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till bokslutetliir f94B
kommentnrer
i anslutning
Av Ehonomidirehtiir
H ELM E R NORDQVI ST
Nigon ghng i borjan av Lret kom Disponent
\Tijkander in pi. mitt rum med ett nummer av
"Metallarbetaren" (m 5/1949) i handen. Diir
forekom bl. a. en artikel "SA BOR FORETAGEN REDOVISA!" och Disponent \Tijkander undrade nu, om det var nigonting for oss
att begagna oss av, nir vi skulle Idgga fram
virt bokslut inom vir egen krets i B-pilen. Jag
lovade att titta pi saken,ndr den blev aktuell,
och det har jag nu gjort. I "Metallarbetarens"
artikel finns ett som foredomligt ansett exempel pi en irsredovisning "AB Jonssonverkens
inkomster och utgifter under fu tg47 per anstZilld". Det ir inom parentes egentligen rltt
mlrkviirdigt hur vdl de diir publicerade siffrorna
stimma med vad man kommer till, om man giir
en liknande uppstdllning for Bofors. En del
frigetecken till "Metallarbetarens" exempel
skulle man dock vilja gora och di forst och
frimst hur fiiretaget kan komma till en si lig
skatt som tO4: - kr. per anstiilld vid en irsvinst pi 7Ol - kr. per anstdlld. Enligt vad
som nu gdller for ett vanligt svenskt aktiebolag
skulle skatten i en dylik situation normalt vara
ndra nog sju ginger si hog. Att Bofors f6.r en
nigot skild utgiftsfcirdelning j2imfcirtmed Jonssonverkenberor naturligtvis pi att de bida foretagen miste ha en skild struktur som foretag.
BI. a. tycks Jonssonsinte underhilla sina fastigheter sjdlva utan uppdraga detta it utomstiende.
I annat fall skulle vdl inte underhi.llskostnaderna ha redovisats f<ir sig utan ha kommit under
f<irbrukade varor och material och arbetslonerna
for underhi.llet borde ha valjt med vid den
genomsnittliga loneberiikningen.
Till att borja med ber jag alltsi att fh lagga
fram en inkomst- och utgiftsberiikning per vid

Bofors under fu 1948 anstdlld, upprdttad si
lingt skekan i enlighetmed "Metallarbetarens"
som ett ijnskemil f.ramlagdaexempel.
AB Bofons inkomster och utgiften
under rflr t948 per anstiilld
lnkomsterper anstiilld.
Tillverkningens vlrde (leveransernasfdrs i i l j n i n g s v i i r d .e. ).
..... L6.856
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63
Intlktsrdntor
. .: . ..
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Vad man i "Metallarbetaren" vill ha sagt dr,
att den vanliga formen for redovisningen inte
sdger den vanliga mdnniskan ni.gonting. De
stora tal, sem komma fram i de sedvanliga E.rsredogcirelserna,dro enligt "Metallarbetaren" si
gott som helt obegripban f.or den, som inte har
specialiseratsig pi foretagsredovisning. En miljon kronor eller tvi miljoner kronor kan komma
pi ett ut, det d,r ibilda fallen "mycket pengar".
Man menar nu att genom en uppdelning av
inkomster och utgifter per anstdlld, si blir det
hela mera pitagligt och detta kan man ju i viss
min hilla med om. Jaghar personligentnffat
pi personermed my&et suntbmdomJochutomordentligt kunniga pL mLnga omriden, som inte
haft en aning om skillnaden pi en nolla mer
eller mindre, ndf man kommer <iver ett si stort
belopp som sdg 10.000:- kr. BI. a. kan jag
inte glcimma, hur hdpen jag blev en ging, ndr
jag med en framstiende kommunalman talade
om en del Boforsforhillanden och di denne
helt frankt forklarade, att en viss chefstjdnsteman hade 300.000:- kr. i lon om iret. varvid
jag utan indiskretion kunde Lterfora beloppet
till omkring 30.000:- kr. Detta bekom inte
vederborandesagesmandet allra minsta. For
honom var 30.000:- kr. och 300.000:- kr.
ungefdr detsamma. Det var for att tala med
"Metallarbetaren" endast "mycket pengar".
Utgiftssidan,
Om vi si. skulle titta nd,rmarepi. Boforsuppstillningen och kommentera den, sevi, att de tvi
stora utgiftsposterna dro loner samt forbrukade
varor och material. Av de L6.856:- kr. av forsdljningsvdrdet, som genomsnittligt faller pi en
anstiilld vid Bofors,gir inte mindre in L2.384:kr. till inkop av material samt till loner for de
anstdllda.
Den ddrndst storsta posten avser avskrivningar pi fabriksby ggnader,kraftverk, bostider,
maskiner och inventarier med tillsammans
l.)2O: - kr. per anstiilld. Det dr i stort sett vad
det kostar att hllla de fasta anlaggninga
byggnader och maskiner - med vilka de anstdllda arbeta,i ofordndrad omfattning. Siffran
dr ju relativt hog, men inte pi. nigot som helst
siitt onaturligt htig. Till det vdrde det hava
kan, skulle silunda kunna ndmnas, att i "Metallarbetarens" exempel avskrivningarna uppga till inte mindre an 2.191:- kr. per anstilld, varmed pi intet sdtt ir sagt att l{etallarbetareexempletskulle vara n6.gonslags norm
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vare sig it det ena eller andra hillet. Att
jug sdrskilt skulle vilja uppehilla mig vid
denna post beror pL att man infor den kortfattade kommunik6, som nigon g6.ng i mars
minad utldmnadesav bolagsledningentill pressen, pi vissa hill sokte gora ett stort nummer
av Bofors stora avskrivningar. Man talade om
att avsiktenmed dem var att "undandra det allmdnna skatter" och att "hhlla tillbaka mojligheterna for de anstdllda att fi ut loner" o. s. v.
Det som gor, att avskrivningarna1948blinigot
hogre dn "normalt", och vad som dnnu under
itminstone 3 fu framlt kommer att medfora
kanskelika stora avskrivningsbehov,dr bolagets
nyanliggningar vid Kilsta. Stodeksordningen
pi denna anldggning ar ju jamfort med Bofors
forhillanden i ovrigt sidan, att den kan fi en
avgorande betydelse for hela Bofors framtid.
Di den kommer till utforande under en tid med
utomordentligt uppressadepriser pi maskiner
och material samt med exceptionellt hoga arbetsl6nerfor att bli fnrdig mihinda just som
konkurrensen frin utlandet kommer att sitta in
med full kraft och dir utlandets ligre levnadsstandard och ldgre tillverkningskostnaderkomma att gora sig gdllande, dr det ju av utomordentlig vikt, att vi ha gjort si stora avskrivningar som mojligt i forvig for att kunna nigorlunda hZivdaossi konkurrensen.Man skulle
kunna forsti, om i en sidan situation den som
skulle tala f.or de anstilldas del anklagade bolaget for att inte gora tillrickligt stora avskrivningar, men hur man kan komma till en motsatt
uppfattning ar mera mdrkvdrdigt. Aven om det
vore frestande att i detta sammanhang gh nd.rmare in pi avskrivningsbegreppet,skall jag inte
gora det, di det i samband med redogorelsen
for bokslutet skulle f.ora alltfor lingt. Vi ska
i stdllet be att mot slutet av detta in f3, Ftterkomma frin ekonomiavdelningen med en sdrskild.artikel i B-pilen. som bara handlar om
avsKflvrungaf.
En relativt stor post d.r,ivenfraktkostnaderna,
kr. per anstilld, vilket beror pi att
727: bolaget sdrskilt i borjan av hret hade rdtt stora
leveransertill transoceanaldnder.
Skatter resp. irets vinst uppgi till 506: resp. 508: - kr., i det ndrmastesammabelopp,
vilket ju dr som det skall yata - d. v. s. enligt
nu g6llande skattesatserfor aktiebolag. Skatten
for ett aktiebolag tar med den kommunalskatt
och landstingsskatt, som vi ha i Kadskoga,
ungefir h?ilften av inkomsten. Till detta bor

l

I
mihdnda nimnas, att skattebetalningen for
aktieutdelningen ddrmed inte dt f.drdig, ttan
att aktied,garnasedan f.or sin inkomst fb, betala
skatt i vanlig ordning och iven om de 5.000
personer, som iro aktied'garei Bofors, endast
undantagsviskan rdknastill den s. k. kapitalistklassen,fi de vdl med nuvarande skatter ytterLigare betala Zt d 75 /o i skatt, si att sammanlagt till det allmdnna ghr 65 d 85 % av bolagsvinsten i skatter.
Inkomstsid.an,
Se vi sedanpi inkomstsidan,si dr den stora
posten ddr ; tillverkningsvirdet eller kanske
nttare virdet av vad som levererats under iret.
Detta ir en post, som ldtt kan ge anledning till
misstolkningari detta sammanhang.Egentligen
skulle man hir naturligtvis ha tagit upp vad
som har tillverkats under iret, alldeles oavsett
om det levereratseller inte. For ett foretag som
Bofors forhiller det sig ndmligen pi det sittet,
att tillverkningen av en bestillning kan strdcka
sig over flera Lr. Skulle detta forh&llande vara
sig likt frin det ena 6.rettill det andra,spelade
det ju ingen roll, men nu kan det vara s2",att
tyngdpunkten ett ir ligger pi stora konirakt med
linga leveranstider, medan ett annat ir de leveranser, som skjuta over irsskiftet, kunna vara
utan betydelse. Delar man di upp leveranserna
per anstdlld, kan skillnaden bli hogst vdsentlig
?n f.fitn fu. Jag kan silunda redan i f.orvd.gsaga,
att medan leveransvdrdet per ansteilld 7948 ar
relativt ligt, beroendepi att vi 1948i "onormal"
omfattning arbetat pi stora bestillningar, som
inte komma att levereras forrdn 1949 och 195O,
leveransvirdet om inget oforutsett kommer att
intrdffa bor bli h6gre 7949 och vdsentligt hogre
79rO. Den, som silunda ndsta 3.r eller innu
mer 1950 gor en liknande uppdelning som denna, kan silunda inte utan vidare sli sig for sitt
brost och sdga "se hdr si mycket produktionen'
okat per anstiilld".
A andra sidan kan man inte gdrna heller utgi
ifrin det ifrl.gavannde irets bokforda tillverkningsvdrde, di detta mhnga ghnger pi grund av
foreliggande riskmoment kanske har mist nedskrivas i rdkenskapernaoch jimvdl av den anledningen att ddr inte ligger med nigon vinst utan
endast sjilvkostnaden.
Aven om vissa st<itestenarsilunda miita vid
en redovisning som den "Metallarbetaren" rekommenderar, kan man med fiirfattaren i tidningen konstatera, att det enda sdttet som i

