddr dven vi nu
imnar gora en insats. Utom det officiella yrkesskolevdsendets
lokala och centrala ledning
har vi en rad andra myndigheter, kommitt6er,
organisationer och foretag, som vaf f<ir sig gor
en betydelsefull insats, ofta utan miijlighet till
ndrmareinformation om vad som samtidigt giirs
pi annat hill. Till alla dessakommer vi att
ldmna fortlopande rapporter om vir verksamhet. Vi har ocksi i det sammanhangeterbjudit
oss att mellan de olika institutionerna inbordes
formedla upplysningar om viktigare initiativ,
planer och beslut, ett erbjudande,som jag Iivligt hoppas kommer att utnyttjas, di ett sidant
omsesidigt utbyte av informationer dr nodvdndigt under det nydaningsarbete,som nu p6.ghr
eller forestir p6.de flesta hill.
Ett annat led i dennainformationsverksamhet
dr de konferenserkring industriella utbildningsproblem av speciell eller allmdn natur, som vi
medverkari eller anordnar. En sidan begrinsad
och specialiseradkonferens hirlls den 1l- mars
rorande utbildningsproblemen vid AB Bofors
Nobelkrut, och en allmin konferens kring de
problem, som mciter i den inom industrien anordnade yrkesutbildningen,kommer att hillas
pi Tollaregirden vid Stockholm den 26-29
april i ir.
Det ir stora, svira och viktiga problemkomplex som ligger framfor oss,och vi inbillar
oss ingalunda, att vi ensammakan lcisa dem,
men vi vill representera arbetsmarknadsparternas bidrag till problemens losning, ett bidrag,
som dr nodvindigt, om vi ska kunna nL fram
till for alla parter tillfredsstdllande forhillan'
den. Vi vill i virt sdtt att angipa problemen
fdrena det kollektiva samarbetets effektivitet
med det enskilda initiativets frihet. Den vdgen
passarocksi bZistvirt folks kynne, traditioner
och arbetssdtt.
Bi)rie Beskow

JAnn, ocH SIA1,IIILVDRKNINGDITYID BOFORS
A , uG O S T A E N O N E T ,
Frarn till ungefdr mitten pi rsoo-talet omfattade Bofors tillverkning huvudsakligen smide. Tackjdrnet levererades av de smiL hyttor,
som 1&go i brukets omgivning, Hillsjohyttan,
Linnebickshyttan, Granbergsdalshyttanoch vad
de nu alla hette, som i sina masugnarmed trdkol avldgsnade jdrnmalmens syre. Malmen hade
fore uppsdttningen rostats for att fi bort det
skadliga svavlet och uppluckra malmstyckena.
Tackjlrnets fdrskning, d. v. s. forbrinning av
storsta delen av kolet, si att man erhiller en
smidbar produkt, dgde rum i samband med
sjilva smidningen,och forst tillimpades en metod som benimndes tysksmide. .Detta tillgick
si, att tackjdrnei nedsmiltesi en djup hdrd, forsedd med endasten forma. Under smiltningen
vdllde smedenett i sammahird frin fdregiende
smdlta erhillet smdltstyckeoch utstrdcktedetta
under hammare till stdnger allt efter som dess
delar villdes och overgick till halvsmalt tillstind. Det var f. o. en i Bofors tillverkad modell av en sidan tysksmedja,som var uppstilld
pi jubileumsutstillningen i konsthallen fiirra
hret och som nu har sin plats i stillaboratoriets hall.
Oligenheten med tysksmidet var att trdkolsitgingen var mycket stor och att den uppkomna
produkten var ojdmn till sin kvalitet med omvexlande kolrika och kolfattiga paftier.
Di erbjiid lancashiresmidet,som inftjrdes i
Bofors av AssessorPehr Lagerhjehn d' d' ir
1846, storre firrdelar. Vid denna metod nedsmdltes tackjdrnet i smi slutna hd-rdar fyllda
med trdkol, och firskningen dgde rum med
bldsteriuft under det att smedenbr6t om i massan med ett spett. Allteftersom kolet i tackid'rnet forbrindes, holdes jdrnets smdltpunkt, och
jiirnet stelnade ddrfor till en degig, med slagg
bemdngd massa,som uttogs, hopsmiddesunder
hammire och siinderhiiggstilt passandesmiltstycken. Dessa vdlldes sedan i sdrskilda vdllugnar och utsmiddesunder stingjdrnshammare
till stdnger.
Bolagsbitdningenir 1873 betecknadefiir Bofors en milstolpe i mlnga avseenden,icke minst
vad framstillningen av iarn och stil betdffat.
fs t874 pibliste bruket sin egen masugn for
framst2illning av tackid'rn, och hr 1878 var den

forsta martinugnen fiirdig for drift och kom att
spela en stor roll vid produktionen av det ut-arkta gjutstil, som satte Bofors i stind att
upptaga konkurrensen med de utlindska kanonfabrikanterna. Martinprocessendger rum i stora
ugnar, eldade med till hiig temperatur forvdrmd
gas och blZisterluft. Ugnarna chargeras med
tackjdrn och skrot. Erforderligt syre for fdrskning och avldgsnandet av andra dmnen dn kol
upptages ur ev. Iuftoverskott i Ilgan i ugnen
o16 tillfores vid behov dven i form av jdrnmalm,
s. k. fdrskmalm, eller jdrnoxidrik slagg.
Ar 188) beslot bolagetsstyrelseatt p6'grund
av de stora artilleribestillningar, som vid denna
tidpunkt tillfordes Bofors, uppfbra ytterligare
en martinugn med en kapacitet av 12 ton. Aven
masugnenskapacitet visade sig si sminingom
otillricklig, och innu en masugn byggdes, vilken stod fdrdig fu 7904. I samband ddrmed
ombyggdesden gamla masugnen.
Fotograf Tillman frdidade sig 3t liurcffehterna,d3
chargerings'tida.
hantog dennabild frLn martinugnens
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Korgcbargeringuid 18-tons liufiSgsugn.

Smiiltaren Anton Engstriim riir om raffiner)ngsslaggen
i :tora liusbigrlt gnen.
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Aren 1909-10 anlades ett nytt martinverk
med plats for tre ugnar, av vilka dock blott en
uppfordes. Med hjaip av det nya martinverket
mojliggjordesgjutning av gods upp till 7) tons
vikt. Den storsta gjutna pjdsen var f. o. ett
svdnghjulom 62 tons gjuten vikt, som levererades till Domnarvets valsverk.
Bland mera anmerkningsvdrdahdndelserunder de ndrmast foljande 6len kan ndmnas att
lancashiresmedjan
nedladesir 19L7,de tillverkningen visat sig icke vara lonande. Som ett
minne frin lancashireepokensti smedjanstvi.
vattenhjul och en mumblingshammare iinnu
kvar vid forsen nedanfdr dammbron.
Under L92o-talet, alitsi efter det forsta
viirldskriget, okades i hog grad hlllfasthetsfordringarna pi. eldror, mantlar, bakstycken
o. d., och for att tillgodose dessablev det niidvdndigt att overgi. till hogre legeradestilsorter.
Stora svirigheter foreligo emellertid for bolaget
att med den befintliga utrustningen hilla de
stipuleradefiireskrifterna, och man beslot ddrfor uppfiira en elektrostilugn typ H6roult-Lindeberg. Man rdknadeddrvid sdrskilt med framstdllning av mera hiiglegeradestil, dven rostfria
stil och snabbstil. Under den forsta tiden hade
stilverket stora svirigheter att bemistra det s. k.
svalspricksproblemet, som gjorde sig speciellt
starkt gillande hos det raffinerade ljusbigsstilet, men anstringningarna krontes si sminingom med framging. Ljusbigsstilei kom till
anvindning iven for pansarplit och pansargranater. Vid ljusbigsugnentillfores den elektriska
energien genom 3 elektroder, vanligen tillverkade av graf.it, vilka skjuta in i ugnen oftast
genom iippningar i ugnsvalvet.
I samband med stora krigsmaterielbestillningar 6.ren1928-31 nedlade bolaget betydande belopp pL nyanld,ggningaroch maskinanskaffning, och bland dessakan fiir sti.lverkets
del ndmnasen hogfrekvensugnoch tvi brackelsbergsugnar.
Vid hogfrekvensugnarnabildas smdltvirmen
genom att elektriskavirvelstrommar inducerasi
ugnsrummet, som rir fyllt med stilskrot, tackjdrn, jdrnsvamp el. d. Ugnarna iro visserligen
smi i fijrhillande till ljusbigsugnarna,men d5"
chargetiden endast dr ca 4 timmar, d. v. s.
hZilften av ljusbigsugnarnas,s6.ha de stor produktionskapacitet. Det betydde alltsi ett stort
avbrdck for stilverket, di hogfrekvensugnama
i slutet av forra iret sattes ur funktion genom
branden i ugirarnas kondensatorbatteri.
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Brackelsbergsugnarna dro roterande ugnar,
hos vilka vdrmen alstras genom inbl&sning av
kolpulver eller brZinnolja.
Bland nyanldggningarna under expansionstiden fore det andra vdddskriget mdrkes en 18
tons elektrisk ljusbigsugn av H6roult-typ, som
togs i bruk ir 1937. Slutligen installerades6r
1940 ytterligarc en hogfrekvensugn och Lr 1943
en s. k. Rennerfelt-ugnom 6 ton, en specielltyp
av elektrisk ljusbigsugn, som ersatte de ovannimnda brackelsbergsugnarna.
Ugnsutrustningeni Bofors hytta och stilverk
zir f. n. foljande:
2 masugnar
1 martinugn om 30 ton
3 ljusbd.gsugnarorn 18, 10 och 6 ton
2 hogfrekuensugndront uardera 4,5 ton,
Maximala vikten for stilgoten dt ca 45 ton.
Den nuvarande traverskapacitetentilliter inte
hogre vikter.
Malmen erhiller Bofors frin gruvor i Striberg
och Dalkarlsberg samt frin Tuolluvaaragruvan
i Lappland. Den anlinder emellertid till storsta
delen inte i form av styckemalmutan i form av
slig, ett koncentrat av rent malmpulver. Innan
malmen insdttesi masugnen,sintrasden, d. v. s.
hopbrinnes med kol- eller koksstybbtill porosa,
fasta stycken,varvid luft suges genom blandningen och forbrinner svavel etc. sisom vid
rostningen.
Frir att erhilla onskade stiltyper tillsdtter
man i stilugnarna st<irreeller mindre mdngder
av olika slags legeringsdmnen,sisom krom,
nickel, volfram m. fl. Silunda kan ndmnasatt
en vanlig typ av snabbsvarvstilinnehiller 18 /o
volfram, 4 /o krom och t /o vanadin, en vanlig
typ av rostfritt stal 18 /o krom och 8 /o nickel.
Hoglegerade stil som de nu ndmnda kunna
framstdllas sivdl i hogfrekvensugnarnasom i
l1'usbigsugnarna.
Stilproduktionen i Bofors omfattar omkring
40.000 ton per ir, men berdknas stiga till ca
50.000 ton efter fdrdigst2illandetav den nya
tappningshallen. Storsta delen av stilet tappas
frin skdnkarna i kokiller, dir det stelnar till
giit, som fraktas till valsvetk och smedjor for
vidare behandling. En del av stilet gjutes frin
kranskink i formar, s. k. flaskor, till stilgjutgods.
Att det inte dr nlgra foraktliga kvantiteter
rimaterial, som itgi till jdrn- och stilframstillningen, framgir av nedanstiendeforbrukningssiffror.

Sntkl tar e G u Jld.a Karl ssttn

tar ur thlprou frhn

18-tons ugnen,

Hdr tappat sthlet frLn ftiink i Aokiller. Bahsid.fdrman
Sigaard Engstr1ru hLller i tappningsspaken.

17

Chef for hyttan och stilverket zir Ing. Erik
Sunstrommed Ing. Erik Reinholdz som driftsingenjor i st&lverket.MasmdstareOtto Karlsson
svarar for driften i hyttan. Totala antalet anst:illda ar f . n. 735.
"1a", tycket'kanskeni.gon, "det diit ont
.rjiilua stdltilluerkningen ldter ju gan.rka
enkelt", och ai ldta denna reflektion gd
aid.aretill Ing. Sunstrom.

Tappningd.a4,i-tottr bdgfreAoensugn.
I byttan vid en produktion av ca 15.000ton
tackjdrn per ir i en masugn:
Malm och slig
. .. . ca 25.000 ton
Kalksten
2.000 ,)
Triiko,l
,, 75o.ooo hl
I stilaerket med alla ugnar i drift och en produktion av ca 50.000ton sti.l per ir:
Tackjiln
. . . . . . . . c a 12.000 ton
2.5O0 ,,
ldrnsuamp
Skrot
37.500
,,
,,
M e t a l l e ro c h l e g e r i n g a r . . . . , ,
i.800,,
Fiirskningsmalrn
3.000 ),
Vad masugnarna betrd'f.far har den ena inte
varit piblist ph ca 15 5.r och den andra inte pi
n;irmarc 2 fu. Efi.otdedigt tackjiirn kopes f. n.
frhn andra bruk. Trdkolet levererasav AB Trdkol i Vansbro, i vilket foretag Bofors dr delagarc. Kalksten och dolomit, som anvdndessom
slaggbildare resp. infodring i stilugnarna,
levererasav Larsbo Kalk AB, som helt dges av
bolaget.