realiteten finnes f6r att hoja den allmdnna
lonenivin vid ett foretag och inom hela ndringslivet, det ligger i att hoja produktionsvdrdet per
anstdlld. Den andra mojligheten, som kan diskuteras, ir naturligtvis att minska de totala
utgifterna i ovrigt under iret, att silunda nedbringa forbrukningen av varor och material, att
spara pfi. elektrisk energi, telefon- och telegramkostnadero. s. v., men mojligheternaatt komma
nigonstans denna vd"gd.romycket beskurnajdmfort med de mojligheter en hojning av produktionen torde bjuda. Vad som dr sdkertdr ivarje
fall, att det inte finns ni.gra mojligheter att
trolla med dessafakta och om den hdr limnade
uppstdllningen skulle kunna ge nigon som helst
tankestdllareit detta hill, si kan den ha haft
sitt virde.
Efter dessa utsvdvningar utanfor den traditionella irsredovisningensgrdnser fi vi vdl ett
tag hilla oss dven innanfirr dessa,d. v. s. se pi
styrelsensforvaltningsberittelse, vinst- och forlustrdkningen samt balansrikningen. Kommentarerna till dessa handlingar miste dock med
hdnsyn till den linga inledningen goras ganska
kortfattade, di B-pilen ju dven har annat :in
bokslutet att delge sina ldsare - som val ar for ldsarna.
Fiirvaltningsberiittelsen
Fakturering.
Se vi di forst pi forvaltningsberdttelsen konstateras ddr, att faktureringen under 1948 uppgir till 116 milj., vilket innebir en minskning
jamfoft med ir 7)47 pL ca t2,5 milj. kr. Utvecklingen av forsdljningsvdrdet av verkstdllda
leyeranser under de sista 10 iren framghr av
fig. l, ddr dven resp. irs nettovinst markerats.
Som vi se uppniddes maximum if.rlga om forsdljningsvdrde 1942 med I6i milj. kr. och
maximum if.rLga om vinsten Ai lgjg med 13
milj. kr. Vad betrdffar vinstens storlek 1939
kanske i forbifarten kan pipekas att den sammanhingde med att en del storre licens- och
legoarbeten awecklades i samband med krigsutbrottet, vilket medforde en viss forskjutning
av inkomsterna Lren emellan jdmfiirt med normala forhillanden. I ovrigt ir som synesbide
forsdljningsvirden och vinstresultat rdtt jdmna
under 10-irsperioden. Vad som inte framg|.r
av bilden dr forskjutningen mellan den civila
forsdljningen och krigsmaterielforsiiljningen,
Hdrvid kanske kan ndmnas, att for 1948 de

Fig. 1. Fdrb1llandet mellan fdruiliningsaird,e
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civila forsil jningana vid Nobelkrut och Boforsverken sammanlagtuppgick till over 50 milj. kr.
Kilsta.
lflhga om industriomridet vid Kilsta konstaterar styrelsen, att anlaggningarna komma att
dra en betydligt storre kostnad dn bolagsledningen frin borjan riknat med, beroendebl. a.
pi okade material- och arbetskostnader. Med
hdnsyn hdrtill liksom till det allminna ekonomiska ldget, vilket ju bjuder att man i mojligaste
min inskrdnker pi alla slags investeringar,har
styrelsenbeslutatatt i vissutstrickning skjuta pi
de ursprungliga planerna. Det nya valsverket
kommer emellertid att fullfoljas i planerad omfattning och hdrvidlag dr det ju ett intressemed
hinsyn till det betydandekapital, som redan dr
nedlagt, att anldggningen kan komma iging och
forrdnta kapitalet si snabbt som mojligt. Installationen av rrgnar och maskiner dr i full ging
if.figa om gotvalsverket, vilket berdknasbli f.ar^
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digt fiir provdrift redan tidigt i host. Driften
i de ovriga verken, medium- och finvalsverken,
synes tidigast kunna komma iging sommaren
1950 resp. 1p51. lfrlga om den nya smedjan
kan ndmnas,att en del avbyggnaden,somredan
Zir piborjad, g<ires fadig men att man i ovrigt
tdnkt hilla sig awaktande ifrlLgaom hela overflyttningen av smedjan tills man fir se vartht
den allmdnna utvecklingen pekar. I styrelseberdttelsen omndmnes iven att man beslutat in-
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per anstilld aid Bofort 1939-1948.
Fig. 2. Genomsnittsfcirtidnst

stallera en 12-tons hogfrekvensugnsanldggning
vid Boforsverken,vilket kan synasegendomligt,
di de metallurgiskaavdelningarnai ovrigt uppforas vid Kilsta resp. planeras att overforas dit
si. snart ldmpligen kan ske. Verkstillande direktoren liksom styrelsenhar dock ansett att man
for att i dagensldge minska pi investeringarrTa
bor placera anldggningen vid Boforsverken i
stdllet for vid Kilsta. Di detta blir mindre
materiel- och arbetskrdvande,fhr man finna sig
i de oliigenheter det kommer att medfora i
framtiden..
Nobelhrut.
I forvaltningsberittelsen erinras om att vid
en explosionsolyckavid avdelning Nobelkrut
den 28 november I)48 bolagets trotylfabrik
totalforstordes,medan ddremot dessbittrenlgra
allvarligare personskadoricke uppstodo. Fabri
ken dr iteruppford och ndr detta ldses torde
dven driften pA nytt van i ging. Det skadade
var fullt forsdkrat, men di den nya anld.ggningen dr nigot st6rre, forsedd med bdttre
apparatur och med enligt vunna erfarenheter
forbittrade sikerhetsanordningar,har den dock
dragit en kostnadutover brandforsdkringsvdrdet.
Styrelsenmeddelar dven, att den beslutat sig
for ati igingsdtta tillverkning av fenol, vilken
produkt har stor anvdndning dels vid framstdllningen av ett flertal konstmassor,dels vid
foretagets egen ldkemedelstillverkning.
Pi. krigsmaterialomridet kan ndmnas,att Nobelkrut dven har under uppforande en anldggning for tillverkning av hexogen,vilket springimne finner stor anvdndning vid foretagets

ammunitionstillverkningaroch vilket kan framstdllasav enbart svenskat|varor.
Utbetalda loner.
I styrelseberdttelsen
redogoresdven for utbetalda loner och arvoden,vilka utgora:
1947
1948
28.008.657
: 58 26.0)4.428:70
till arbetare
till verkst2illandeoch
andra fdretagsle692.t8t: 47
8L2.927:99
dare . .
till iivriga befattningth^u^r, . . . . I6.418.W5 t 8
Kronor 45.239.66T: 37 4I.864.232: O9

Som synesha kostnadernafor ldner etc., trots
att antalet anstdlldaunder 1948minskat jimfort
med 7947, okat med inte mindre dn omkring 4
milj. kr. Det kanske hdrvid kanvara av ett intresseatt se hur den genomsnittliga inkomsten
per anstilld vid Bofors forhi.llit sig under 10irsperioden 79i9-48. Som synesav fig. 2 utgjorde genomsnittsinkomstenper anstdlld 1939
ca 3.500:- kr., 1942 4.500:- kr., varefter
den stigit till for ndrvarandeca 6.550:- kr.
Forskning oclt experiment.
Forvaltningsberdttelsenomnemner dven att i
forskning och experimentunder 1p48 nedlagts
..
fdr Boforsverken
eller tillsammans. ..

.. . Kr. 4.69O.O00:. . Kr. 5.603.000:-

Foregiende Lr var den sammanlagdakostnaden
for utgifter av detta slag 4.600.000:- och for
FLr1949berdknarman att kostnadenskall uppgi

Vinst- och F'orlusrlkning for &r r94B
jlmte disponiblamedelskonto den
3r december t948
RORELSEN
Vinst fdre avskrivningar och avsdttning till skatter
Avgir avskrivningar i:
jordbruksfastigheter
fabriksbyggnader
kraftverk
bostider
maskiner, verktyg och inventarier
Allmlnna fcirvaltningskostnaderhava u p p g i t t t i l l k r . 2 . 7 6 6 . 4 7 5 : 5 0 .
Nettovinst av rdrelsen

L6.o7O.784:80
)91'7-t

. -

1 , . I 0 3 . 8 4 01:7
2II.29I:29
283.L01,:40
8.839.825: 29 1.o.466.835
: 15

5.6a3.949:65

ANDRA INTAKTER
Vinstutdelning i aktier: i dotterbolag
i andra bolas
IntdktsrLntor
Avgir: R2intatill AB BoforsNobelkrut
Ovriga linerdntor

1 8 0 . 0 0 0-:
274 ?7) . -

41\

2,7) . -

994.3205
:0
1.427.672:50
t32.99L:28
I48.55G:OL

2 8 1 . 5 4:72 9

Summa int[kter frire skatter
Avgir skatter
Nettoainstfor 3r 1948
Kvarstir i disponiblamedelskonto fr&n &r 1947

3.499.476:86
4 r . 3 5 8 . r 3 39: 8

Under fcirutsettningav bolagsstdmmans
godkdnnandeciverf<jrttill
AB Bofors Allminna Pensionsstiftelse.
skuldregleringsf
onden
Disponibla medel dett 3I decentbert9-iB

till Kr. 5.370.000:-. Det ir en mycket betydande utgiftspost - bide skaiter och den
totala utdelningen till aktiedgarna et mindre dn
dessaforsknings-och experimentkostnader.
Som
tidigare framhillits i B-pilen d.r utgiften dock
ofrinkomlig, om vi vill leva vidare, och att den
inte varit forgdves under de nirmast gingna
Lren fh"rman vzil anta. nar man ser. att Bofors
trots allt i det stora hela ligger vil framme i
den tekniska konkurrensen med utlandet. Att
vi ddremotborjar bli ohjalpligt handikapadevad
priserna betraff.ar pi. grund av vhra hoga kostnader, vilka sammanhdngamed den hoga levnadsstandardvi ha jamfort med andra linder,
dr ju en annan sak.

1 . L 4 6 . L 2 52:L
6.750.074:86
3 . 2 5 0 . 5 9 8- :

4 4 . 8 5 7 . 6 1 08: 4
3 0 0 . 0 0 0.:3 6 0 . 0 0 0-:

6 6 0 . 0 0 0-:

K r o n o r 4 4 . L 9 7 . 6 1 08:4

lustrdkningen dn att hinvisa till den hdr ovan
intagna "Vinst- och forlustrdkningen for hr
7)45 jamte disponiblamedelskonto den 31 december 1948" samt fig 3 och de schematiska
framstdllnin garna p6. sid. 10. Nettovinsten har
jdmfort med tg4l sjunkit frLn j.3Or.O00:- till
3.499.000:-, beroende framfor allt pe de
okade behoven av avskrivninsar. Di. utdelningen foreslis ofordndrad, hai, for att avsdttning skall kunna ske till bolagets allmdnna
pensionsstiftelse
med 300.000:- kr. och till
skuldregleringsfonden
med 360.000:- kr. den sistndmndaavsdttningenlagligen foreskriven -- disponibla medel minskat nigot.
Balansriikningen

Vinst.

och Fiirlustriikningen

Efter de kommentarer, som redan gjorts i
sambandmed exemplet frin "Metallarbetaren"
och i anslutning till forvaltningsberrittelsen,eir
inte si mycket nrera att sdga till vinst- och for-

6

Anl dggnin gst il I giingarna.
Vid en blick pi balansrdkningenkan till att
borja med konstateras, att anldggningstillghngarnabokforingsmdssigtokat med to milj.
frin 43.746.000:- hr 1947 till 53.971.000:

I

I
den 3r december1948
Balansrdkning
TILLGANGAR
Anl i)ggningst i IIgin gar
Jordbruks- och skogsfastigheterm. m . . . .
Fabriksbyggnader..
Bostlder . . .
Kraftverk.....

Ptgiendenybyggnader
Maskiner,verktygoch inventarier.. . .

1.91)'581:83
)6.086.682:27
8.571.482:28
8.689.659:04

Lr.nrJ532
9 o . 5 5 3 . 5:7178
68.507.183:26
r)9.o60.760:44

Avg&r: Virdeminskningskonton fdr
fabriksbyggnader .
bostider
krafwerk
maskiner, verktyg och inventarier . . .

46.184.7LL:39
6 . 3 1 9 . 8 4|99 2
7.068.876:55
68.507.r83: 26
128.1oo.62L: 12

F6rskottsutbetalningar
till dotterbolag. ..
andra fcirskottsutbetalningar . . . .
Aktier enligt efterfoliande specifikation
i dotterbolag
andra aktier

30.960.L39: 32

4.272.046:39 4.272.046:39
t t . 2 7 6 . 0 0 4 :5 . 4 4 7 . 9 2:71 5

L 6 . 7 2 3 . 9 t iLL t

53.971.()8:69

Omsdttningsti IIgdngar
Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete
Fordringar
hos dotterbolug...
andra fordringar .
Fdrskottsutbetalningar
t i l l d o t t e r b o l a g. . .
andra fdrskottsutbetalningar . . . Accepteracievd.xlar .
Reversl&n
m. m. .
Fdrsvarsobligationer
Banktillgodohavanden och kassa

L8.490.8L8:36
: 26 43.II9.395: 62
24.628.577
8 . 3 I 9 . L I L :8 7
2 :2
3 7 . 8 9 7 . 3 7 83:5 4 6 . 2 1 ' 6 . 4 9 0

A.tSZ.Ltz:6e 4.L93.852:58
151.860: 72
3.000.000:_1 . 3 0 0 . 0 0 0- :
4 7 . 6 8 8 . 7 2:5L 3 L 4 j . 6 7 4 . 3 2 43i 7
Kronor

199.546.023106

SKULDER
Aktiehapitalochf ond.er

3 3 . 0 0 0 . 0 0 0- :
6 . 6 0 0 . 0 0 0-:
9 6 0 . 0 0 0-:

Aktiekapital
Reservfond
Skuldregleringsfond .
Inaesteringsf ond.er
fiir byggnader...
fdr inventarier och varulager . . .

4 0 . ) 6 0 . 0 0 0-:

742.500:9 9 0 . 0 0 0-:

- :
1.732.)OO

4.77>.00O:2.4OO.OOO:
- :
2.392.O0O
4.047.592:69

L3.6L4.592:59

Ld.ngfristigaskulder
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
Avsatt under iret . .
AB Bofors Pensionsstiftelseav &r 1 9 4 7. .
O b l i g a t i o n s l &.n. . . . .
Skuld till AB Bofors N#ik;

4 . 4 7 5 . O 0 0- :
3 0 0 . 0 0 0-:

Kortfristiga skuld.er
24O.OOO:

Obligationsl&netsamortering 3,r 1949
Skulder
till dotterbolag
andra skulder
Fiirskottslikvider

1,.8L9.284:50
2 6 . 0 0 6 . 7 6 0L: 7
7 0 . 8 9 7 . 7 8:78 6 9 8 . 9 6 3 . 2 1 25: 3
478.087:

Skatteskuld

Disponiblamedel
Enligt L947 irs balansrdkning . .
Avgir: L948 fus utdelning

4 4 . 8 2 3 . I 3 39: 8
:3.46).OOO
4r.358.I33:98
3.499.476:86
-44E

Nettovinst 3'r 1948

13LotT4

Avsatt till:
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
skuldregleringsfond

3 0 0 . 0 0 0-:
3 6 0 . 0 0 0-:

660.000:Kronor

44.197.6Lo:84
L99.546.o23:
06

STALLDA PANTER
Som sdkerhetfdr lin, fcir bankgarantier,som utfdrdats fcir bolagets rdkning, och f<ir erhillna fcirskott ligga
friljande panter:
Fastighetsinteckningar
9 . 7 > 0 . 0 0 0-:
Fdrlagsinteckningar
6 . 0 0 0 . 0 0 0-:
Depositionsbevism. m.
1 9 . t ) 2 . 3 0 0 -:
Fdrsvarsobligationerm. m.
1 . 3 0 0 . 0 0 0- :
Finska statens skattkammarvdxlar
6.O)1.5I3:7o
Aktier
9.328.200:Kronor

)I.582.01,3:70

ANSVARSFORBINDELSER
Kontraherade varor ca
Garantifcirbindelserfrir
Nydqvist & Holm AB . ..
AB \f. Dan Bergman . . . .
Diverse garantifcirbindelser

hr 1948, vilken okning nermast ligger I plghende nybyggnaderoch i forsta hand di Kilstaanldggningen. l{drutover har dven bruttovdrdet av maskiner, verktyg och inventarier
stigit med over 8 milj. kr., vafi.or irets totalinvesteringar brutto nd.rma sig 20 milj. kr. Att
anldggningstillg&ngarnadro upptagna till vdrden, som kunna godkinnas dven av den nya
aktiebolagslagen,er stdllt utom alla tvivel, men
L andra sidan torde de med hdnsyn till det nuvarande kostnadsldgetinte heller kunna anses
vara exceptionellt ligt bokforda. I motsats till
vad som ir den allmanna uppfattningen, ndmligen att om t. ex. en maskin stigit i vdrde man
inte skulle behova skriva av s6,mycket p5. den,
dr forhillandet det rakt motsatta,ndmligen att

8

3 0 . 7 0 0 . 0 0 0- :
3.229.362:99
300.000:3.529.362:99
2.1.O1..L28:46

ju mer iteranskaffningskostnadenfor maskinen
stiger, desto mer miste man skriva av, d. v. s.
reservera i rorelsen for att kunna hteranskaffa
en liknande maskin, ndr den gamla dr forsliten.
Om inflationen gir tillrdckligt lingt, kan man
bli tvungen att skriva ned maskinen inte bara
till 0 utan rent av till ett minusvdrdefor att ha
medel for iteranskaffning. Nirmare medger
inte utrymmet att jag ger mig in pi detta problem utan vi skall som sagt iterkomma i B-pilen
till denna frhga i ett sdrskilt sammanhang.
O msiitt nin gst il I gdngarna.
Omsdttningstillgingarna iro redovisademed
sina nettovdrden och heirvid har styrelseni sin
forvaltningsberittelse endast konstaterat, att