"Nej, si enkel dr nog inte stiltillverkningen
i praktiken. Man behoverbara tdnka pi, att vi
hir i Bofors framstdller icke mindre dn omkring
100 olika sti.ltyper, av vilka mLnga i analysavseendeligger varandra ganska nara, for att forsti, vilken omfattande kontroll, som fordras
vid samtliga faseri av tillverkningsprocessen.
Och alla som sysslarmed stiltillverkning vet ju,
att stilet inte dr slutgiltigt fdrdigt, di det tappas
ur ugnen. Tyvarr finns det stora mojligheter
att forsdmra kvaliteten hos ett prima stil enbart
under den korta tid, som forflyter mellan tappningen och gjutningen i kokill. Tappnings- och
gjutningstekniken ir densamma for alla stilprocesser, men speciell omsor! krdves vid
elektrostiltillverkningen, ddr produkten till
storsta delen utgores av kvalitetsstil. For att
undvika fororening av stilet miste storstanoggrannhet och renlighet iakttagas vid alla arbeten
pi "tappningssidan", och fiir hojningen av
dennas standard torde alla kostnader och allt
arbete, som nedldgges,vil lona sig genom minskade kassationeroch reklamationer.
Redan ute pi skrotgirden gdller det att omsorgsfullt sortera de olika materialen, liksom
man miste gora med spinavfallet fr6.n maskinbearbetningeni de mekaniskaverkstdderna, vilket givetvis gir tillbaka till ugnarna. For kontroll av stilet under processensging har stilverket ett s. k. forprovningslaboratoriummed
olika hjiilpmedel till sitt forfogande for att analysera legeringsmetaller,undersiika ur ugnarna
tagna stilprov, g6ra erforderliga temperaturbestimningar etc. Detta arbete utfores kontinuerligt, siv:il dag som natt.
Betr. aktuella problem kan jag ndmna, att
stilverket i samarbete med forskningavdelningen f. n. sysslar med experiment f6r att f.Ft
fram stil och legeringar ldmpliga som gasturbinmaterial, pi vilka stora fordringar stillas i
frl,ga om motstindskraft mot hoga temperaturer, dock ej si hoga som 'Tryckfelsnisse'a.ngav
i kronikan i f.ota numret av 'B-pilen',
.{1irl3
Foru. d tid.'aB
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BOFORS SKYDDSPRISTIVI..ING
under 1946
Olycksfallstatistiken vid Boforsverken
Centrala Skyddskommitt6n vid Bofors holl
sammantride den 15 febr. under ordforandeskao av Direktor Axel IVahlsteen' Sammantra'
det bevistadesav bolagets representanteroveringenjorerna Karlsson och lYahlbers, dr Gtista
lohansson och sdkerhetsingenjor Granholm,
Backarbetsledarnasrepresentanterverkmdrstate
rnan, byggrndstare Groph och forman Hi)rdin
samt arbetafnas representanterherrar Gustau
Fri)ntan, Ragnar Olsson, Euert Ericsson,Oskar
Brask och Olou Karlsson.
Olycksfallsstatistiken for 5'r 1946 forelig
klar och av densamma framgl'r att Boforsverken
sedan 7942 kan uppvisa en stdndigt sjunkande
kurva ftjr olycksfall inom arbetet. Detta dr
sdrskilt glddjande och uppmuntrande, di industrien i landet i ovrigt miste notera en stigande olycksfallskurva. Olycksfallen utom arbetet
har ddremot stigit sedan 7942 och statistiken
visadesdrskilt h6ga siffror 1941,men lyckligtvis tenderar dven denna kurva att sjunka under
1946. Fjoll.rets siffror voro: olycksfall i arbetet
16,86 och utom arbetet 74,63 per 100 irsarbetare. I statistiken rdknas 1 irsarbetare :
24OOarbetstimmar. Detta betyder dock att dei
under 1946 inom arbetet intrdffade 641 olycksfall (2 om dagen), daruv 2 med diidlig utging
och 4 med invaliditet. Olycksfallen medforde
12.985sjukdagar eller ca 2o dagar per olycksfall och 77.466arbetsdagargingo forlorade eller
ca 3 dagar per irsarbetare. Utom arbetet intrdf.fade556 olycksfall, de flesta trafikolvckor,
med t3.562 sjukdagar.
Skyddspristdvlingenhar omfattats med stijrre
intressesedanden uppdeladesPa 3 olika klasser
enligt verkstddernas"farlighetsgrad". Foljande
verkstdder utgingo som pristagate i 1946 iLrs
tdvling:
Grapp A. Mekaniska giuteriet (MG 30)
kunde uppvisa en nedging i olycksfallsfrekvensenmed 32,6I %. Prissumman25okt. f t kr.
per anstilld arbetare (medeltal), tillsammans
301 kr., utbetaladestill klubbordforanden herr
Algot Larsson, och avdelningensskyddsombud,
herc Olof Karlsson, erholl ett personligt pris pi
50 kr. Ndrmastemedtdvlarei dennaSruPPvoro
Stilverket och Transportavdelningen med en
nedging av 2),6 resp. 20,4 1o.

dvre bilden: Frin vdnster Klubbordft)rattdeSaen
Berg (VA 40), Sk4dd;ombud'etOlof Karlsto-tt och
Klubbord'fdrandeAlgot Larsson (MG 30), Klubbordfi)rand'eKarl Lindgren (VK j0), Skyddso_tnbudet
Eduin Sji)kai:t (VA 401 tr*t Skyddtonbttdet Rolf
Hagqaitt (VK 30).
Nedre bilden: KlubbordforandeAlgot Lartsotz(MG
ar Dir, Wahlsteensband'
30) tar entotat,deltzing-tpris

Grupp B. Riiruerkstaden (VA 40) uppvisar
en nedglng i olycksfallsfrekvensenmed 47,42
-F 1 kr. per_anstdlld,
/c. Priisumman2)o k..
till klubbordfu.utbetalades
ii[su--uns 159
forande herr Suen Berg. Skyddsombudetherr
Eduin Siokuist erholl ett personligt pris pi 50
kr. Ndrmaste medtdvlare i gruppen voro Reparationsavd.och Frisare- och provstingsavd.med
en nedglng av 44,38 resp.32,01/o.
Grupp C. Experimentaerkstaden(VK 30)
vann dennagruPPoch visadeca 100 /o nedglng
i olycksfallsfrekvensen.Prissumman var iiven
hdr 250 kr. l- 1 kr. fijr var anstdlld eller tillsammans281 kr. Klubbordforandenherr Karl
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Lind.gren tog emot priset och skyddsombudet
herr Rolf Hagquist fick sammapenningpris soni
de andra skyddsombuden.
Sammanlagdaprissumman i de tre grupperna
var 1.091kr.
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Prisutdelningen forrdttades av direktor Axel
\Wahlsteen, som i ett kort anforande tackade
pristagarna for deras intresserade arbete och
lyckonskadedem till de goda resultaten. Direktor \Tahlsteen nimnde dven ett forslag till ornorganisation av skyddspristivlingen, si att denna
skulle bliva dnnu mera lockande och siimulerande. Efter en stunds diskussion uppdrogs it
ingenjor Granholm och huvudskyddsombudet
herr Froman att gon upp f6rslag till nya tivlingsbestdmmelser. (B-pilen hoppas fi publi
cera dessa ndr de d.ro fdrdiga.)
Efter frjrhandlingarna hoil bruksleikarendoktor Johanssonett synnerligenintressant foredrag
om kampen mot tuberkulosen och den skirm-bildsundersokning,som bolaget inom kort kommer att stafta. Denna undersokning dt frivillig,
men doktor Johanssonhoppades att alla skulie
deltaga i den och uppmanade skyddsombudoch
klubbordforande att agiten f6r saken.

Olycksfaltsstatlstlken vld Nobelkrut
Vid Nobelkrut kan nigon skyddspristivlan
mellan de olika avdelningarna icke i,[a rum plr
grund av-resp. avdelningars olika storiek (nilgra
avd. omfatta endastett par man, nilgra ha 100tals arbetare) och arbetsforhillanden m. m.
Skyddsarbetetbedrives emellertid hiir med lika
stor energi och omfattas med lika stort intresse
soll vid Boforsverken. Olycksfallsstatistiken
visar hdr under 1g46 L2,6 olycksfall per 100
irsarbetare,alltsi en ld.gresiffra dn vid Boforsverken. I statistiken under de tre forese.ende
fuen t94?.-1945 var siffran emellertid ,f gy.,.,,
sam som 6,5-7,2 olycksfall per 100 irsarbe_
tare. Man arbetar nu intensivt pi att iter dra
ner kurvan. Under 1946 jntrd,ffaie sammanlagt
132 olycksfall, darcv 120 inom och 12 pi vag
till arbetet, med 2.2tI fodorade arbetidagai..
Tvh av olycksfallen ledde till minst 10 Va jnialiFoljande avdelningar hade inga olycks{i!:,
fall: nitroglycerinkrut, dynamit, krutriassa, stubin, syrablandningar,perit, drifts- och ballistiska
laboratorierna, fysikaliska forskningslaboratoriet samt forri.det.
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Olycksfallsstatistikenfiir v6.rt land uppvisar
skrdmmande siffror. Enligt den preliminira
statistikenintriffade 3,r 1946ca 281.000olycksfall inom och utom arbetet, ddrav 755 med
doden och 3.500 med invaliditet som foljd.
Detta inneb:ir ca 18,5 olycksfall per 100 irsarbetare.Det intrdffar varje dag ca930 olycksfall,
dirav 1I-12
med invaliditet och 2-j
med
doden som foljd. 50.000 man dro dagligen ur
stind att arbetatill foljd av olycksfall i arbete.
15milj. arbetsdagargingoforlorade,de indirekta
kostnadernabelopa sig till ca 2OOmilj. kr. och
de direkta forsdkringskostnadernatill ca 50
rnilj. kr.
E. L.

Skyddsarbetet
fdr icke ft)rsummas.
Alla och enaar nzfrstestiindigt striiua att fi
aer olycksfallsfreiuensen.
Enuarmdstebliua sitt eget skTdd.sombud.

Maskinsknivningstfivling
Pi samma sltt som hosten 1945 kommer i
borjan av oktober att inom bolaget ordnas en
intern maskinskrivningstdvling.
Tdvlingen kommer att utgoras av halvtimrnesprovefter okind text och omfatta dels lagtdvling mellan tremannalag frin olika avdelningar, dels individuell tivlan.
Dagens Nyheters tdvlingsbesiimmelserkomrna att tilliimpas.
Priser komma att uppsdttassivdl i lagtdvlingen som i den individuella tzivlingen. Ndrrnare upplysningar komma att ldmnas i mitten
av september.
Tivlingen dr som redan ndmnts en ren interir
angeldgenhet och syftar uteslutande till att
vdcka intressef6r maskinskrivningsarbetet.Sivdl elit- som jdmna, goda resultat, fyllande
rninimifordringarna, komma att bli lika uppskattade.
fuling Spiik

SPN,iTGNIITGSOTYCKAN VID NOBELKRUT
den 12 februari

Onsdagen den 12 febr. kl. t3,20 inttd'ffade
en springningsolycka vid Nobelkrut, varvid
tvenne arbetare, Herman Leonard Eklund' odt
Yngue Eduin Luthman, omkommo.
Olyckan intrdffade i ett s. k' polerhus i nitrocellulosakrutbruket, ddr Eklund och Luthman
h6llo p& att t6mma jaktkrut ur en s. k. polertrumla, ddr krutet fitt sin slutbehandling. De
utforde tomningen pi samma sdtt som alltid
anvdnts under de 14 ir som detta krut framstdllts. Av hittills outredd anledningtdndesoch
exploderadekrutet i den trumla som just tiimdei. Ogonblicket efterit tdndes och exploderade krutet i de tre iterstiende fyllda trumlorna.
Att krut pi detta sdtt exploderar at en helt ny
erfarenhet. Verkningarna av explosionenblevo
utomordentligt kraftiga och en stor del av
byggnaden forintades.
Intensiva understikningar och fors6k pigi
nu f6r att siika utrirna orsakerna till olyckan.
Vid iteruppbyggnaden av polerhuset komma
givetvis alla tankbara Ltgdrdet att inforas, si att
personalenblir effektivt skyddad.
De bida omkomna krutbruksarbetarna voro
skickliga och pliktiro gna atbetate med ling erfarenhet pi denna arbetsPlats.

Herman Leonarcl Ehlund.