( S u m m o116,09
mill.kr)

Arbetorloner
utom semesterers.
(26,98mill. kr)

Tj on s t e mnon ol o n e r
uiom semesterers.
och loner till personol
I s o c i o l to r b e t e .
(.l5,80mili. krl
Rnri^l^

rrlai{tor

(Pensioner,
semesterers.
etc.)
17,29 nill. krl

Voror och tlonster
frdn utomstdende
(48,80mill. kr)

omsdttningstillghngarnz bokf orts till enligt styrelsens uppfattning fullt betryggande virden.
Anledningen till att vdrdet av varulager sjunkit
jdmfort med foregiende ir dr bl. a. att bolagsledningen med hinsyn till vissa bestdmmelser
i aktiebolagslagen ansett sig bora flytta ut kontraheradevaror ur balansrdkningenoch uppfiira
denna post bland "Ansvarsforbindelser". De
kontraheradevarorna beh6va nimligen enligt
bokforingslagen icke ingl i bokforingen, men
det anseshora till god kopmannasedatt si sker.
Nu har som sagt en tvivelaktig aktiebola gslagstiftning mer eller mindre tvingat till att en
indring h2irvidlagsker. Fdr 1948 miste bolaget
dock trots dndringen gora avsdttning till en
skuldregleringsfond, men det at att antaga att
detta genom arrangemangetmed de kontraherade varorna ej blir nddvdndigt i fortsdttningen.
I ovrigt kan ifr?tgaom omsittningstillgingarna med beklagande konstateras,att banktillgodohavandenafortsitta att sjunka, till stor del
naturligtvis beroende pi investeringarna vid
Kilsta. Om man plockar ihop sivil banktill'
godohavanden och kassa som forsvarsobligationer och reverslin kommer man Per den 31
december 1948 till likvida medel pL Kr.
51.988.000:-, medan de forskottsbelopp,bolaget erhillit frin kunderna, uPPga till Kr.
70.897.000:-. Foregiende b'r vat de likvida
medlenvid sammatidpunkt Kr.73'294.000:-,
medande erhillna forskotten di endastuppgick
till Kr. 61.770.000:-.
Skulder

ingor
Avskrivn
(10,47mill.kr)

och eget kapital

Se vi sedan p& balansrlkningens skuldsida,
som upptar det egna kapitalet och skulderna,
kan tifl att borja med alltsi konstateras,att de
kontraherade varorna forsvunnit dven som skuld
for att i'terfinnas bland ansvarsforbindelserna.
I ovrigt dr det egna kapitalet ofordndrat liksom
dven investeringsfonderna. Bofors allmdnna
oensionsstiftelseiikar sedan flera ir tillbaka
med 3oo.oo0:- kr. om iret och ir nu uppe i
4.77r.000 :-. Obligationslinet diremot sjunker
varje hr och skall vara helt bofta 1957. Om
skulderna i ovrigt dr inte mycket att sdgaliksom
inte heller ifriga om de disponibla medlen.

Skotier(3,25mill. kr.)
U t d e l n i n g o {r 3 , 4 7m i l l .k r )
Okningov egno medel
( 0 , 0 3m i l l .k r )
Fig.3. Utgifternai full. Ar.

tJrdelning.
Till slut fiireslir styrelsenofordndrad utdelning till aktied.ganamed Kr. 10:50 per aktie,
vilket motsvarar 4 % pA bolagetsegna kapital

Mill. kr

U I B E T A L DLAO N E R

I

WI UToININGAR

50
40
30
20

r0
1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

Fig. 4. Fdrbfrllandetmellan ntbetaldaltiner ocb utdelningar.

resp. ca 5 % pe borsvdrdetomkring irsskiftet.
Att tala om procenten pi det nominella aktievirdet dr tdmligen meningslost, d6" aktierna av
de olika aktied,garnainkopts dels till penningvdrden varierande fr6.n det hoga penningvirdet
pi rsoo-talet till 7922 och t94g irs forsdmrade
penningvdrden, dels till kurser, som varierat
ifrhn 2o:- i,3o:- kr. till 270:- a 280:- kr.
per styck.
Fig. 4 visar forhillandet mellan utdelningen
och utbetalda loner. Som syneshar, om man
bortserifrin inverkan av nyemissionen1946,utdelningen varit praktiskt taget ofordhdrad under l0-irsperioden. Nigon kompensation for
penningforsdmringenhar silunda inte kommit
aktieagama till del, bl. a. beroende pi den i
sambandmed lonestoppetinforda lagstiftningen
med vinstutdelningsbegrdnsning.
Om jag sedan till sist skulle gora nhgra allmdnna reflexioner, fir jag till att borja med
konstatera,att resultatetav verksamheten1948 i
stort sett miste ansestillfredsstdllande.

Vidare dr det for foretagets fortbestind och
de anstilldas sikerhet glddjande, att bolaget
kunnat genom ordenfliga avskrivningar ej endast underhi.lla produktionsapparatenutan i
viss min iven konsolidera sin stdllning. En
annan glidjande faktor ar att likviditeten d. v. s. tillgi.ngen pi likvida medel, banktillgodohavandeno. d. - alltjdmt dr god, dven om
den forsdmrats. Den inneliggandeorderstocken
dr betydandeoch bolaget tycks liggavdl framme
vad betrdffar konstruktioner och tekniskt utforande pi sina produkter. Trots minga riskmoment och trots alla svirigheter, som valutaforhillanden och regleringat av olika slag skapa,
bor vi ddrfor som Boforsarekunna se framtiden
an med en viss tillforsikt.

Fig. 5. S2 bir fdrdelade sig bolagetsutdfter under 1948 procentuellt.
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PERSONATSTATISTIK

1948

Den minatliga fordelningen av nyansid.lldaoch slutade under iret.
N O BELKRUT

BOFORSVERKEN
Timavlcinade

Minadsavlcinade
Nyanstillda
Dlrav
kvinnl.

Januari
Februari
Mars
April
M^j
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2L
L3
6
L3
L2
2L
20
10
L3
L7
12
8

Slutade

6

106
103

)
)
)

L47
94
92
22 17
1.9 6
277
L46

o5

6
4
4

Sarnmandrag:
I Kvartalet 40 1 1
II Kvartalet 46 9
III Kvartalet 43 t 4
IV Kvartalet 37 1 ? ,
Summa L66 47

Nyanstiillda

Ddrav
kvinnl.

o5

L99

Slutade

Dlrav
kvinnl.

Dlrav
kvinnl,

101
65
67
63
48
167
85
L54
84
87
76
49

9
10
4
5
7
37
L2
L2
10
8
8
7

e7
6'
86
Lr2
94
85
101
t60
79
76
74
88

233
278
323
212

23
49
34
23

237
29r
340
238

25
5
5
7
8
73
20
t6
17
6
2
r'

Minadsavliinade
overfl' till
manaosavl.
Ddrav
kvinnl.

14
13
30
20

Slutade

Dirav
kvinnl.

68 23
1.
2
L
4 1 -

9r7

6
L
6
4

slutade

Dlrav
kvinnl.

Dlrav
hvinnl.

21. t4
3
r.
1
L
I
1
z
2
L ;

60 17
5820
7428
6646

24
3
3
1

14
r
2
1

37 22 ?p4-gS 2r8 LLL 3L

18

1

25
6
3
6
4
2
2
.'

2
3
2
6
|
L
2
3

2
13
13
9

2
5
9
6

27 2
7 '
53
30 4
t5 2
40 1,1.
t8 L
6832
45L9
20 7
10 '
8 8

till
overfl'
manaosavl.
Dlrav
kvionl.

2L 5
26 9
L33
26tO
13 L
19 9
3L13
29 9
1.4 6
L7 8
18t2
3L26

1

3L6
12
20
L4

Nvanstiillda
'

Ddrav
kvinnl.

7 2
1,8411
r47 L
7 |
7 2
6 3
LL'4

-

35 69 2t
28 2 I
53
23
171.77 L.046 L29 r.106 1.39 76 24
29
32
68
42

Nvanstiillda

Timavl6nade

39tO
85 1"7
r3252
3820

Personalstyrkan vid irsskiftena 1947/48 och D4e/49.
31.12.7947

Ddravkvinnl.

4.380
L.460
982
294

276
236

Summaanstdllda 7 . 1 1 6

989

B of or n erk en.' Timavliinade
Mlnadsavldnade
Nobelkrut:
Timavlcinade
Minadsavliinade

Av ovanstiende sammanstillningar framghr,
att omsdttningen pa arbetskraften even under 8r
1948 varit ganska livlig. Under iret ha vid Boforsverken och Nobelkrut tillsammans anstellts
L.568 personer, under det att L.572 avflyttat.
Antalet anstdllda var alltsa praktiski taget detsamma bide vid borjan och slutet av iret, eller
7.11"6resp. 7.112 personer.
Omsdttningen iir livligast under juni och
augusti minader. Det stora antalet nyansta[da
i juni motsvarastill stor del av det stora antalet
slutade i augusti: det ir alla praktikanter som
komma och gi efter ett pat manadersarbete vid
Boforsverken. Men dven antalet nyanstdllda dr
hiigt i augusti, sommaren ar dh snart slut och
arbetskraften soker sig iter till industrierna.
Avgingen pi arbetskraft visar nigot jdmnare
siffror per manad, 65-L72 (augusti 160) vid
Boforsverkenoch 13-31 vid Nobelkrut, an ny-

ia<

31,.12.1948 Dirav kvinnl.

4.244
L.53r
987

39L
270
206
65

7.tt2

cl2)

3r o

anstdllningarna, som vafiera mellan 48-758
(juni 167) vid Boforsverken och 5-68 vid
Nobelkrut.
De minadsavlonade visa jimnare anstallningssiffror, sdllan over 20 slutade eller anstdllda per minad vid Boforsverkenoch endast
en minad flera an 10 vid Nobelkrut. Januari
minad visar ett stort antal overflyttade frin
timavlonade till minadsavlonade vilket sammanhengermed ati en del yngre kontorsanstellda passeratildersstrecketoch att den nya liinen
tillimpas frin och med nyiret.
Trots att personalomsittningen vid Bofors
varit livlig, kan bolaget dock i detta avseende
visa betydligt ldgre siffror an flera andra storre
industrier. Omsdttningssiffror pL 50 i 60 procent av medelantaletanstdlldadro icke ovanliga.
For Bofors vidkommandedro siffrorna foliande:
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Grafisk framsxiillning ainnde totala antalet anstdllda resp. slutade oid Bofors 1948.
Anttrillda oandra in frSn uiinster ocb slutade uN mot bdger.

Boforsverken : Timavlo nade24,0 /6 ; Mlnadsavlonade II,3 7a.
Nobelkrut : Timavlonade 25,8 /6, MLnadsavlonade tt,9 %.
En omsittning p6. 8-10, kanske 12 /o, flr
ansesvara tdmligen normal med hinsyn till den
"naturliga" avg&ngen vid uppn&dd pensionsi.lder, dodsfall, eller i yngre ir vdrnplikt, vidareutbildning och dylikt.
Vid utriiknandet av omsdttningsprocenten,
for
vilken nigon allmdnt vedertagen formel icke
synesfinnas i vi.rt land, har tillimpats den metod, som rekomrnenderasav det amerikanska
standardverket "Personnel Management", sid.
4ge o. f. Hdr stiller mun, .rr"I man kallar
"total replacements"- d. v. s. det antal personer, som kan sdgas direkt ha ersatt sidlna
som slutat under perioden - i relation till medelantalet ansteillda. Kort och goti innebdr
detta, att om antalet nyanstdllda dr storre dn
antalet avflyttade, det dr den sistndmndasiffran,
som tas till utgingspunkt for berikningen och
vice versa. Det zir alltsa alltid med den lagsta
siffran man riknar.
Tidigare har i B-pilen gjorts gd.Ilande,att det
i stor utstrdckning :ir samma personer, som
figurera bide bland de nyanstillda och bland
de avflyttade under ett ir, och att alltsi majoriteten av de anstdlldad.rfast knuten till bolaget.
Vi kunna nu for Boforsverkens del siffermdssigt verifiera detta pistiende. Se foljande tabell.

t2

Personalen vld Boforsverken
antal ansttillningsAr
Antal tjdnstei.r:

I r { i n s tL f u . .
3
,,
,,5
,, 10
,, 2O ,, .
,, 25,,....
,, 30
,, 40
,, 50

Timavlcjnade:

..9I,3%
79,8 %
51,4 70
Lg,g %
1,2,6%
8,4 %
2,2 %
0,5 %

fiirdelad

efter

Minadsavlcinade:

93,3Vo
83,7 Vo
59,2 70
Lg,7 %
L2,gyo
8,2 Vo
L,7 o/o
o,t vo

Tabellen grundar sig pi en utredning, som
gjordes helt nyligen. Som av tabellen framglt,
ha endastca 8,7 /o av de tim- och 6,7 /o av de
minadsavlonade mindre dn 1 irs anstdllningstid. Hela "omsdttningsprocenten" faller foljaktligen inom denna grupp. Icke mindre dn
51-58 7o h^ mer dn 10 irs anstdllningstid,
vilket stdmmervdl med den av osstidigare uppskattade siffran "ca 6O /a". Fiir ovrigt fir
tabellen tala f.or sig sjilv.
Omsittningen pi arbetskraft har trots allt, i
jdmforelse med tg47, gitt ned med nigra procent, men den dr alltjdmt for hog. Allt fortfarande villar den stindiga omsittningen pi folk
i vissa verkstdder mycket stora problem, icke
endastfor arbetsledningenutan ocksi for sikerhetstjdnsten,personalkontoreno. s. v. for att nu
inte tala om de direkta forlusterna genom
minskad produktion.

piflhyresltirhrflllandena
Nflgrasynpunkter
itir bolagetsbostflder
Azt Notarie.tIEN
Under de senaste iren har den inom hela
landet kinnbara bostadsbristen tritt mer och
mer i forgrunden. Det ir icke endastvira stijrre
stdder, som haft att brottas med bostadsproblemet, utan iven industrisamhillena pi landsbygden ha i mlnga avseendenkanske i in hogre
gradhaft kiinning av detta dnnu olosta problem.
Frin bolagets liksom andra industriforetags
sida ha olika itgdrder vidtagits for att fr:d;mja
bostadsproduktionen. Detta har i huvudsak
skett genom subventionering av olika slag fiir
uppforande av egnz hem och for forvdrv av
ldgenheter i bostadsrdttsfiireningar samt genom
byggnation i foretagens egen regi. Mycket har
dven gjorts frin det allmdnnas sida och den
vdrsta bostadsbristenhar i nigon min kunnat
avhjilpas. Emellertid foreligger hir i Bofors
dnnu ett stort behov av ytterligare bostider.
Genom de reglerande itgdrderna frilnvlramyndigheters sida har en viss stagnation i byggnadsverksamheten intritt, vilket kommer att medfora en ytterligare forskjutning av den tidpunkt,
di tilhnckligt antal bostdderfinnas tillg2ingliga.
Under nu ridande forhillanden har intresset
for de bostdder, som bolaget disponerar, mer
och mer kommit att tfi'da i forgrunden. Bolaget
d.geri dag ca 800 bostiider, vilket betyder, att
husrum kan beredas it nigot mer dn 70 /o
av de anstdllda. Fordelningen av dessabostider sker efter den principen, att de arbetare och
tjinstemdn, som av olika skil dro mest oumbdrliga och nodvindiga for produktionens uppritthillande, i forsta hand erhilla bostdder.
Rdtten att disponera bolagets bostdder iir begrdnsad till tiden for vederborandesanstdllning,
och i samband med anstdllningens upphorande
miste bostadsinnehavaren ffintruda den av
honom disponeradebostaden. Bolaget har strikt
md.sthd.lla pd. principen, att bostfid.ernairo aasedda uteslutande fdr den aktiua personalen.
Hyrorna for bolagets bostdder har under tidi
gare hr utgitt med jdmforelsevis blygsamma
belopp, men i samband med den for nlgra hr
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sedan genomforda avlosningen av naturforminerna har en viss hyresjust:ring uppit igt rum.
Under irens lopp har i bolagetshyresforhi.llanden en viss praxis utbildats, vilken, utan att
komma till uttryck i skriftliga urkunder, varit
allmint kdnd av bolagets hyresgdster. Detta
systemhar vissedigenfungerattillfredsstdllande
f.or alla parter, men med hdnsyn till den okade
r6rligheten hos arbetskraften, dvensom andra
faktorer, har det visat sig lZimpligt att skriftligen avtalsfdstahyresvillkoren for bolagetsbostdder. For ca tv6,fu sedanl6t bolaget utarbeta
ett hyreskontrakt, vilket i allt vdsentligt bygger
pi under irens lopp vunna erfarenheter samt
utbildad praxis. Samtliga fackforeningar och
intresseorganisationer,vars medlemmar inneha
anstdllning vid bolaget, ha, innan kontraktet
till sin lydelse faststillts, beretts tillfdlle taga
del av samt yttra sig over detsamma. I detta
sammanhang erinras om en i fcirsta numret av
denna tidskrift foregiende ir intagen notis angiende hyreskontrakten.
I hyreskontraktet $ 2 sdges klart ifrin,
att bolagets ldgenhet ir avsedd fcir person,
som dr anstdlld hos bolaget, samt att hyresgdsten dr skyldig avflytta ffitn ldgenheten i
sambandmed att anstdllningenupphor. Enligt
samma $ medgives hyresgdsten dock ritt att
kvarbo en minad efter det anstdllningen upphort, vilket under normala forhillanden anserrs
sisom en sk2ilig frist for genomforande av flyttningen. Det kan nimnas, att bolaget i sdrskilt
tjmmande fall, sisom vid pensionering,olycksfall med forlust av arbetsformiganoch dodsfall,
givetvis tar skdlig hdnsyn hd.rtill samt medger
ni.gon kortare ytterligare respittid for vederborande hyresgist resp. eftedevande. Enligt $ Z i
kontraktet dger hyresgdsten icke rdtt att utan
bolagets medgivande till annan person uthyra
del av ldgenhet, eller overhuvud taget i ldgenhet
inrymma andra personer dn dem, som hora till
hans familj eller husfolk. Bolagetsmedgivande
behover emellertid icke inhdmtas vid mera
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illlfAllig uthyrning eller inrymning av anforvanter och andra ndrstiende personer. I ovrigt
torde bestlmmelserna i kontraktet icke fordra
nigon ndrmarc belysning.
For de bostdder,som sortera under Boforsverken, ha kontrakten redan upprdttats och
undertecknats av bida parter. Vad angir Nobelkruts bostider ha hyreskontrakten helt nyligen utsdnts till respektive hyresgister.
Sisom ir allmdnt bekant gdller for stdder
och tiittbebyggda samh2illeni ovrigt med minst
2.000 invinare en siirskild krislagstiftning for
hyresforhillanden, ndmligen lagen den 19 juni
1942 om hyresregleringm. m. Sirskilda otgan,
de lokala hyresndmnderna och hyresridet, ha
inrittats for tilliimpning av denna lag. Enligt
hyresregleringslagendger en hyresvird icke betinga sig hogre hyra dn som hyresndmndeneller
hyresridet kunna medgiva. Vidare ha de ndmnda hyresorganenrnojlighet att pi framstillning
av hyresgdst forklara en av hyresvdrdverkstzilld
uppsdgning av hyresavtal ogiltig, om densamma
finnes strida mot god sed i hyresforhillanden
eller eljest vara obillig.
Under den tid hyresndmnderna och hyresridet utovat sin verksamhet, har iven hos dessa
organ en viss praxis utbildats. Hyressdttningen
sker si.lunda efter vissa normer, som givetvis
variera frin det ena samhlllet till det andra,
med olika hyror for gamla och nya fastigheter.
Vid genomforande av standardhojande forb?itr
ringsarbeten av bostdderna d.gerhyresvdrd i allmdnhet betinga sig en hyresforhojning, som stir
i viss relation till det i fastigheten investerade
kapitalet. I detta sammanhangkan ndmnas, att
bolaget icke i nigot fall av hyresorganen forvdgrats uttaga den hyra, som i varje sdrskilt fall
ifrigasatts, utan har bifail liimnats bolaget 3
samtliga framstillningar om hyreshojning. Enligt
vid flera tillfiillen gjoda uttalanden frin hyresridets sida iir en person,som pd grund au sin anstdllning tillde'lats en bostad., skyldig att l6mna
densammai sambandmed anstdllningensupphorande. Nigon mindre respittid ha emellertid hyresorganeni allmdnhet ansettsig bora bevilja en
person, som mist avtrdda sin bostad till folid
av anstillningens upphorande. I detta samman-
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hang kan ndmnas, att hyresgdsterhos bolaget i
nhgra fi fall hos stadens hyresndmnd begdrt
forldngning av hyresavtal, sedan bolaget uppsagt hyresgdsternatill avflyftning till foljd av
att anstdllningen upphort. Hyresndmnden och
hyresridet ha ddrvid i de flesta fall av olika
anledningar medgivit nigon kortare forliingning
av hyrestiden. I de fall, dh hyresgdsten har
mojlighet att skaffa sig annan likvrirdig bostad,
torde emellertid ni.gon forldngning av hyresavtalen icke medgivas.
Det har stddsevarit en angeld.genuppgift for
bolaget att i storsta mojliga utStrdckning visa
sinahyresgdsterall tdnkbarhdnsyn. Silunda kan
sdgasom bolagetshyror, att desammaingalunda
dro hoga utan snarare,jdmfort med den allmdnna hyresnivin,l2,ga. Hir kan ndmnas,att avtalet
angiende avlosningen av naturaforminerna utgfu ifrln att hyrorna skola debiteras efter
marknadsvdrde.Det torde ocksi vara vdl kdnt
for de personer,som kommit i kontakt med bolagets hyressdttning, att bolaget icke betingar sig
nigra oskdliga hyror vid genomforande av standardhojande forbdttringsarbeten i bostiderna.
Som redan forut nlmnts, har bolaget n6dgats
strikt hilla pi principen, att bolagets bostider
iro avsedda uteslutande for den hos bolaget
anstd.llda aktiva personalen, vilket inneb,ir, att
de personer, som ldmna sin anstdllning hos bolaget, aven miste lamna sin bostad, med rdtt
dock att itnjuta en respittid pi t minad. Det
kan, under nu ridande brist pi bostdder,uppsti
sidana fall, dh en viss fodzingning av denna
respittid kan anses skdlig, och bolaget har i
detta avseendevisat frirstielse for de hyresgdster, som haft att ldmna sina bostider, allt beroende pi omstzindigheternai de siirskilda fallen.
Bolaget mi.ste emellertid forbehilla sig en
provning frin det ena fallet till det andra, och
har icke ansett sig kunna generellt medgiva en
utokning av respittiden med en eller annan minad. Det mi sti klart f<ir envar, att bolaget
miste disponera sina ldgenheter f<ir den aktiva
personalen och att silunda hdnsyn miste tagas
icke blott till den enskilde hyresgisten utan
jiimviil till bolagets, hyresvirdens, intressen.
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Ao Ingenjiir CHR. BERGMAN