:',

't r89o
f 12' 2.47

Eklund, som var fodd 19' 2. t89o i V. Harg
socken,Osterg6tland,kom till Bofors 1915 som
arbetare i stilgjuteriet. Han flyttade hosten
1924 till Nobelkrut, drir han fick arbete vid
nitrocellulosakrutbruket.Viren 1942 blev han
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ganska svirt brdnd vid en krutbrand, men iter"gi.k
tillfrisknandet till sin gamla arbets"ft.t
plats. Vid jubileet erholl han medalj och gratifikation for 31 tjdnsteir.
Eklund var gift och sorjesnirmast av hustru
och fem barn, dirav fyra vuxna och det yngsta
fott L935. Han var en stilla och forsynt man,
som ej gjorde mycket vdsenav sig, och en god
kamrat.

Yngve Edvin Lutbnan. + rgor f 12, 2.47

Luthman var ocksi ostgote,fodd den 13. 9.
1901 i Finspong. Han var Lren 7916-1919 a,nstdlld vid Bofors, dels vid granatbesiktningen,
dels vid metallurgiska laboratoriet. Efter nhgta
irs arbete p6" annat hill kom han i aprll 7924
till Nobelkrut och fick arbete pl nitrocellulosakrutbruket. I Bjorkborn utforde han ett i hogsta
grad uppskattat arbete. Han tjdnstgjordebl' a.
tidvis sisom forman. Vid jubileet erholl han
rnedalj och gratifikation for 25 tidnstel'r.
Luthman var gift och sorjes ndrmast av
hustru. Vid sidan av sitt arbetedgnadehan sina
krafter it de ideella foreningsrilrelserna.Han
var snlunda ffiin 1926, di kassanstartades,till
sin ddd kassor i Bjorkborns Arbetares Sjdlvhjiilpsfond. Minga hr var han iven styrelseledarnot i Bj6rkborns Fackftirening,Bjorkborns Arbetarekommun,Britens IF och Konsum.
Bolaget tackar de bida otnkomna for deras
nlngliiga, skickliga arbete och blingar: deras
A. IYt.
minne en hyllning.
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K. G. G. Blomqvist.f 28. ro. 46

K. V. Forsberg.l' 9. rz. 46

T. E. Kahlin. I zz. ro. 46

Personaliaiterfinnas i
fciregiendenummer

av &as i d .3 6

K. S. Karlsson.f 28. to. 46

ThareMolinder. t 16, rt. 46

s. H, Abrabansson.t 3o, rz. 46

N. H. Ehenberg.! 23, rz. 46

H.
H. E.
E. Eribsson.
Eriksson.t s. l. +Z
+z

Abrabamsson, Stig Harry, f. r9t2, d. lo. tz. Dqe.

Eketzborg, Nils Harald, f. 190g, d.23.

Abrahamssonanstdlldest3. 4. 1937 som diversearbetarei projektilverkstaden,en sysslasom han innehade till sin d<id.

Ekenborganstilldes 8. ,. L928 som rensarei gjuteriet. Ar 1940 iiverflyttadeshan till byggnadsavdelningen som kompressorskiitareoch blev sedermera
fcirridsarbetarepe sammaavd.

Eriksson, Holger Entanuel, f . tg}9, d. 9 marc 1,947.
'
Erikssonanstilldes i fdltverkstadent94O som svarvareoch har sedan1942 vait reparatciri reparationsavdelningen.
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L2. L946.

Euli;u, Siri Frideborg,f . tgl9, d. 2 mats 1947.
FrcikenEklcivvar sedanir 1940 anst?illdp& tiindmedels- och spirljusavdelningen.

't-

^

K. G. E. Jern. t 25. tz. 46

E. K. Jobansson,
t zr. z. 47

A. Okson. t 19.z. 46

J. B. S.Saaa.f 16.3.+z

E. M. V. Tell. t 24. z' 47

S. M. E. lYalLin. t 24' z. 47

Oltsott,Axel, f.. 1900,d. 19.2. 1947.
'
Olsson var L3. IL. 1939-L5. lO. 1942 anstdlld
vid Nobelkrut och kom sistndmndadag till h?irdverket vid Bofors som hdrdningshjiilpareoch brinellprovare. I nov. t946 riverflyttadehan till avsyningsivd. som avsynarei filtverkstaden.
'

K. G.Wihtorsson.
I 14.3.47

1946'
lent, Karl Guttaa Einir, f.. 1899,d. 25.12.
u
Han
jordbruket'
1..r, anstdlldes L5. 6. lgli piarbehan
dtu
rcirverksladen,
flvitade senare dver till
tade som revolversvarvare.Vid iubileet erhtjll han
rnedall och gratifikation fcir 33 ti2insteir'
i

'
?

2L.2' 1947'
lobansson,Elua Krifiina, f.. 1920,d1939 som
i
december
anstdlldes
Fr6ken Johansson
arbeterskapt ammunitionsavdelningen'Den 17' 6'
1944 blev'hon skrivbitrZidepi sp&rlius- och tdndmedelsavdelningensverkmistarekoniot och iiverflyttade
som tidden 16. 10: ]946 till snickareverkstaden
skriverska.

Siiiu, lohn Birger Sixten,f . 1')I4, d. 16 mas 1947.
i proiekSririvanstilldes1928 som granatsvatvare
tih,erkstaden,vilken anstillning han innehade zindr
till sin dcid.
T ett, EriA Martin Valentin, f . i9oo, d. 24. 2. 1947.
Tell arbetadevid Nobelkrut n&gra m&nader1926
samt frin den 28. 2. 1929 som krutbruksarbetare,
mestadelssom krutpressarei nitroglycerinkrutavdelningen.
lVallin, SigneMar)atzneElisabeth'f . 1892, d' 24' 2'
1947.
Frciken Wallin - Syster Signe - anstllldes 11
och -tfiinstgjordefrin
lug. 1928 som bruksskdterska
ir 1938 togs i
Potiklinik
Bofors
dAL
r%8,
med
ocf,
bruk, som poliklinikskiiterska. SysterSigne.nedlade
ocksl ett intresserat arbete pi den frivilliga sjukvirdsutbildningen.
Karl G6fia, f. 1908, d. 14 mats 1947'
llTiktor.rson,
\Wiktorssonarbetade L937-1943 i mekaniserade
gjuteriet,iteranstilldes1945 som-avsynarei adiustageii^tte.r o.n blev samma ir sandbldstrarei proiektili hdrdverket'
verkstaden,senarehrirdningshi2ilpare
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VETDRANER SOM SI,UTAT SIN TJTNST

Karl Bjdrn

K. J. Gustafsson

K. G, Bohnan

Daeid Hedluntl

Ernfricl Lund

Personaliaiterfinnasi
foregiendenummer
av &*
sid. 37

Frans L|fstrancl

Karl Ahngren
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OsharOstblatl

Ragvald Almqztist

Nils Bergrnan

r
I
t
:

Karl Enil Hedgren

Felix Friedemann

Simon Roos

Gustav Karhson

Tbeod,orSan&tall

Aug. Engborg

Viktor Bjdrn-Hedenblad

Karl Dahl

Erik Selander

Axel Thornberg
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Almgren, Karl Ferdinand, f. 1882.
innehadetill den I. t. L947,
Almgren anstdlldes1914 som smed i smidespress- 11r9.,r,vilkentjdnsthan
de
avgick med pension. Vid jubileet erhd,llhan
l11r
verkstaden,sedan han l8g3-19L4 arbetat vid nin.
medalj och gratifikation ftir 4t tjdnsteflr.
spings Styckebruk,vilket 1903-1911 drevs av AB
Karlsson, GustaaEmil, f . l,gg2,
Bofors-Gullsping. Ar 1935 blev han fdrman och
''
1942 verkmd.starei. smidespressavdelningen.Avgick
Karlsson anstelldes1910 som stilsynarei valsver_
med pension den 31. Z. [g41. Vid i;bileet erhdll
ket, ddr han L923 blev fcirman och t9i4 faktor, vilken
han medalj och gratifikation fcir 4O tj?insteir.
plats han innehadetill
.den t. 4. L947, di han avgick
med..pension. Vid jubileet erh6,ll han medalj -och
Almquist, Raguald,f. 1S81.
gratifikation for 36 tidnsteir.
'
Almqvist var iren LgLt-t9L5 anstdlld vid AB
Roos,,
Sinzon,f. 18g0.
Bofors-Gullsping s&somverkstadsingenjcir.Han Eter_
Roos
anstdlldes vid Bofors 1892, kom 1899 till
ingenjcir i Stilfdrstiljningen,ddr han
12^ .I?29.som.
Bjcirkborn som krutbruksarbetareoch arbetaded?ir till
rjansrgJordetrll den I. L. L947, di han avgick med
1918. Ateranstdlldesvid Nobelkrut 1924 vid nitro_
pension.
glycerinkrutavdelningen, dir han arbetade till upp_
Bergman, Nlfu, f. 1gs0.
nidd.pensionsllder 1. 4. L947. Erhrjll vid jubileet
-,
Bergman arbetadeiren 1907-1911 som rostbrdnmedalj och gratifikation fdr 48 tjdnsteir.
nare
ihyttan, iterkom LgI4 tjll handformningsgjure_
riet, ddr han arbetadetilt I92j, di han blev transport_ ' Sanduall, Anderc Teodor, f. Ig7g.
arbetare i modellverkstaden. Han avgick den
Sandvallanstdlldesredan ir 1890 vid teselbruketi
31. 1.
1947
Bjdrkborn,
tvi. ir senare kom han till vilsverket i
pensionsilder.
nrtrOtt
jubileet
vid
,vid.uppnidd
Bofors, dir han stanaadej 20 itt. Ar L9l3 flyttade
medalj och gratifikation fdr 37 tjdnstehr.
han till projektilverkstaden som granatsvarvareoch
Bjorn-Hedenblad, Guttau ViAtor, f. 18g0.
arbetaded?ir till den 29 mars, di hin avsick med pen_
Bjdrn-Hedenblad anstdlldes1902 pe transporrav_
jubileet erhcjllhan medalj ocligratifikaiion
_
.Vii.
delningen, civerflyttade 1918 till eiektriska-avdel_ :ig".rot >4 tlanstear.
ningen, ddr han fcirst var frirridsarbetare och sedan
Selander,EriA lohan, f. L879.
el-montijr^och el-reparatcir. Han avgick den 31 mas5
vrc.uppntdd pensionsd.lder.Vid jubileet erhd,llhan
Selanderanstdlldes den I/2 1897 som transport^sikt_
arb5!ar9i transportavdelningen. Blev bomare i
medalj och gratifikation fd,r 44 ti'dnstefu.
svdelnrngenden 25/6 1941, samt avsynarei. kanon_
Dabl, Karl, f. 1978.
verkstadensavsyningsavdelning
den iyl tl+t. Stu_
Dahl anstdlldes 1900 som gjutgodsrensare,var
tadeden 3l/12 1946pi grund av uppnidd pensions_
senaregjuterihantlangare,arbetarEpt byggnadsavdel_
jubit€et medalj &h gratifikation
ild.i.
frhcil! vid
nrngen och fcirvdrmarei martinverket. Ar 1905 blev
for 49 tidnsteir.
haa krankdrarei kanonverkstadenoch tgtO granat_
warvare i projektilverkstaden,ddr han arbetaldetill
.Tornberg,Axel Leander,f. 1gg1.
Tornberg var anstilld vid Boforsverken l91l_
den 29 mars di han pensionerades.Vid jubiieet
erhcill han medalj och giatifikation frjr 46 tid.nsteir.
Bcirjade arbeta vid Nobelkrut r: .7. 1924,
I2I9.
dir han varit krutbruksarbetare
pi olika avdelningar,
Engborg, August Emanuel, f. 1880.
de senasteiren som fd,rridsmari. Han utsattes1934
Engborg anstdlldes1911 i hyttan som brinnarbas,
fcir en-svirareolyckshdndelse.
Avgick med pension21
civerflyttade till verktygsverksiaden 1919, der han
dec. 1946.
arbetadesom.verktygsslipareoch 1,942blev avsynare.
Han avgick den 21. 2. 1947 vid uppnldd pensions_
ilder. Vid jubileet erhtill han medaiy och gratifika_
Semestern
tion f<ir 3i iidnsteir.
Arbetarnassemesterinfaller i fu t4_26 iuli siv?il
Friedemann, Carl Louit Felix, f . Lggl.
vid Boforsverkensom vid Nobelkrut. Arbeiet slutar
Friedemannanstdlldesvid Nobelkrut 1 juni i!1)
rlltsi. l<irdagenden 12 juti kl. 12,45 och bciriarigen
pi divarande F-avdelningen och har ddrefter under
juli kt. 7,00 fdr dagarbeti're.
TTfj*."
{en ,zs
de senasteiren varit laboratoriefrjrestindare.Vid ju_
2-skiftarnasluta kl. t2,.45 p3,ld,rdagenocfriorla kt.
bildet erhrjll han medalj och gratifikation frir
6,00 minclagenoch 3-skiftarnasluti- kirdas kviill kl.
31
tjrinsteir.
20,00 och bdrja scindagen
den 27 juli kl. z5,OO.
Fdr reparations-och andra bridskandea.beterr,,orn
Hedgren, Karl Ernil, f . 1877.
miste utfdras under semesterperioden,giilla siirskilda
Hedgren anstilldes 8r 1926 som smed i byggnads_
civerenskommelser.
avdelningen, i vilken avdelning han haft ,u'rrirn"^rrDe personer,som genom Stordnastiftelsen6verens_
_
stlllning till den 31./12 1946, di han pi srund av
k_o11it me.d.bolaget om semesterledigheter,erhilla
uppnidd pensionsilderslutadesin anstiilinirig.
sirskilt meddelande.
Slot9"*iltelsen bcirjarverksamhetenlcirdagenden
Hittquist, Adam Gustaf Oscar, f . L88L.
^.
zr
lunr, da-oppnasrestaurangen,
och har sedan<ippet
Hultqvist anstdlldes1905 som skjutkommissariepi
10 veckor framit. Liksom tidigare d.r sommaren in.
skjutfiiltet. 1920 blev han chef f6r transportavdel_
delad i 10 semester-veckoperiod"er.
'
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Vi gratulera

Nobelkrut
Anst.-3r
Yrke
Namn
Maj
1925
5 Karls.ton, Guslau Adrian, Fcirman
rgLt
t 2 Skyllkaitt, GustauAdol't', Krutbr.arb'
Juni
1 Forsman,Bror lulius, Verkmdstare 1,gLO-L916
L9r7-r9r9
tg20r935
3 Karlsron, Karl I oban, Krutbr.-arb.
1
9
r
4
r
920
Fijrman
Hehner,,
Karl
5 Andersson,
1924-

Juli
1915
4 Persson,Oscar Albert, Krutbr.-arb.
1.5 PetterJson,Karl Albin Laurentiut, Snickare 1926
I9l3
2 0 lobantson, Knat Martin, Reparat<ir
Arg.
z3 .Hjalmarson, lohn Valdemar, Sekreterare 1916
1912-1'916
26 Bild, Knut Oscar,Laborant
1920Sept.
1939
L) Olofsson, Elsa Cecilia,,Portvakt
l9l9
21 Suensson,Karl Gu$ar, Krutbr.-arb.

Vid Boforsverkenoch Nobelkrut komma avloningarna att utbetalasi fdljande dagar under
b.r Ir47, dock med reservation for helger,
semestrar, siukdom eller andra oforutsedda
hdndelser:
:
Mfr'nadsaaliinade
21t januari,2) febrttari, 2! mats,25 aptil, 23
maj, 20 jvni, 25 juli, 22 augusti, 25 september,
24 oktober,25 november,1p december'
I

I tma?l onaa,e:

M"j
1910
7 Engbolrn, Axel Hjalmar, Handformare
29 Velterlund, Karl Ruben, Granatkappare 1928
Juni
) Gustaatson,GustauFritiof , Monteringsarb. L928
1931
18 HShamson,lobn Efrairn, Fcirman
1927
Kranforare
Karl
Rudolf
24 Persson,
,,
1910
25 Sandmll, Erih loban, Modellsnickare
1940
1910
L94l
1918
1'919

Sept.
5 Karlssorz,GustauEdain, Truckfdrarc
7 Ahlstri)m, AxeJ Gunnar, Svarvare
Karl Augusl, Sadelmakare
L2 Saensson,
L8 Hdgberg, Oloa Augurt,' Spinkcirare.
zo Otiusson, Olou Guslaz,Ordningsvakt
23 EriAsson,Karl Folhe' Transportarbetare
25 MdrA, Eloa Enzanael,Grovarbetare
28 Arontson, Karl Elis, Refflare

19i8
1924
1937
1944
1937
1'92L
l93L
1928

Utbetalning
dger rumr)

L/r -rr/r
1.6/r-29/r

I

22-2) ian.
5- 6 febr.

3o/r -12/2
L3/2 -26/2
27/2 -t2/3
B/3 -26/3
27/3 - e/4
ro/4 -23/4
24/4 - 7/5
8/5 -2r/'
22/5 - 4/6
,/6 -18/6
19/6 - 2/7
3/7 -16/7
17/7 -3o/7
3r/7 -r3/8
r4/8 -27 /8
28/8 -Lo/g
rr/9 -24/9
2r/9 - 8/ro

II

l9-2o febr.
5- 6 marc

III

L9-2O mars
2- 3 april

IV

16-17 aprll
30 april2)

V

14 majz)
28-29 mai

VI

11-12 iuni
27 junia)

VII

9-10
4-24

VIII

5- 7 aug.
2O-21 aug.

IX

3- 4 sePt.
17-18 sePt.

X

1- 2 okt.
15-16 okt.

9/ro-22/10
23/ro- 5/11.

xI

29-30 okt.
12--13 nov.

6/rr-19/Lr
2o/rr- 3/r2
4/12-17 /r2
18/t2-3r/1.2

XII

26-27 nov.
10-1L dec'

XIII

23 dec.6)
9 jan. t'948

Fijr tiden

1
2
3
4
6

LI

10
11
l2

r:)
I4
T'
16
I7
18
I9
20
2l
zz

Aug.
I St)derquist,Karl Gustao Einar,
Kompressorskcitare L946
1o1)
5 Karltton, Erih lohan, Reglerare
1 c ) ' l?
Kranfcirare
8 Berggren, Erik Hiahnar,
194,
Marie,'Stlderska
Agot
Lind.man,
9
I92O
15 Sii)kuist, Karl FiliP, Ftjrman
1c)?o
23 Nordenberg, Nils Harald \Y'' Ingerilt

Bokf.period nr

Avlcining
nr

7
8

Boforsverken

Juli
5 Lid'strdm, Gustau Yngue, Ovalvalsare
7 Karlsson, Frans Felix, Smdltare
9 lYalkert, Nils Rude, Gummireparatdr
L9 Andertson, Nils Allan V/allentin, Botrate
29 Stri;m, Oshar Valfrid, Hlrdningshi?ilpare

il 194Z

Avltiningsdagarn

do'&ringar

24
25
zo

iuli
j]u]i

Anmiirkntngar.
r) Utbetalningsdagar vid Boforsverken' Vid Nobelkrut
sker utbetalningen pi torsdagarna samt pi de hiir nedan anm'drkta dagarna.
2) Utbetalningen lger rum denna dag, di f<iljande dag
Ir r. maj.
3) Utbetalningen lger rum denna dag, di fciljande dag ?ir
Kristi Himmelsflrdsdag.
a) Utbetalningen framflyttad

en dag pi grund av mid-

sommarhelgen.
6) Utbetalningen lger rum denna dag pi grund av den
kommande julhelgen.
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Nr 2 1946 riAtade Inguar Andertson
I &2.uppmdrAsambetenpi de partiellt arbetsf1ra,
Han: lrLga f ordrad.een liingre utredning innan
clen hunde besaaras.

De partiellt

arbetsfiira

I fcirra numret av vir tidskrift fcirdes friqan om
de partiellt arbetsfcirapi tal. Ndrmast isyftides di
de av vira anstdllda,som pi grund av sjukdom eller
olycksfall blivit tvungna att byta arbete inom fciretaget. Eftersom frigan alltsi aktuaiiserats,kan det
kanske yara av intresseatt ta upp den till diskussion.
Vad menar man di med begreppet partiellt arbetsf<ir?Ett av vira nyasteuppslagsverkhar f<iljande
definition: "Partiellt arbetsfciradro personer,som pi
grund av fysiska eller psykiska brister ej kunna utfcira
en normal arbetsinsats,eller ej kunna prestera en
sidan, annat ln under frir dem avpassadefcirhillanden, och som ddrf6r ha svirt att fi irbete. Hit rdknas
ildringar, blinda, dcivstumma,van[6n, vissa kroniskt
och psykiskt sjuka m. fl." Vill man fdrenkla saken,
kan man ocksi siga, att partiellt arbetsfdr ir var och
en, som har onormalt sv8rt att fi arbete p& tippna
marknaden.
Karl Bortrdm, sont iir ddustum, har arbetat bi rijrbes)htningen(VA 80) sedanfebraari 1939. Hiir se ai
honom renta giingor p2 en 40 mm gran4t.

J"l:j.',

: t""t.":"1

;J

at
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Ture lontson, som iir fddd blind, anstiilldet i ohtober
1946 i standardaadelningenpA VV 20,, dlir ban hr
sysselsattmed packningrarbete,sorn han klarar bra.
Det har naturligtvis alltid funnits folk av ovannimnda kategorier. Man kan knappastsaga att mer
in en brikdel av dem dr en produkt av den moderna
industrin. Tvirtom ir det si, att en stor del av dern
?ir fddda med sina lyten, t. ex. de flesta blinda och
dcivstumma.
Om alltsi den moderna industrin Ir relativt oskyldig till skapandetav de partiellt arbetsfcira,har dock
vir produktionsordningpi ett helt annat sdtt ?intidigare komplicerat ffi.gan om deras inordnande i frjrvirvsarbetet. Arbetstempot har cikats. mer eller
mindre svirskdtta maskiner har satts in, kollektivavtalen har stipulerat vissa minimilciner, som inte fir:
underskridas (den undantagsbestlmmelse,
som finnes i vissa avtal har i praktiken kommit att ft en
mycket liten betydelse),och de hastigaskiftningarna
i produktioneninom varje enskilt fciretagha gjort det
cinskvdrt,att arbetarenkan 6verflyttas pi olika arbetsplatser allt eftersom arbetetfordrar det.
Parallellt med denna utveckling lciper emellertid
befolkningsutvecklingenmed sjunkande kadrer av
personeri arbetsfciraildrar. Detta, i fcirbindelsemecl
vl.r med tiden allt mera skd.rptablick f<jr den sociala
sidan ev samhdllslivet,
har gjort frigan om de prrtiellt arbetsfciras
inordnandei produktionenmer bch
mer aktuell.
Ett popul2irt uttryck sdger, att statistiken alltid
ljuger. Detta innebrirnaturligtvis en betydande<iverdrift, men rymmer vil dock en viss sinning. Att
idmna nigon tillftirlitlig statistik om de pu.tLilt urbetsfrirair s[rskilt svirt, dd.rfcjratt man minga ginger
inte vet var man skall sdtta grinsen uppet mot Jen
friske och nedlt rnot den aisolut arbiLofcirmi;sne.
Nigra siffror skola emellertid llmnas fcir att gJ ett
begreppom problemetsstorleksordning.
Den sista folkrdkningen (1930) llmnar bl. a. f<jljande uppgifter om de partiellt arbetsfdra:
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Arbetare vid Boforsverken, som under senareir, till och med fiirsta halv8ret r94J, pi grund av
sjukdom erhillit iiverflyttning till liimpligare arbete
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Arbetare vid Boforsverken, som under tiden r. T. r94t-3o.6. 1946, pi grund av sjukdom eller
olycksfall erheflit iiverflyttning till liimpligare arbete.
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ttll ifverflyttningen.

':f,f#" Reuma,ism
Fry,udfrrn,vd.
irulrr*:liil:;;'*i ,,Ii,::Jlil.
?,1"J#'
3,*':1il1
il:ff:l+
:fT$+:.d?*,
Stilverket
Gjuteriet .......
Valsverket
Smedjan X pressen
Hlrdverket
Verktygsavd.
Kanonverkstad . . .
F?iltverkstad
Ammunitionsavd.
Plttverkstad
Vakt
Adjust.-hall
Expedition
Trpt.-avd.
E l e k t ra. v d . . . . . " .
Byggnadsavd
Tvd.ttinrdttriingen

30

1-

2
2
4

4
5
6
4

2L

3
)l

2
I5

a

31622

3-8
1-1

16-

1

I

124l

11
1a

1

3
21

j

1l

1-

--tl

1
1
1

11
1-

11
2

kan man knappastanv?indabegreppetpartiellt.arbetsf6ra om deml'Der*.d ir dock inte sagt,ati det hela
inte ir nigot problem.Om man ndmner, att i runt tal
en omplaierirlg till ldttare eller eliest liimpligare arbete ager rom ltar tredje dag, fir -manett begreppom
omfattning. Hur omflyttningarnaf<jrdela
oroble"mets
iie avdelningsvis,och av vilken anledning de ske'
flamg|^rav vidstlendetabeller.
Hriruvida de i tabellerna uPPtagnasiukdomarna
bero pi "fcirbrdnningen av den mdnskliga organis"resulterai i en alltfijr snabbfdrslitning"'
-"rr"'rodr iu vanskligt att uttala sig o-m' Lekmannen har
emellertid en kinsla av att de hdr omnlmnda sjukdomarnairo ganskavanliga och fcjrekommerhos folk
av de mest skllda yrken. Att de rena yrkessjukdomarna dro i minoritet framgir i varje fall tydligt' .Att de
metallurgiska avdelningarnai viss mdn d^omtnerar
tabellen"kan vid hastigt piseende tydas si, att iust
i dessaavdelningardro shrskilt utsatta for
arbeterina
siukdomar. Si behiiver emellertid inte vara fallet' I
siiillet totde nog fdrhillandet till stor del vata det,
att en arbetat. f,et hu. svirt att stannakvar, nir han
fitt en sjukdom, exempelvis magkatar.r,v.arfcir en
civerflyttaing blir n<idvnndig. En verkstadsarbetare
med samma'siukdomkan oftast bli kvar i sitt gamla
arbeteoch piverkar alltsi inte statistiken'
Som frarirg&r av siffrorna i tabellerna,dr det ett
betydande aital arbetare' som av hdlsoskdl-erh&llit
<iverflyttning till ldmpligare arbete.- Hur fdrsiggir
no deisa dvErflyttningaroch oem dr det som bestimmer vart veder6drandearbetareskall dverflyttas?
Den arbetare,som pn grund av sjukdom inte anser
sig orka med iltt gamli arbete, anmiler detta till
PJrsonalkontoret,som pi en sZirskildblankett skriver
Allan Anderrron, .totn har 29 tiiinstefrri Bofors, tar
frSn bdrian snzedmert rLkadeut fdr en benshadaocb
'iir
nu bonare p2 uerktygsaadelningen'

J.