AlImSnt om valsnlng
Med ualsning meflas en arbetsprocess,som
grundar sig pi materialetsplasticitet eller smidbarhet, ndr ett arbetsstyckebearbetasmellan
roterandevalsar.
Genom friktionen indrages arbetsstycketmellan valsarna och erhiller efter genomgingen
minskad sektion och okad lnngd. Genom fortsatt valsning i spir med allt mindre och mindre
storlek, eller mellan slita valsar vilkas avstind
hojd, erhiller tvdr'
dr mindre dn arbetsstyckets
den
ijnskade formen.
si
sminingom
snittet
Valsningen avser silunda i forsta hand en
formgiuning. Emellertid medfor valsningen
ocksi en forbiittring av materialets kvalitet, i
det att blisor sammanvillasoch en finkornigare
struktur erhilles.
Utgingsmaterialet for framstdllning av valsadeprodukter ir i regel ett got. Detta utvalsas
antingen direkt till fiirdigprodukt eller ocksi
till s. k. dmnen, som erhillas genom kapning i
olika liingder av det till viss dimensionutvalsade gotet. Amnena bilda sedanutgingsmaterial
f6r valsning av fdrdigprodukt av klenaredimensioner. De vanligaste metallerna, som valsas i
varmt tillstind, iro smidbart jdrn och stil,
koppar, aluminium, mdssing och brons.

(L,
Fig. 1

Indelnlng av valsverken
1. Valsaerken bruka beni)mnasefter ualsdianteterns storle*. Si.lunda har ett 500 mm:s
valsverkvalsar med en diameterav 500 mm.
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tvdrsnittet en formforindring, som bestir i dels
en minskning av hojden, dels en utbredning i
sidled. Utbredningen i sidled bendrmnesbredning och uttrycks sisom skillnaden i bredd hos
hetan fore och efter sticket. I de flesta fall blir
bredningen obetydlig, men minga glnger dr det
av vikt att kunna berikna dess storlek.
Arbetsstyckets formfordndring efter valsningen bestir alltsi huvudsakligen ddri, att
hojden minskas och lingden okas.
Varmvalsning av stil sker i regel vid temperaturer mellan 72t0"-750o. Stil med lig kolhalt kunna vdrmas vid hogre temperaturer dn
stil med h6gre kolhalt. Materialets storre plasticitet vid hogre temperaturer blir dock ej uteslutande avgorande for valet av den liimpligaste
valsningstemperaturen. Som forut ndmnts, sker
vid bearbetningen en sonderbrytning av strukturen, si att en finkornigare struktur och dirmed
bdttre hi.llfasthetsegenskapererhilles hos den
fdtdiga produkten. Vid hog valsningstemperatur sker nedbrytningen av strukturen ej si fullstdndigt som vid ligre temperatur, varf<ir den
bdsta kvaliteten pi slutprodukten i regel erhi.lles
om slutvalsningstemperaturen
hilles lig.
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Det varma arbetsstycketkallas for "heta".
Yale gilng hetan passerar valsarna sdger man,
att det gor ett stick. Skillnaden i hojd hos hetan
foreoch efter sticketkallas press (f.ig.1). Pressen brukar dven uttryckas i procent av hetans
hojd fore sticket. Sektionsforminskningen uttryckt i procent av arean fore sticket kallas
reduktion.
Om man valsar en heta med rektanguldrt
tvirsnitt mellan ett par sliita valsar, erhiller

2. Valsaerken bendmnasfiuen nred biinsyn till
aalsarnasantal och deras anordning i ualsstolarna.
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Fig. 2.

Fig. 3.
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Duoualsuerk, f.ig. 2, har tvi valsar, vilka
medger valsning endast i en riktning. Ett
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sdrskilt slags duoverk dr det reversibla,vid
vilket valsarnasrrirelseriktningziromkastbar.
Trioualsaerk,f.ig.3,har tre valsari rad over
vanndra. Trioverket medger valsning i bida
riktningarna.

3. Indelning aa ualsuerkenmed biinsyntill d.en
produkt soru ualsas.
a) Gi)tualsuerk. Iltvalsar goten, i regei till
dmnen.
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b) Grouualsaerk. Anvdndes for utvalsning
av fardig produkt i grovre dimensioner.

G)o
d

c) Mediurnaalsaerk, Anvindes for utvalsning av fardtg produkt i medelgrovlek.
d) Finualsuerk. Anvandesfor utvalsning av
de klenastedimensionerna.
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Fig. 4.

ken anvdndashuvudsakligenfor valsning av
bredareplattjdrn, plit o. d.

e) Trdd.uerk. Anvdndes for utvalsning av
trid, vilken i regel upphdrvlas pi speciella hasplar till ingar.

Fig. 5.

Dubbeld.uoaalsaerk
har fyra valsar i ett ocl'r
samma stol-par anordnade enligt fig. t+.
Valsarna aro lagradei valsstolar.Ett par valsstolar med tillhorande valsar kallas for ett valspar. Hela raden av valsstolarkallas for valstrdn.
I stdllet for att valsstolarna uppstdllas sida
vid sida kunna de dven anordnas i rad efter
varandra. Det valsade materialet gir di utan
avbrott frin valspar till valspar. Ett dylikt
valsverk kallas for kontinuerlist.
Frg. 6.