#
Gdte Bergquirt, rot??'har 28 tiiin$eLr i bolaget, arbe'
't'ick ett
Trkettade tidig)re i kanonaerkstadenmen
eksem,sint gar att han inte kan aittas inont aetkstads'
onzrLd'et,H)n sTtslarnu med'ntontering au fall:kiir'
som
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mar till spSrliusgranater
Hiignan'
i
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uppf
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ut ett meddelande om "Andring av anstdllningsf<irhillande pi qrund av hilsoskdl". Denna anmdlan
understdlles flrst vederbtirande avdelningsingenjiir
till ldkaren,som,
f<ir vttrande,varefterden tjversdndes
sitt utlillmnar
siuke,
den
ha
undersdkt
att
efter
tande om hans hllsotillst&nd'
Avdelningschefenundersdker ddrefter, om nigot
l?impliet arb"etekan beredasinom avdelningen' Skulle
tZ ii iut^ fallet, remitterasdrendet till Personalkontoret, som undersiikermciiligheternapi andra avdelningar. Om arbetarenhar fcirutsdttning,attskdta ett
vrklsarbete tages givetvis hinsyn hirtill, men f6rst
tch friimst m--iste-hdnsvntagas till hdlsotillstindet
och arbetet avPassasefter detta. Vid svirare fall
Petordnassammanlrdffandemellan verkstadschefen,
omflyttas,
skall
som
och
den
sonalkontoret
Person
varvid den sistndmndeffu f.tamldggasina dnskemil'
Vid dverflyttning p& grund av olycksfall i elier
utom arbetet tilliimpas f<iljande forfarande' Di en
skadadDersonfitt ldkarenstillstind att boria arbeta,
uppstiker han i allmdnhet arbetsledningen pi $-en
triffas
varvid ijverenskommelse
gamta arbetsplatsen,
si ske
ddr
arbetet,
gamla
6m iterupptagande av det
ej
personen
att
art,
av
sidan
diremot
Ar
i[adin
kan.
kan utftjra sitt ordinarie arbete,fcireslis om mciiligt
annat arbete inom den egna avdelningen. Det nligget
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ddrvid arbetsledarenatt i stiirsta miijliga utstrdckning
sdka utnyttja arbetarensyrkesskicklighet.
Vid olycksfall som fordrar yiss konvalescenstid,dr
arbetaren m8.nga ginger i stind att utfdra n&got
ldttare arbete,och sidant ordnas di genom Personalkontorets fdrsorg. Detta arbete f&r vederbcirande
sedan fortsdtta med tills harr kan Ltertagasitt gamla
yrke. De siffror pi olycksfall i och utom arbete, som
medtagits i tabellen fdr frirsta halv&ret 1946, avse
huvudsakligen sfldana tempordra civerflyttningar. Fcir
tidigare 5r finnes ingen statistik hirdver tillgZinglig.
I de fall d& best&endemen uppstitt och lZimpligt
arbete inte kan beredaspn den egna avdelningen, fir
den skadade likaledes genom personalkontoretsfcjrsorg stadigvarandedverflyttning till ldttare arbete p3.
annan avdelning. Det 1r naturligtvis oftast frin de
"tunga" avdelningarna som dverflyttning sker till
nigon av verkstadsavdelningarna,dlr vederbcirande,
om fcirutsdttning forelegat, filtt ldra ett nytt yrke.
Vid alla dessaomplaceringar dr det givetvis bolagets strlvan att i gdrligastemin sdkatillgodosevarje
enskild persons speciella dnskemil. Men helt naturilgt nr mojligheterna begrd.nsade,
d& antalet personer,
som cinskaomplacering,dr stort, och det hela miste
hilla sig inom ramen av de l?impliga platser, som
kunna finnas lediga.
Overflyttning arna handld,ggasallts& av avdelningsingenjd,rer, verkstadschefoch personalkontoretstjlnstemd.nefter ld.karenshrirande. S&v2ilbruksldkatna
som tjdnstemdnnenpi Personalkontoretha med tiden
fitt en allt mera vidgad erfarenhet av denna verksamhet,- liksom de ocksi gjort sig grundligt fdrtrogna
med arbetsfcirhillandenap& de olika arbetsplatserna.
Detta bcir uig6ra en gatanti fcir att dverflyttningarna
genomfriras p[ ett objektivt och riktigt sZittoch med
utnyttjande av alla de mdjligheter som stir till buds.
Men skulle nigon arbetarevid diskussionenom 6verflyttning ijnska ta med sig en representant frir sin
verkstadsklubb lr det naturligtvis ingenting som
hindrar det.
EPT och EPP i mars 1947.
V. Petterston och B. Arehus
Samtliga fotos Boforsfoto : Tillman

*
Rationaliseringen
Soarpd iuiindaren i -fu

Nr 1 1947.

I nirmast fiiregiende nummer av &2.
har signaturen B. E-nd, som jag i fortsattningen tager mig
friheten att kalla frir endastB, tagit upp den s. k.
rationaliseringen till diskussion, och han efterlyser
ett svar pi en del frigor eller problemstdllningar,som
pi.ett eller annat sett sammanhd.nga
med industriell
produktion. Jag skall nedan i all korthet f<irs6ka
klargdra min syn pi frigorna.
;d.tfullstZindigt dverens med B om att stijrsta
Jag
mtijliga produktion dr nd,dvindig f6t att vi skola
kunna behilla eller hiija den levnadsstandard
vi i dag
ha, och att en viktig faktor hdrvid dr rationaliseringen.
Nu dr bara frigan den om B och jag med rationalisering mena samma sak, men jag ffu vdl tro att vi
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bida 6nska att en vara av vad slag den iir, skall tillverkastill billigast miijliga pris, d. v. s. med minsta
mcijliga fcirbrukning av material, arbetskraft, kapital
o. s. v. Priset dr ju sammansattav ett otal detaljkostnader, men det 2ir ju givet att vann bliver billigast om urie enskilt kostnadsstllle dr sl l8gt, sE,
rationellt, som m<ijligt. Jag vill hdrmed sdga, att en
rationell tillverkning inte endast Ir en friga som
bercir arbetarensdirekta produktion, utan lika mycket
alla de kostnader,som miste pifdras varanifriga. Det
dr siledes inte alltid fallet att ex. arbetsldnen som
sidan fdr ett visst tempo i den lEngakostnadskedjan
dr den faktor, som leder till eit frjr hiigt slutpris. Fcir
m&nga industrier kan exempelvis ett fcir hdgt betalt
rivarupris medfcjra att den f.drdiga varan icke kan
sdliasutan fd,rlust.
Det 1r s&ledesalldeles riktigt som B sdger, att Bolaget vill ha stdrstamiijliga produktion till billigast
mdjliga pris - och det vill dven B fijr att kunna
behilla eller hiija sin levnadsstandard.Men B vill
lven genom sin individuella produktionstikning iika
sin fdrtjdnst och d.ven detta dr alldeles riktigt, och
det dverensstdmmer helt och fullt med min egen
isikt, si h?ir f6religger inte nigon meningsskiljaktighet. Genom rationella tillverkningsprocedurer fdrbilligas ju den framstdllda varan och hirigenom erh&lles i fdrsta hand en indirekt fdrtiiinstdkning jag ffu mera varor fcir min krona. Ja, det ar.-nog
sant, men s& menadeinte B, utan om jag iikar min
produktion, s& vill jag ha mera pengar i avliiningsp&sen. Och iven det fir B ! Har ett arbete virdesatts
efter vissa faststdllda grunder och arbetarensi att
s?iga fullgdr mer dn vad som normalt fordrats av
honom, si erhiller han ju d.venbetalt f<ir iiverskottet,
fcir detta ?ir ju principen fdr allt ackordsarbete.
Vid en lokal ackordsf6rhandling fdr nigot 3r sedan
erbjdd jag arbetarpartenLO /o mer betalt fdr varje
tillverkad detalj iiver det antal, som de redan 6verenskomna arbetsstuderadea&orden afigay - men detta
erbjudandeantogsej av n8gon anledning,som jag dn
i dag inte fiirstir. Merbetalningen avs&gatt premiera
fliten eller merprestationen,slledes nigot i stil med
vad B efterlyser.
I sitt inl?igg ndmner B vidare att arbetareninte har
nigon nytta av att fd'resli eller vidtaga en fiirbittring
pi ett verktyg eller i en tempog&ng,enir han dE utsitter sig fijr risken att "f.L avslag pi priset". Detta
dr en sanningmed stor modifikation.
Jag tror inte att B har ntgra invdndningar att gdra
mot mitt ovansttenderesonemangangiende rationaliseringen och prisbildningen, och jag skulle s|.ledes
inte behdva lagga ut texten vidare, men jag skall
kanskeleda B:s tankar in pt ett praktiskt exempel,
som visar att det nog [r n6dvZindigtmed "ett avslag
pE priset" fd,r att nyttigheten skall bli billig. Tag en
sidan vardagsvarasom en cykel. B kan vara sdkerpi
att tillverkningen av denna i dag dr ganska rationaliserad, men tror B att en cykel kunde vara snarr nog
varje mans egendom om inte stvdl nya och blttre
verktyg som tempog&ngarstdndigt medfcirt ett "avlhg pA priset". Sdkertinte! Exemplenkunna m8ngfaldigas. Varje produktionsfrirb[ttring av vad slag
den vara mi, korirner sn smininqom dln enskilde till
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kommit p&, ska lterigen alla ndstansamtidigtner ftjr
godo och det dr niidvdndigt att den &sikten, som B
sammatiapp, dlr dJt ibland blir stopp, ty ett tidur
iriretrdder. att det inte dr till nigoa nytta med att
nr snillrikt nog placerat just invid trappan'
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till
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naturliga
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f.or lltg. Ja, hlrom komma v?il alltid
samma avdelning, nimligen att fi slippa anvdnda
sk?ilminingarna att vara delade men lven hirutinnan
klddrummet !
kan nog si'mfiirstlnd uppnls' Sedan minga ir tilltill
baka hir bolaget premiiiat initiativet, uppslaget
2, Avliiningens utbetalandetill arbetarna'Skulle det
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inte g& at TL en bdttre ordning dn den nbvaranile
hlilsa
och
i
forts?ittningen,
att
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hittills varit fallet.
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fi
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Som
tar kuver^tetoch armbigar sig ut, ndsta arbetareropas
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^ och edr likadant o. s. v.
lande frin Landssekretariatefi Metallarbetarenfiir &r
horclui kanske kan finnas bide hos dom beroende
!
1946, Nr 30, som lyder: "Att ge den enskildearbeoch hos dom bestdmmande
taren eller en gruPP av arbetare,som utfdr sitt arbete
hur instd.llningen?ir till
Undrar
3. Middagsrasten.
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mats[ck
ha
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,,En bfr 25,,
ocksi uppmlrksammas att en rationaliseringsitgird
inte alltid ldmnar stora och omedelbara vinster' I
milnga fall miste f<iretagenvidtaga genomgripande
iiir att kunna uppritth&lla
ratio"naliserings&tg?irder
konkurrensftiimi-gan. Rationalisering och effektivisering fiirbittrar fiiretagens ekonomiska stiillning'
Det iillkommer fackftjreningsriirelsenatt i anslutning
till produktionsiikningen l?Liaarbetana fi del av den
allmdnna standardhdjningen."
uttalande och iag
Jag ansluter mig helt 1iil dettu
vili a-vslutamitt svar med att pipeka, att rationaliseringsvinsterna kommit arbetarna till godo i storre
omTattning in aktielgarna d. v. s' kapitalet' Fijr 40
f<iretag in-om metallindustrien var ltinedelen fu 1937
8,e gi"nger stijrre in utdelningen till aktieiigarna' Ar
Redaktionen har med stort intresse tagit del av
gilnger.
14,+
till
stigit
ltinedelen
h;de
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Eder inslndare. Vi ha diskuterat de olika problemen
med representanterfcir verkstadsledningen,sdkerhetsAxel lYablsteen
tjiinst 6ch personalkontoretsamt med huvudskydds*
ombudet, ivdelningens skyddsombud, klubbordfcjrande m. fl.'och kunna nu liimna fdljande svar p&

KMdrum

och avliiningskiier

Biiste RedaAtdr!
fitt tillfiille att
De anstillda ha ju genom &*
lemna fiirslag
samt
oitala eventuella fel o-.h btitt.t
kan
tidningen
inte
Kanske
iill d.ttut avhjZilpande.
gdra si myckei 8i saken, men eftersom den inbjuder,
ia rUU jlg 96.3 ett fiirsijk att nimna ett par fall,
som behdver riittas till.
1. Det ir omkring 100-tt0 arbetare,som ska hem
efter arbetets slut. Fcirst blir det 3 kder vid 3 st'
tidur, sedanen dnnu stiirre ktj fdr att komma-uppfor
en traPPaoch hdmta ytterkldderna, som lro placerade
i ett r'nin en v&ning upp med ca 60 kvm golvyta' ?i
den golvytan, dar-det ocks&stir kl?idskip och tvdttstiill,"skail samtidigt alla arbetaretrengas och ftjrsdka
fi pi sig roclartti' Kl?idskipen ar ca 3 dm breda,
typen, itt it var man' De ta
e[Jr av iett vanliga
-delen
av golvytan' Nir rockarna
allts& upp stijrsta

frLgorta.
1. Det 6r inte tu tal om saken att matrummet och
frdmst oraklidningsrummet till VK 25 d'r f'6r litet,
ursptungligenfijr ett
men dels planeradEsutrymmena
-dels
ocksi sedan dess
har
aibetareantal,
mindre
stora omflyttningar dgt rum mellan de angtdnsande
avdelningaina. |ust .to hAiler verkstadsledningen.pi
att konstiuera nya toalettrum och matrum i anslutning
till VK 23 (tvdtavdeln.) och ndr dessabliva fiirdiga
er det miijligt att en fiirb?ittring kan ske i motsvarande
lokaler i VK 25.
Att ordna med nigon annan utg&ng frin omkliidningsrummetfor att slippa tr[ngseln i trappan,exemoeliis direkt ut i det ?iia eller till trappuppgingen
i byggnadensNO gavel, liter sig tyvdrr inte gora' Vi
ha'e"riellertid rthgla gl'r'get lF'tit taga tiden, som &tqick fiir omkl?idningenm. m. och funnit att det tar
"crrka
z d 3 mir.. fiir iamtliga arbetareatt ldmna arbetsplatsen via omklddningsrummet. Med litet lugnare
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Ar nuvarande skyddsonganisation
tillfredsstiillande?

takt i trappan skulle det sannolikt ta r/2 minut ldngr.e
tid, men samtidigt g& mycket smidigare,trevligare och
utan knuffning. Behd'ver man verkligen rusa ivd.g
frin arbetsplatsen
? Man ir i detta sammanhangmest
bdjd fi;r att citera ett par av sd.kerhetstj[nstsfiirtrliffliga rimmaderid:
"Riskera inte liv och Iem
Skynda varsamt hit och hem"
"Rusa ej om Du dr sen
Du kan bryta arm och ben".
Eder dnskanom att f& slippa anvdndaklddrummet
iir viil i alla fall en fiirildrad instiillning.
2. Betr. avldningens utbetalandesl ha vi ocks&litit
mdta den tid, som gick it fcir att utbetala avldningen
it samtliga p6, avdelningen. Den ldngsta tiden som
vi mdtte upp var 3/2 minut. Sedandessha emellertid
23 man frin Panncentralen,som voro hdnvisade till
VK 2t fdr ld,nensutbetalande,fttt sin liin direkt pi
arbetsplatsen och nu tar det h6gst 3 minuter fijr
samtliga att f3. sin lijn. Aven hdr kanske det skulle
kunna gi litet smidigare, om man iote trdngdes si
f<irfiirligt. Avkiningskontoret kan inte komma med
nigot nytt och bdttre fdrslag att utbetala liinen pl.
Det dr samma system,som anvindes pi samtliga avdelningar inom hela verket, och som man dverallt
synesvara ndjd med.
Initiativet ,till en bdttre ordning bdr kunna komma
frin avdelningensjiilv och vErt rid ir: lit ordna en
ordentlig kii, d?ir uppstZillningensker i nummerordning. Si gdr man pi andra avd. med betydligt stdrre
arbetareantaloch ddr gir utllmnandet av avl6ningen
fort, smidigt och utan klagomil.

Denna organisationssyfte och strdvan dr ju att
skydda de anst[llda mot olycksfall och ohdlsa i arbetet.Arbetsfdltetdr stort, organisationen
viil upplagd
teoretiskt och formellt. Andock dristar jag mig att
stdlla fdgan. Svarar resultatetmot storleksordningen,
uppl?iggningenoch de forvdntningar man stdller pi
denna apparat? Frirvdntningarna varierar givetvis
frin person till person och fr&n fail till fall liksom
fcirstielsen for till?impningen av giillande f<ireskrifter.
Denna fcirsiielse [r beklagiigt nog icke alltid s& vZil
utpriglad vare sig frnn- lokala driftsledare eller
anstd.llda.
Rd.ckerdet for civrigt att mer och mer bygga ut
fcireskrifteroch propagera.Tenderaricke dennalinje
att bli vad man betecknandekallar en papperskvarn.
Bdr inte denna v&r strivan mera instdllas pi att
fcirebyggandeitgdrder - betrdffande olycksfall och
ohdlsa - pi ett mera praktiskt sd.ttfir komma i tilll?impning,ty ju mer praktik och teori fcirenasi intiint
ju bdttre resultat.
samg&ende
Jag vill darav f.6n fram tanken pi ett stadigvarande
huvudskyddsombud
som enbarthar till uppgift att g&
frin avdelning till avdelning fcir att <ivervakaoch
framja sdkerhetoch sundhet pf,. arbetsplatsen.Min
civertygelse[r att de verksamma skyddsombudengenom daglig kontakt med huvudombudetkan fi ett
beh<ivligtstcidemot dels lokala arbetsledaresom halvt
awisandeyttrar: "Ja det dr fcireskriftermen inte lag".
Eller anstdlldasom sd.ger:"Har jag klarat mig f<irr
si klarar jag mig vil nu ocksi." Aasvariga skyddsombud har alltfiir ofta pressatsemellan dessafdrildrade uppfattningar.
Jag vill pl detta sdtt ta upp {$gan di man d?irigenom fir en bredarebas fdr diskussion,ty denna frigestdllning uppstir oscikt. Skall huvudskyddsombudet
vara ansid.lltmed vad detta innebd.reller skall ombudet vara valt pi exempelvis3 Lr av 76;ansirsm6te.
Enligt det fdrra alternativetkan det innebdraatt den
anstillde efter nigot 5.r slappnar till gentemot b&da
parter och handlingarna kan bli vanemissigarutinsaker. Enligt det senaresporrar det till initiativ och
fasthet och ett bestlmt upptr?idande.Jag tror med
andra ord att det ger liv it uppgiften, detta att vara
vald som fcirtroendeman.
Pi basis av de synpunkter som framkommer kan
frigan utvecklaseller d6.
Inguar Anderssort

3. Betr. middagsrastens&ha vi hdrt med en hel del
representanterfr8o andraavdelningar,fackfiireningens
styrelsem. m. och hdr dr man alls inte villig att g6ra
nigra fd,rdndtingar. En minskning av middagsrasten
till t/2 timme gcir denna otillrZicklig, Lven fd,r dem
som ha mat med sig. En timmes middagsrastger en
beh6vlig vila och avkoppling f.& alla, blde dem som
ha matsdck med sig och dem som fara hem. Frigan
om en eventuell utdkning av middagsrastentill lr/+
eller I1/2 timme fir vd.l tagas upp i n&got strirre
sammanhang,men si gott som alla dro av den isikten
att det 6r bra som det dr nu.
Red.
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Soor I
Det dr med livligt intresseundertecknadtagit del
av herr Ingvar Anderssonsinsd.ndareangiende den
nuvarande skyddsorganisationens liimplighet och
effektivitet. Jag skall nu inte ndrmarehdr beskriva
skyddsorganisationen
vid AB Bofors, som i stort selt
2irupplagd efter de riktlinjer, som Arbetsmarknadens
OrganisationersSkyddskommitt6senareanbefallt.
Betrdffande resuitatet av skyddsarbetetmiste man
konstatera,att det dr ganska svirt, frir att inte sdga
omdjligt, ait med siffror och statistik bevisa vad 6.
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ena sidan vidtagna praktiska anordningar haft fdr
nytta med sig, eller & andra sidan vad en ihillande
propaganda istadkommit. Av skyddstekniker och
irf.itnn fdrsikringsmln har dock just propagandan
anbefallts,som det effektivaste medlet i skyddsarbetets
tjiinst. Propagandanmiste vara muntlig, skriftlig,
praktiskt anvisande och stdndigt Sterhontmande.Att
den derfdr kommer att omfatta en hel del papper dr
ju oundvikligt. Men n&gon "papperskvarn"har den
innu inte hunnit bli. Tvirtom dr propagandanvid
Bofors timligen sparsammed papper. Men ddrmed
vill jag ingalunda saga, att det rdcker med enbart
profaganda eller fcireskrifter. Det dr ju bara ena
iidan av saken. De praktiskattgdrdernamiste ju ha
en framskjuten plats, dlrom rider sdkert bara en
mening.
Men resultatet av skyddsarbeteti stort kan man
direkt avldsai vir staiistik. Medan antalet olycksfall
i Sverigefu friln ir h6gst avsevdrtstegratstill nuvaoch olycksfallskurvan
rande hriga olycksfallsfrekvens,
visar en stZindigmarschupp&t, ha olycksfallen i Bofors
sjunkit 3.r frln tr alltsedan 1942. Jamfora vi olycksfallsfrekvenseni och utom arbetet vid hela bruket
finner man, att frekvensen utom arbetet 1r ndstan
lika hdg som den i arbetet. Jamfon vi olycksfallsfrekvensenI arbetetenbartvid v&ramekaniskaverkstider,
drygt hiilften av hela arbetarstammen
som sysselsdtta
vid Bofors, finner man, att dven den sjunkit varie hr
sedat 1942, medan frekvensenfdr olycksfall atont
arbetet fcir samma arbetargruppstigit sa att den nu
nistan dr dubbelt s& hcig. Hiirau nzLttenzangi)ra dett
-t'arligareatt
rellektionen, att d.et tydligen dr noycAet
uara bentnzaiin pfr arbetet.
Propagandaoch instruktioner,om insdndarenddrmed avser papperskvarn, 1r just den v[g vi skall
fortsitta pi och i denna min isikt hat iag stijd frin
alll auktoriteter. Propagandanskall inte endastrikta
sig till arbetarnautan ocks&till den lokala arbetsledningen, i de fall dennadnnu inte kommit att omfatta
pi riitt sZitt.
skyddsarbetet
Givet ir att muntliga och praktiskainstruktionersom fdr tivrigt dro den bdsta propagandan- bcjra
riktas frdmst till den nyanstillde och ovane arbetstagaren,men ocksi till andra, framfijrallt optimisten
som siger "har jag klarat mig fcir, klarar jag mig nu".
Fdr att iterg& till statistikenfiirorsakadesF"t 1945
339 skadorgenompersonligaorsakersisom ovanavid
arbetet, bristande ordning och fcirsiktighet eller av
ren virdslcishet. Endast 46 olycksfall fu 1946 kan
hlnfdras till annanorsak,ddrav 3 av bristandeskyddsStgdrder,35 av f.el & mateial, utrustning eller dylikt,
6 av bristandeordning, belysningellet utrymtne ocl'r
2 av olZimpliganordningeller arbetsmetod.
Det 2irmdjligt, att ett litet antal av dessa46 olycksfall, och d& specielltde 3 fdrstndmnda,hade kunnat
forebyggas.Men som synesir huvudpartenav olycksfallen orsakadeav individen sjdlv. H?ir hi?ilper det
ej ens om man sitter upp alla slags skydd utan luir
rnflstetillgripas upplysning och propaganda.Som en
parenteskan ndmnas,att under min tid som siikerhetsingenjtirvid Bofors civer4000 skydd, skyddande
samtandraanordningar
anordningar,skyddsutrustning
ha kommit till utftirande.