Hlstorik
Flerualsuerkanvdndesvid valsning av plit
med storre bredd samt di siora fordringar
stdllas pi. plitens jimntjocklek. Dessavalsverk ha fyra och sex valsar. Se fig. 5 och 6.
De yttersta valsarna tjdnstgora hdrvicl endast som stodvalsar.

@,*!
U niuersalaalsuerk har dels horisontella,dels
vertikalavalsar. Sefig. 7. Universalvalsver-
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Enligt historiska krillor skall valsverk for
bearbetning av metaller ha funnits redan pi
1400-talet. Silunda berdttas, att Leonardo da
Vinci, den beriimde konstndren och uppfinnaren, i slutet av t4O}-talet valsade plitband av
idla metaller i ett handdrivetduovaliverk. Dessa
plitband anvdndes for tillverkning av mynt.
Aven under 1500-1600-talen funnos mindre
valsverk i drift i olika ldnder. Dessa valsverk
voro enkelt konstruerade duoverk, och under
mhnga ir gjordes fh forbattringar. Forst efter
den stora framghng, som engelsmannenHenry
Cort hade med sitt fu L775 byggda valsverk,
borjade en snabb utveckling inom valsverkstekniken.
Varmbearbetningen av jd.n och stil i valsverken omfattade till att borja med uteslutande
valsning av ovdllda eller villda smdltstycken.

Det valsade materialet var s6'lundai stort sett
likartat och framfor allt ldtt att bearbeta.Sedan
gotjarnsmetodernapi tsoo-talet uppfunnits, och
den enligt dessametoder erhillna produkten si
sminingom undantrdngdevdlljdrnet, fingo valsverken arbeta med ett material, som varierade
sevel till sammansdttningsomegenskaper.Detta
innebar en ny epok inom varmbearbetningens
omride, och nya valsverkskonstruktioneroch
valsningsmetoderutveckladesfor att mota den
nya tidens krav.
Bolors valsverk
II

I Bofors anlades L-ren1866-67 ett valsverk
for bearbetningav stingjdrn och denna tillverkningsgren utveckladessi snabbt, att Bofcrs under 1870-talet blev den storsta producenten i
Sverigebetrdffandevalsat sting- och finjdrn. Ar
1883 fanns i Bofors 1 valsverk for valsning av
smdltstycken,1 grovvalsverk och 2 finvalsverk.
I borjan av 1900-taietombyggdesvalsverken
och omfattar nu 1 growalsverk och 1 finvalsverk. Valsverken drevos tidigare av en I'attenturbin, men ir 1942 agde en ombyggnad rum
till eldrift.
Groaaalsuerket ar ett trioverk, omfattande
4 st. stol-parmed 450 mm:s valsdiametersamt
1 st. stol-oarUniversalvalsverkmed 360 mm:s
valsar. Ingiende gotdimension - max. 22 cm
Gotvikt : 3o5 kg. I grovvalsverketvalsasalla
grovre dimensionerav runt-, fyrkant-, platt-stil
samt en del profiler.
Finaalsuerket ar dven ett trioverk och omfattar 7 st. stol-parmed z5o-270 mm:s valsar.
I finvalsverket valsas alla klenare dimensioner
av runt-, fyrkant-, platt-, sexkant', ittkant-stil
samt profiler.
For vdrmning av materialet finnes e;: oljeeldad frammakningsugn,som rymmer 41 st. 22
cm got. Dessutom finnes vid finvalsverket en
mindre ugn, som huvudsakligen anvindes for
vdrmning av snabbstil. For avkapning av m terialet efter valsning finnes en varmsig samt
saxaf.

2. Amneshall, ddr alla dmnen synas samt ytrensning av dmnenautfores for borttagande
av eventuellafelaktigheter pi dmnesytorna.
For borttagandeav dessaytfel anvdndesfoljande hjnlpmedel: mejsling, som sker med
hjdlp av trycklufthammare, slipning, som
sker med hjrilp av pendelslipmaskinersamt
gashyaling, som sker med hitilp av syrgashyvlingsbrdnnare.
3. Bethus, dir man genom betning i syrabad
boriskaffar det oxidskikt, som bildats vid
stilets vdrmning och valsning. I bethuset
for stilfinnes dven 1 st. sandbldstermaskin
sandbldstringsamt 2 st. skurtrummor, blda
huvudsakligenavseddafor hejadeoch smidda detaljer. I sandbldstermaskinensprutas
stilsand mot detaljernasytor, varvid oxidskiktet avldgsnasoch en ren metallyta erhhlles. I skurtrumman inliggas detaljerna
tillsammans med smi jdrnstycken, s. k.
rensstjdrnor, vateftet trumman sdttes i rotation. Genom rensstjdrnornasnotning mot
detaljytorna erhilles en ren metallyta.
*
Detta gamla valsverk kommer snart att avl6sasav Kilsta-aalsuerket,som redan tidigare i
korthet beskrivitsi B-pilen och till vilket vi snart
hoppas fi anledning att aterkomma. Gotvalsverket i Kilsta dr f. n. under montering och
berdknaskomma iging sent i ir.
Fir man hoppas att Kilstavalsverketmed sin
stora kapacitet och moderna utrustning en ging
skall iterge Bofors den rang av Sverigesstorsta
producent av .valsadeprodukter, som Bofors
innehadeunder 1870-talet?

I Kilsta kr gdtaalsstolenmonteradoch nun bSller p2
med rullbanorna. Bilden ger en fdrettiillning ont
Falk
rymden och lfutet i det nya aalsaetket. Boforsfoto:

er:s
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Till valsverket hor iven foljande hjdlpavdelningar:
utrustad med maskiner
1. Reparatiottsuerkstad,
for valsverketsinterna reparationer. Dessutom finnes hdr dven en valssvarvfor spir'
svarvning av valsar till finvalsverket.
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Titlar,

Sysslor och Yrken
Fortcfrttning

Valsverket i Bofors ligger pi en traditionsrik
plats invid den nedersta av forsarnai Timsdlven,
ddr en ghng i tiden den Zildstahammarsmedjan
uppfordes. Ursprungligen drevs valsverket av
vattenhjul, numera ligger dlvfinan for det mesta
torrlagd och vattnet rinner i den mdktiga tuben
ned till kraftstationen.
De forsta arbetarna, som tillhora valsverket,
miiter vi utomhus pi gottorgen pi omse sidor
om dlven. "Ovre nivin" Iigger pi ostra ilvstranden, "nedre nivin" pi vdstra dlvstranden
strax ovanfor valsverksgaveln. Till gottorgen
kommer goten med jdrnvdgsvagnfri.n stilverket.

vid Boforsverken

pd, ett ladseni

och dd. fdljer ai trdn:portredlarna, som planeringen giort tlpp, Alla gdten ir pdmi.lade med
tappningsnumnter ocb man fi.r inte ta fel. Det
iir fdrresten ett helsike rned alla d.essakaalitter,
som skall ualsas. Ibland. fd.r man kdra till ett
30-tal olika stiillen, innan rnan fd.r ihop till ett
lass. Tar ai fel g?)t, sfr.blir det fel i ualsningen
ocksd. Det gir adl an pd somrnaren, eller ndr
det inte fir sn6, fr)r d.frbittar rnan ju ganska lktt,
men pd. uintern, niir det ligger rneteruis med
sn6, kan man bdlla pd och .rkotta ett par timmar,
innan man hittar alla bitar, som skall 1td lasset.
Pd sotnmaren och ui.ren hat' ui d,et .rkont ocb
bra, men pd uintern iir d.etett eliinde. Man blir
sonderbruten och fdrstord. Halhigt iir d.etocksd
liings spiret och mellan hdgarna. Men nu i)r
det sk6nt niir det ai.ras, och siillskap au fi.glarna
har ai ocksd.
Det hknder ibland att ui finner f,igelbon i
sjunkhuuudena, och di fir ualsuerket uackert
uiinta tills kggen blir kliickta. Inte kan rnan
fdrilirua ett figelbo inte. Nfr.gonging har d.et
tyuiirr kanske hdnt, att ui inte sett fd.gelboetiltan
att det bliah ftirstiirt. Taltrasten ir trealigast.
Vi brukar ba en som f oljer efter och siunger fdr
oss hela d.agen."

Vilken gdtdragareaille inre uaragdsdragarei
rcmmatbettan?
Gdtdragarlagen dr tvl, vardera om tvi man,
som gi tviskift. I det ena laget fann vi gotdragarna herrar Rudolf Haglund och Uno
Ottosson, vilka till sin hjiilp hade ett motorlok
med herr Harald Mil6n som f<irare. H.erc Haglund ir gammal boforsare med 26 ir, och han
berdttar:
"la, ftirst och frkmst lossar ai alla gdt, som
kommer frin stfrluerket, och l)igger d.empd bestiimda platser, sd.att goten fri.n uarje tappning
ligger ihop. Vi lossar ochsd hmnena, som skall
liiggas upp hfrr. Pfr dare niain bar ui bara gdt,
pi nedre niain bar ai iimnen ocksfr. Sedanplochar ai ihop alla g6t, som skall in i ualsuerket,
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Niir gotdragarna lastat fdrdigt koresvagnarna
med g6ten eller imnena ner till valsverket. En
stilwire reglerar farten nedfor backen, si att
det ej blir kollision pi spiret bakom vdrmugnen
inne i verket. Hir tar nu ualsarlagetsalla mannar vid i tur och ordning.
Valsadaget i Bofors omfattar t3 man:
Stlillaren, som dr bas for lagEt, 2 aiirmare vid
ugnen, 2 ualsare,4fdrualsare,2 rhtare, t inliiggare samt I smdrjare eller motorskdtare. Valsarlaget bitrddes av klipparlaget, som bestir av 5
man,4 klippare och 1 kontrollant, Varje man
har sin noga bestdmdauppgift under sjilva valsningen, for att arbetet skall gi fort och smidigt,
utan att man springer i vigen for vanndra.
Sirskilt vid finvalsverket fordras storsta snabbhet bide i <igon, armar och ben, annars gir det
galet. I finvalsverket arbetar dven 2 valsbytare-
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lag om 2 man, som jobba 2-skift. Annars gir
man just nu 3-skift nere i verket.
Till valsverket hor dven ytterligare ett par
lag, som gfu 2- skift, ndmligen iirnnesd.ragarI ag et.
Minga av yrkesbenimningarna i ett valsverk
dr mycket gamla, andra av senare ursprung.
Nomenklaturen vdxlar nigot mellan de olika
bruken. och man strdvar nu efter en viss
standardisering och modernisering av titlarna,
en sak som dock har svirt att trdnga igenom.