F6r att till sist komma till insdadarenshuvudftirslag, tanken pi ett stadigvarandeskyddsombud,si
anser jag den frigan givetvis vdrd att grundligt
diskuteta. Dock miste framhillas, att bide gZillande
och ande($ 31) och bestdmmelser
arbetarskyddslug
OrganisationersSkyddsmening i Arbetsmarknadens
kommittd med skydd;onzbud och hutudonzbttd avser
just den organisationsform,som vi ha hdr vid Bofors.
Ett huvudombud, valt av Metalls avd. 76, enligt
inslndarensfdrslag, skulle alltsi komma vid sidan om
grillandelag och dverenskommelser.
Vi ha vid Bofors nitt utmdrkta resultat tack vare
och kunniga arbetevirt huvudombud
det intresserade
Gustav Frdman nedlagt.Och genom att hao samtidigt
rned sitt uppdrag som huvudombud deltager i prohar han de allra sttirstamdjligheterna
duktionsarbetet,
att fcirsti de olika skyddsproblemen.Jag tror inte, att
ett av Metall valt heltidsanstelltskyddsombudskulle
nyttain herr Frcimannu gcir.
kunna utfdra nigon stcirr;e
vid BoSkulle organisationenfcjr sdkerheistjdnsten
fors pi n&gotsitt ut6kas,s&skulle det icke skegenom
nigoi valt huvudombud enligt insdndarensfcirslag
trtan med en heltidsanstd,rlldinstruktdt, vars huvudsakliga sysselsittningskulle vara att i samarbetemed
arbetsbefdletp& eti enkelt och praktiskt sitt visa de
nyanstillda alia skyddsitglrder iamt plvisa de risker
och faror, som mdter pi de olika arbetsplatserna.
Denna instruktdr skulle ocksi kunna vara kontaktman
emellan skyddsombuden,men han skulle icke vara,
och kan f. ij. icke enligt g?illandelag vara, nigot
huvudombud.
Di insdndarenberdr forhillandena vid Boforsverken, har jag fdljaktligen i mitt svar ocksi uppeh&llit
mig vid dem. Jag skulle dock tro, att problemstdllningen 1r densammavid Nobelkrut, ddr huvudombudet herr Gustav Skyllkvist dvenledesutfcirt och
utfcir en ftiredtimlig och skyddsarbetet hdgeligen
gagnande girning i samarbetemed kamrater och
arbetsledning.
i marc 1947.
Avd. S?ikerhetstj?inst
Gttnnar Granltolnz
Sour 2
Den friga, som under denna rubrik uPPtagitstill
diskussionav hr. Andersson,dr av sidan betydelse,att
den bcjr ge anledning till en mer dn vanligt livlig
diskussion. Kan en s&danocksi bidraga till att inskdrpaniidvdndigheten av att allt gtires av aar ocb en
f6r att nedbringa olycksfallens antal och ddrmed
skapaen av fdrutsdttningmrra f.6r trygghet och triasel
i arbetet, s& har den fyllt en flerfaldig uppgift.
Hdrmed dr ocks&sagt, att det ir inte enbart organisationen, som skall fijrhindra ohdlsa och olycksfall i
. arbeteteller nedbringa antalet sidana fall. Ty med
all respekt f6r och uppskattning av vad denna organisation med avd. S i spetsenutrdttat och alltjiimt
utrlttar, s&dr dock resultitet ytterstberoendeav i hur
stor utstrickning vi anstdlldasjdlva,uar ocb en ^Y oss
aktivt deltager i kampen fdr sundhet och sdkerhetp&
arbetsplatsen.Hiirav fciljer, att arbetetp& detta omride i mycket stor utstrdckning dr ett upplysnings- och
uppf ostringurbete. Att vi stdndigt upplyser varandra
och alla nykomlingar om vira skyldigheter och rittig-
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Boforsfoto:
Tillman

SAyddsutttiiilningen i Kontballen.
Till ahniler i
bilden SaensAaBrandsAyddsforeningensntontage, )
londen Arbetarnal Samaritforband ocb till b6ger
YrhesintpeAtionensntontrer,

Skyddsveekan i Karlskoga'Bofors
den 25-31 mars 194?
Redan i hijstas diskuteradesf.rlgan om att Karlskoga-Boforsskulle fi taga del uu l.n skyddsutstillning, som sammanstdlltsav SvenskaBrandskyddsfiireningen, Arbetarnas Samaritfcirbund och Yrkesirspektionen,och som visatsi olika samhdlleni Sverige.
FCO tog senare upp ffiigan med ledningen fcir
AB Bofors, som givetvis stiillde sig mycket fcjrstiende
fdr densamma.En interimstyrelsesammansattes
med
stadsfullmdktigesordfcirande Fritz Berggren som
ordfcirandeoch fcjr 6,vrigtbestiendeav representanter
fcir bolagsledningen, fackfcireningarna,skyddsombuden m. fl.
Styrelsenvalde ett sdrskilt arbetsutskott,best&ende
av herr Alfons Andersson, FCO, huvudombudet
Gustav Frciman, sikerhetsingenjcirGranholm, byggmzistareGrop och socialkuratorLdnnberg,Bofors, och
gav arbetsutskotteti uppdrag att ndrmare ordna utsfiliningen samt programmet fcir en "skyddsvecka"
den 25-31 mars.
Marie Bebidelsedagden 25 mars cippnadesutstillningen i Karlskoga Konsthall med tal av herr Berggren samt landshovdingHasselroti ndrvaroav slrskilt
inbjudna representanterfr&n staden, industrierna,
fackfcireningarnam. fl. organisationer.Redan f<irsta
dagen samlade utstdllningen dver 4.000 bescikare,

heter i detta avseendeoch att vi lika stiindigt uppfostrar varandra till obruten vaksamhetoch initiativ.
Jag tror, att man genom att tillsdtta siirskild.apersoner med uppgift att vaka dver sundhet och slkerhet
pi arbetsplatseningalunda vinner nigot betriffande
detta ncjdvin diga " allmlinnA Anrttdr". Alltfrir latt rakar
man in i den bekvdma tankegingen, att "det diir
skciterhan, det ir inte vdrt att jag lagger mig i det".
Personligentror jag snledesej att vdrdet av ett sidant
"huvudskyddsombud"skulle vara si stort.
Ldrlingsverkstadeni mars L947.
R. Lindabl
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viiket dr rekord i utstillninsens hisioria och svnneriigen ghdjande fcir arrangcirirna. De tre sakkunniga
ciceronerna brandmistare Pettersson f firn Brandskyddsfcireningen,
herr Blom, Samaritfrirbundet,och
ingenjcir Thor6n, Yrkesinspektionen,vilka friija utstdllningen,hade ocksi fullt arbetemed att visa den
verkligt intresserade publiken utstdllningens alla
detaljer.
Som ett led i propagandaarbetet
anordnadesocksi
slrskilda visningar for skolbarn pi R<idaKvarn och
Bofors Bio med den kdnde brandskvddsexDerten
och
fcirellsaren Kapten Fredrik Kylblrg rorn talare.
Kapten Kylberg har eo sd.llsyntfcirm&gaatt finga sitt
ungdomliga auditorium, och <jverallt ddr han varit
och hillit fciredrag har man kunnat konstateraen
stark nedgS.ngav okynneseldsv&dorna,
ex. alla eldsvidor orsakadeav barn, som lekt med tdndstickor.
Kapten Kylbergs program var fulltecknat under tvi
dagar och samtliga stadensskolbarn fick tillf?ille att
hcirahonom.
Under tvn dagar var en sdrskild fdreltuningskurs
ordnad fcir skyddsombudoch brandmln. Torsdagen
der 27 mars fcireldstekanslichefenErik Thcirnbers
om arbetarskyddslag
och olycksfallslagstiftningsami
om SAF:s och LO:s regler fd,r den lokala sdkerhetstjdnsten,dr GcistaJohanssonom olycksfallsskador
och
yrkessjukdomaroch .slutligen yrkesinspektciren
civilingenjcirJdderstrdmom den lokala sikerhetstid.nsten.
Fredagenden 28 mars var dgnad samarituppgifter
och brandskyddsfrigor. BrandkonsulentAxel R<;rstrcimfrireldsteom samarituppgifteroch om industribrandskyddets ekonomiska och sociala betydelse,
kapten Ragnar Gcjtherstrcjmom brandorsaker inom
industrin, kijtnant Ingvar Rudin i Springd.mnesinspektionenom brand- och explosionsriskerhos olika
imnen samt ldnsbrandinspektbrKarl-Magnus Grcinlund om sllckningsapparater
och sldckningsmedel.
Kursen hdlls pi Ungdomsgirden och den personliga kontakten knijts vid gemensammaluncher pi
Konsumrestaurangen.
I kursen deltogo skyddsombud
och brandmin fr&n Bofors, Bjcirkborn, Degerfors,
Hasselfors,Bjrirneborg,Laxi och Svart6.
Utstd.llningen fortsatte sedan till och med m&ndagen den 31 mars och kunde varje dag uppvisa stora
besiikssiffror. Scindagenden 30 mars vai besdkarantalet silunda <iver 2.000 personer. Sammanlagtbesciktesutstdllningenav n?irmare13.000 personer,eller
drygt /3 av stadensbefolkning. I Konsthallenkdrdes
aIIa dagar tre informations- och propagandafilmer:
"LFLgoroch levebrcid", "Trygghet och trivsel" samt
"Mdnniskokroppeni rdntgenbilder". Filmvisningarna
lockade lven en stor och mycket intresseradoublik.
Uistdllningenomgavs med stor publicitet. Tidningarna ldmnade stort spaltutrymme it referat och
propagandaartiklar,affischering och personlig reklam
utnyttjadesflitigt och sist men icke minst kijrde en
kortege, bestiendeav tvi brandbilar frin Karlskoga
brandk&r,en brandbil frin Bicirkbornsbrandk&rsamt
den gamla ingsprutan frin Bofors, dragen av en
artilleritraktor,genom stadenfcjr att inbjudatill besdk.
De tre ovanndmndapersoner,som fdljde utstillningen, voro alla av den meningen, att KarlskogaBoforsbesdketvar rekord i utstdllninsenshistoria.
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dig ltir

sommarens

Tdnker Du vara med och korpidrotta i sommar
bor Du forberedaDig i tid.
Stdll aldrig upp till tavlan om Du kdnner Dig
otrdnad.
Tdnk pi att idrotten vill skapaDig avkoppling,
noje och motion.
Fel bedriven idrott gor Dig overanstr;ingdoch
Du idrager Dig ldtt skador.
Deltag aldrig i tlvlan i Cenidrottsgren som Du
p6.forhand vet ej passarDig.
Kom ihig att korpidroiten ej syfiar till nigon
stjdrnprestation.
Vi vill vdnda oi. idrottsbelackarens
tes: "De 22
pi plan -.i d" 22.Ooosom titta p6.
Ar Du idrottsledare bor Du alltid folja regeln
att aldrig lita nigon stdlla upp i en tdvling
otrdnad. Triningspromenader, gymnastikovningar, bastubad och terringlopning rekommenderas.
Korporationsidrotten vill:
Med maximum av glnCje
med maximum av svett
och minimum av kostnad
giva IDROTT AT ALLA.
Karlskoga Korpforbund

+

Smedians spEinstfenomen
-&h.
fir hiir presenterasmedjansspinstfenomen,
Samuelsson,
68-irig stidare i MS 80. Nlr han
Johan
k2innersig ledsen och bekymrad, si sl8r han nigra
frivolter frjr att pigga upp livsandarna. Vem gcir
efter det vid den ildern?
Samuelsson
dr inte gammal boforsare,men han dr
en gammal skicklig yrkesman."Jag dr mas, fcidd den
10 decemberi880 i Alvdalen pi Lingci liebruk. Ja
korn i llra som pojke och har sen varit hammarsmed
i liesrnedhela mitt liv. Fcirstvar jag pi Igeifors, dlir
dom smider kronliarna, sen p3.Kvernelandsliefabrik
i Norge och de sista 20 iren p3. Arvikaverken ddr
jag smiddedelar till plogar och sjilvbindare. Och nn
iit jag boforsareoch stiidgubbesen f<irra &ret, och
trivs alldeles utmdrkt. Hdr tycker jag sdrskilt om
kamraternapi avdelningen,bittre kamraterfinns inte."
"Alskat gymnastikhar jag gjort hela mitt liv. N?ir
ja varit triitt har jag tagit mig litet excercis. Mjuk
och litt i kroppen har jag ocksi alltid varit. Hirom
dan slog jag 5 frivolter pi middagsrasten,
en av dom
utan att sltta hdndernai marken."

Komrnande
nummer
-&rh.
skall i kommandenummer publicera
korta och populdrt skrivna uppsatserrorande
olika tillverkningsgrenar, tekniska processer,
rimateriel och fdrdiga produkter, maskiner,
laboratorieforsokm. m., varjdmte de olika avdelningarna vid Boforsverken och Nobelkrut
skola beskrivasi ord och bild. Likasi. komma
de olika yrkena och yrkesmdnnenatt presenteras Fackliga spalten
i bild, intervjuer och yrkesbeskrivningar. Som
Efter irsmcitena1947 ha styrelserna
frjr de tre fackbekant finns det, sdrskilt vid Boforsverken,err
fcireningarnavid Boforsverkenoch Nobelkrut f6llanstort antal olika yrken och yrkesbeteckningar.
de sammansdttning:
En forsta borjan giires redan i detta nummer
Bjdrkborns Fac6fi)rening.'Ordf. Gustav Karlsson,
med Gosta Andr6es uppsatsom "Jdrn- och Stilvice ordf. Karl Hansson,sekr. Bertil Canderydh,vice
tillverkningen vid Bofors", vilken uppsats forsekr, Per Israelsson,iivriga ledamciterSune Hellfattats i samarbetemed chefen for stilverket,
strcim,Albin Petterssonoch Folke Book.
bergsingenjorErik Sunstrijm.
Red.
Gjutarnas aad. nr 25: Ordf . Karl
vice
BrevLflda

t

lohan SamuelssontlLr friuolt och ler rcdan aiinligt
mot fotografen.

Sign. "D-t". Red. har mottagit Eder insdndare, vilken emellertid fir sti over till ndsta
nummef.
"Storona i sol" kommer kanske ocksi i ndsta
nllmmef, som blir mera sommarbetonat,

Jernberg,
ordf. Axel Engholm, sekr. Birger Andersson, vice
sekr. Arvid Valberg, kasscirPaul Ohrn, iivriga ledamciterOlov Karlsson och Gustav Sjtigren.

Metalls aad. nr 76: Ordf . Ingvar Andersson,vice
ordf. K. P. Karlsson, sekr. Hilding Berggren, vice
sekr. Bengt Johansson,dvriga ledamrjterG. A. Rcinnberg, Gustav Frriman, Ture Viksten, Sven Nilsson
och Ingmar Ohrn.
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Boforsfoto: Tilln

prfr konpidrottens
synpunkter
och mrfrlsiittning
verksamhet
Nrflgra

Ar Du en av de milnga som tdnker deltaga i
sommarens motionsidrott ? Om si d'r fallet sir
hdlsar vi Dig redan nu vdlkommen till vira
td'vlingar. Med all sannolikhet kommer Du att
virt program finna den idrottsgren som
pi
.
passarDig.
Under sommarenkommer motions- och korptdvlingar att arrangerasi orientering, fotboll,
handboll, cykel samt friidrott. I tennis kommer
Korpforb. att om mojligt fi till stind tdvlingar
denna sdsong. En annan nyhet, som troligen
kommer att lancerasunder sommarenslopp, dr
\Wolley-boll. Detta spel dr ett forsta klassens
motionsspel, som rhycket vdl ldmpar sig for
dldre deltagare. Meningen dr ocksi, att de tdvlingar som anordnasi dennasport, i forsta hand
skall vara oppna for deltagaresom dro irver 30
ir. Hdr tror vi oss ha funnit den idrottsgren,
som bdst ldmpar sig for kontorens och verkstdderas "gubbar".
Ja, som Du ser finnes det en hel del att vdlja
pi. Men, har Du tdnkt pi varfor vi ligger ne$
en massafritidsarbete pi detta, och anangerar
den ena tdvlingen efter den andra? Jo ddrfor
att vi tror p3. korpidrottens iC6, att skapa tillfdllen for motion och idrottslig kamratlig samvaro. Korpidrotten bygger pilaganda och sam.manhillning
hos ett arbetslag. I ett korplag kan
man finna sivdl arbetaren som tjdnstemannen
och chefen. Detta leder till en kontakt, som kan
bli av utomordentligt stor och positiv betydelse
i samhdllsarbetet.
Men dr det nu nodvdndigt med all dennapropagandafor motions-.och fritidsforstrorelsefrigar sig mingen. Har jag ej nog med det arbete
som jag utfor i mitt dagliga vdrv? Pi. fritiden
bar jag ju trddgirdstdppan och ev. nigon annan
hobby. Jag tillhor min personal- eller fackklubbs styrelse och deltager flitigt i av ABF
eller TBV organiseradstudieverksamhet.Skall
nu ocksi korpidrotten biiria och konkurrera om
cle anstdlldut ftitid?
Pi dessafrhgor har vi inom korpidrotten allticl haft svaret klart for oss: "Vad betyder en
siark och frisk kropp, om dess krafter ej anveindes i uppbyggande arbete? Vad betyder
karaktd'r, renhirighet, kamratskap och formiga
irtt samarbeta,om de ej f6res ut i allt levande
liv 7 Idrotten fir icke endast bli ett medel att
tillfredsstilla ett visst rorelsebehov och att
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skapaglddje. Den skall ocks&medvetetvara en
Forberedelsefor insatser p6. alla omriden, ddr
livet stdller krav pi oss. I detta,sammanhang
[,.-amvdxernodvindigheten av att understryka
att idrott icke zir allt. Denna sanning bijr med
kungoras for allt idrottsfolk men i
bestzirndhet
all synnerhetlevandegorasav och bland korpiclrottensledare och utijvare. Korpidrotten viinder sig rned den synnerliga prisvdrda avsikten
att hjilpa till att ordna och mojliggora motion,
stirkan,le friluftsliv och frisk luft it si minga
som rnojligt, framfor allt till ildersgrupper,
vilkas rnedlemmar ocksi bdr upp andra folkrorelser och annat foreningsliv. Hdr dr i det
helas intressesamforstind och samarbeten6dvdndigt. Framfor allt miste det med all mojlig
skirpa un,Jerstrykas,att plikterna mot ovriga
folkrorelser och organisationerabsolut ej fir
eftersiittas,dirfor att man blir upptagen av och
aktiv inom korpidrotten.. Boken har i ldngden
rner att ge dn bollen, det fackliga arbetet och
uppgifter exempelnykterhetsorganisationernas
vis krdver insatseroch avgtiranden,som for samhdlle och individ betyder mer dn om Verktyg
slir Filarna i korpserieni fotboll. Hdr krdves
omsesidigforstielse for varandrasuppgifter ocl-r
en objektiv vdrdering av insatseroch mil. Vi fi
ej spetsa till situationen, si att mdnniskorna
stdlles infor ett antingen - eller, Vi behijver
bide det ena och det andra."
Karlskoga Korp.forb. V. U.
AII Bande.

Jtrn,

och st&ltfllverknlngen

Forts.frhn i.d. t8

lyckadesforvandla siffran 700-800" till 7000
-8000 grader. En del goda resultat har redan
uppnitts vid dessaexperiment.
Dessutomsysslavi med praktiska flytbarhetsprov for att sijka utrona de ldmpligaste taponingstemperaturernafiir stilgjutgodskvaliteter,
speciellt manganstil, som har stor anvdndning
for slitgodsdetaljer sisom krossplattor, tandspetsarfor grivskopor m. m. Detta arbetekommer att utokasatt omfatta iven stil, som tappas
i kokiller, sedan en storre temperaturmdtningsanldggning med central registrering pi martinmzistarkontoretoch indikeringsinstrument vid
samtliga ugnar installerats. Sjilva temperaturmdtningen utfores ddrvid genom neddoppning
av en pyrometer i stllbadet. Med denna anldggning fi-r martinmastarna och smdltarna ett
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fr&n Bofors
Kan Ni historier
fornimligt hjdlpmedel for bestdmningen aY
och Biiirkborn?
stilets temperatur."
del
"Och hur ligger det till for stilverkets
Redaktionenf6r B-pilen har hirmed ann inrned det mycket omskrivna arbetskraftspro- biuda till en tivling om bdsta historia eller
blemet?"
anekdot f.rhn Boforsverken, Nobelkrut eller
"Under de senasteiren har ocksi vi haft sviannanavdelningeller verkstadinom AB Bofors'
richeter att fh arbetskraft. Detta dr f ii' orsaTdvlingen uppdelasi tre gruPPer:
dr
kJn till att driften i hyttan for narvannde
'stadiga'medGruop 1. Personliqa minnen, anekdoter och
nedlagd. Vi har dock en hel del
'veteraner' att falla tillbaka pn'
tidnstemdnmed flera i
hisiori., om arbe-tare,
hi:ilpa"reoch
Bofors och Bjorkborn.
so- *.d si.t erfarenhet och aldrig svikande
ni
att
gdller
det
sdkerhetiir en stor tillging, di
Grupp 2. Historier och minnen om tekniska
ett gott resultat. Sl var t. ex. martinmiistarna
he.rdelser, nybyggnader, nya maskiner' nya
pl
redan
med
Sjogren
Oscar
och
Lindberg
Sten
tillverkningsgrenar, forskningar och forsok
beugnen
i
charge
en
av
gingen
den tiden, di"
m. m. inom Bofors och Bjorkborn.
stdrndesg"tto- imidesprov.'Smdltar.sldkten'
Grupp 3. Fritidsbetonadehistorier, exempelvis
I(arlsson representerasav Gustav, som i minga
iaki- och fiskehistoriereller historier om vad
ir varit ,-dltur" vid stora ljusbigsugnen,och
ro- hint pi Storon, Blinds och Labbsand
Erik, som skotermotsvarandesysslavid martirreller pi utfdrder och studieresorm' m'
ugqen och den mindre ljusbigsugnen' Yi har
Redaktionskommitt6nld'ggerhuvudvikten vid
,ixel Biorndahl och Gunnar Dahl, som dock nu
som
arbete
de tvi forsta gruPPerna.
efter mlngirigt ocl'r meriterande
Prissumman blir i varje SrupP minst Kr'
smdltare ou"tgatt till andra sysselsdttningar
inom stilverket. Broderna Martin och Evert
50: - och intet pris som utdelas kommer att
Den
stammen'
De berdttelseroch
gamla
den
ocksi
understiga Kr. 1o: -.
Erikssontillhora
hogfrekvensstil'
i
pi'
historier, som publiceras B-pilen, blir dessfijrre har specialiseratsig
som.sm;iltare'
utom i vanlig ordning honorerade.
dir han uppnltt stor skicklighet
Redaktionikommitt6n,herrar Ingvar Andersoch d"n s"r,ur" tjdnstgbr som kranskotare pi
energiskt
som
dessutom
verkar
och
son, Gosta Andr6e, Arne Gillberg, Ragnar Linskrotgirden
avdelningen'
clahl, Egil L6nnberg och Arvid Wahlquist, beskyddsombudPi
de
av
fler
rni'nga
ndhna
domer de insdndahistorierna.
Io. -"n skuie kuuna
'eilire', som utfijr ett lika gott arbete pi sina
Tdvlingsbidragen inldmnas i forseglade kuheller
vert, markta "Historietdvlingen 1947", och
,eso"kiiu. arbetsfdlt, och vi skall inte
relativt
efter
minga
vilka
av
yngre,
skola vara inldmnade till B-pilens redaktion,
glolma de
'kort
inoch
arbetsamhet
genom
tjdnstgttti"g
Huvudkontoret, Bofors, senast den 1 augusti
inom
nyckelpositioner
1947.
tressearbetlt sig uPp till
Red akti ottsk omtnit t I n
stilverket. I deina kategori ingir bl' a' ett flertal norrliinningar och smildnningar, som ackliN&ista numrner
matiserat sig Jch tycks trivas bra i Bofors' Pi
1:e
varit
ir
i
minga
kontoret har nrik Biorn
Nr 3 av B-pilen berdknasutkomma i borjan
man och hjalp till att l'rilla i tridarna'"
av septemberminad. Bidrag skola vara redak:!
tionen till handa senastden 1 aagusti'
"utomen
fiir
speciellt
kanske
Stilverket har
stiende" sin sirskilda tjusning, och det dr en
Riittelse
upplevelseati gi omkring och titta in i ugnarnas
'over1946lrs hdndelser
I fcirranumretskrcinika
uitslOduttd.st&lbadeller vid tappningarnabebeklagar
blev det tyvdrrett par fel, vilka redaktionen
trafta skidespelet, dn stilet forsar ur ugnarila
Srsmcjte
SAF:s
pi
ebr.
8
tettu.
]e
att
ochharmedber
f
ned i de stora skdnkarna'stilet, som ligger till
valdesny ordfijrande efter verkmdstareK' A' Berndt'
qrund for Boforsverkensl-relatillverkning och
VerkmdstareGustaf Rosendahlledde irsmtitets fcirman
vad
handlingar. 20 juni' Det varmhillfasta stilet skall
iom dirfor miste i hog grad besitta
7-sooo grader. Inte ens Bofors
tela 7-:800o,
kallar "kvalitet".
Go.rtaAndrie
"j
Samdigafotos till denna uppsatsBoforsfoto:Tillman

stiilaboratorium torde kunna klara sistn[mnda temperatur - etminstonefor tillfiillet'
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Trots iittling aa "Boi.s-Beata"
Bettan dr sot och iir niitt.
I Bosse, en sentida l)ttling aa Bo-fors
aisas en yngling med spriitt.

Plockar blommor i rabatter,
att sin skiina Bettan ge.
Sdn't i parker hr f r)rbjud.et,
det ska Bosseaeta rne'.

M e n , m e n ,? n e n , , , B o s s e , , ,
Gd.r balansging uppi. kantriick
fdr rabatters hi)gn och skydd.
Det ir giaetuis fdr galet att
Bossetrorsarlagensbud.

Hiinsynslost han cykeln silinger,
ndr pd.Bettan han fd.r syn.
Anaiind hellre cykelsilillen!
Dorn finns oaerallt i " byn".
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Virmebehandling Lv moderna specialstil fordrar
modern teknisk utrustning. Aven fiir stora industrier dr det ddrfiir ekonomisktatt anlita vira specialutrustadehirdverkstider i Stockholm,Gtiteborg
och Malmii, inrittade fiir vlrmebehandling av iimtilliga verktyg och komplicerade maskindelar, de
hiigsta fordringar stlllas pfl fullgod hdrdning med
minimal kassationsrisk.Vi

virmebehandla iven

verktyg och detaljer av stil frin

andra jlrnverk.

B O F O R S K U N D T JA N S T
i
Vdro st6lexperterpd serviceovdelningen
loborqBoforsi somorbetemed metollurgisko
t o r i e ts t d o l l t i d ti l l vd ro ku n d e rsfo rfogonde.
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