I ugnens andra dnda finner vi uiirmarna,2 Pa
vale lag. Ydrmarna skoter ugnen, makar fiz;m
giiten med spett under upphettningen, se till att
giiten fi den ritta temperatuteno. s. v'Y'drmatna loser av varandra varje halvtimme, ty strilningsvdrmen frin ugnarna ir si kraftig, att de
knappast kunde klara ett helt skift utan avlosning.
Herr Ka.rl Liungberg har varit 15 ir i valsredan 191l-. Han
' verket, men borjade i Bofors
har emellertid varit hfuiffin nigra perioder, si
dnnu driijer det ett par ht innan han fir sin medalj. Nnr vi f.rilgarhonom om yrket svararhan:
"la, iag aet inte uad iag skall suara pi' det'
Det beror pfr uad so?n rrenas. Man mfr'steiu
medge att det i)r ett strkngt arbete. Det fordrar
ocksi pipassl'igbet, Det iir aanan som gor att
man ser att gt;ten har ritt temperatilr. Det iit
ofta kolossalt mfrnga sorters std'|, ibland fleta
sorter pi. samrna gi.ng i ugnen, sd man fi'r inte
uara fi)rgblind.. Vi har inga miitare, men ui ser
i atta fatt niir ui)rmen i)r riktig' Vid uiktiga tillfnllen har ai instrurnent, En temperatilrtagare
brukar komma, men xtta?zatt skrkppa si kr'det
s)illan man bommar pi temperatuten i alla fall.
Men aarrnt iir det ocb skiint iit det att sitta
emelland.t,d'etbehiius,annarsginge det inte, Min
kompis pi skiftet heter Gunnar Gustaasson."

Nu ldmnar vi ugnen och gir till valsstolama,
ddr man ocksi talar om fram- och baksida, pre'
cis som vid ugnarna i stilverket. Pi framsidan,
Technarenhar sin speciellasyn pi baAadrmariobbet'
som ir vdnd mot ugnen och valsverksgaveln,
arbetar 2 fdrualsare, I aalsare samt stfillaren'
Den forste i valsarlaget, som tar hand om
Ibland kan det hinda att nigon hjdlpvalsare
goten eller dmnena pi ugnens inldggningssida,
fh rycka in som avltisare.
fu inliiggaren, eller som han forr kallades, bak'
urtrmaren. Hans uppdrag dr att liigga in g6ten
Fiiraalsarna tar ut giiten ur ugnen och skoter
i bestdmd ordning i ugnen och se till att inga
valsningen i forparet. De giir det forsta sticket,
got komma fel, fiir den hindelse man skulle
och i deras tdnger byter det varma arbetsstycket
valsa flera olika sorters stil. Arbetet dr inte
namn frin giit eller iimne till "heta". Eftersom
tungt men det fordrar uppmdrksamhet. Herr
arbetet pi framsidan dr fijrhillandevis tungt och
Leopold. Samuelssonhar inte varit hdr ldngre
varmt, avloser tvi man varundta hdr, medan pi
in sedan i november 7948, men'han trivs bra
baksidan av valsstolarna tvl forvalsare arbeoch imnar stanna itminstone till over semestern.
tar i par.
"lo, det frr ett bra iobb att aara inliiggare.
Det ?ir treuliga ocb bra kamrater i laget ocksi'
dom har hurnor och det dr lktt att jobba hiir.
lag iir fri.n Ramselei Vdsternorrland',si' iag har
kommit gansha li.ngt ifrin."

Herr Erik Andersson trdff.adevipi framsidan,
ikHdd ett udda antal vdstar, suverint bollande
med en 300 kg heta. Ndr denna overtagits av
valsarna vid fnrdigparet, pustade han ut ett slag
och var fd'rdig for en liten intervju:
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"la, d.etiir 10 d.r sen nu sorn jag uarit foraalsare,Annarsbdrjadejag redan 1934 i ualsuerhet
som mejslare. Infddd Karlskogabo iir jag ocksd.
lobbet iir hd.rt, det iir det, och jag har tn,inga
gdnger fdrsdkt att fd. ett annat jobb, Det ir litet
fdr marigt pd.sommaren,nten hur det nu in ir
sd blir ruan kuar hiir i alla f all. Det rir
t'dt ttarntt
pd somruarenhi)r i d.et gamla uerket. Tungarbetat iir det ocksd' sd det lir skrjnt att bli aalost
efter en halatimrne. Betalningen i)r kanske i
ldgsta laget. 3-skift uiinjer man sig uid att gfr,
det iir inte si farligt. lag tycket fr)rmiddagsskiftet iir uiirst fdr min del."
Frin forparen kommer hetan, som vi nyss
ndmnde, till fdrdigparen, ddr t,alsarnatar hand
om dem.
Herr Yngae Lidstrom. dr en av valsarna i
"Grekens lag". Hanar frhn Rorfors, men kom
hit 1940 ndrmast frl.n Laxl., ddr han var valsare
i Lancashiresmedjan.Det dr inte utan att man
tdnker pi den pi sin tid vdrldsberomdemalmobrottaren Calle \Testergren, ndr man ser herr
Lidstroms kraftiga men samtidigt kvicka och
rorliga gestaltoch hansglada och leendeansikte.
"f a uars, det iir ett tungt arbete", sdger han,
nar vi frkgar honom om jobbet. ',Det ir egendomligt att dom inte t,ill bd)la styt,are pd. det
hiir yrket iin att dorn jiimfdr det med uanligt
grouarbete. Man riiknar det inte lor ett specialjobb. Vem sont helst kan minsann inte hoppa
pd.ett sdnt hiir jobb inte."
Bildraden aisar upbilrfrn ocb necl mot higer: GdtlraAtarlagetmed herrar IJno Otlotson ocb Rudolf
Haglund- LoAft)rareKarl Mitin - InliiggareLeopold Samuels
VlirmareKar! Ljangberg- For-Valsare YngueLid$ri)nt aalsareEriA Andersson
StiillareKnut Grek.
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Och si till sist kommer vi till basenfor laget,
stiil/aren, eller som han forr kallades. aalsmiistaren.
Sti)llaren skoter instdllningen av verket, kontrollerar dimensionerna,valsar de sista sticken,
fordelar arbetetoch har ansvaretover det hela.
Vi ha tre stdllare hir i Bofors, herrarna Knut
Grek, Erik Johanssonoch Gosta Eriksson, av
vilka Grek dr dldst i g&rden,fodd och uppfodd
boforsareoch med 24 tjanstel.ri valsverket,d;ir
han passerat alla " grader i laget". Glad och
stdndigt leende,ling, senig och kraftig ror han
sig litt och ledigt i det hirda jobbet.
"lo, iog Aorn hit 1925, borjade som ritare,
1928 bleu jag ualsareoch aar fc)rualsaretill 1936,
dd. jag blea oaalualsare. Sen bleu jag stiillare i
finuerket och 1943 hijr i ntediuntuerket.
Det iir klart att jobbet tir hk't, men det iir
bra, och fdr min del ald.rig enfonnigt, Viirst
iir det med personalett,d.et i)r ett uiildig onsdttning hlir, men i det hiir laget har dom t,arit
trogna. lag har ualsare, sorn uarit med lika
ldnge som jag aarit stdllare, ja iinnu lingre. Vi
iir 18 rnan i laget rned klipparna."
Vi frigade hur valsverksmaskinerietvar, on
det var gammalt och diligt och svirt att stdllain.
"Nej dfr' det gdr bra att bdlla toleranserrta)
det hdr gamla uerket. Iag tror knappastatt det
Bild.radenaisaruppifrrtn och ned.mot uiinster:ValsbytarlagetntedberrarHarry Ekfiri)m ocb GiistaNilsrotT- Pend.elslipare
Olof Bergland.- RiitareGdsta
-Herrarna
Guttatttson
Karl EriAKarlssonocbEduin
Klar i riitarlaget- SrndrjareGereonKilstrdm KontrollantKnut Karltson- StkllareKnut Greki en
annan ltosition.
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aattenkraft. Men d.en hir motorn fordrar en
hel del strdm, si. ai brukar ringa ner till kraftstationen, ndr ai skall dra p3. Sen fdr jag, utom
ski)tseln aa rr'totornoch smi)rjning au maskinerna, gi. ner und.er goluet ocksi. ocb dra und.an
en del slagg som faller ner."

Mdnne inre denna ualsareir en ilhtig ualsmistare.
gfrr att h,illa biittre toleranser i ett modernare
uerk. Det kan nog cheferna intyga hiir.
Bullret fir d.et besuiirligaste,det iir inte utan
att ui ualsaerksarbetarebli litet bullerddaa. Det
lir inte rniirkaiird.igt o/n ntan ofta fd.r hdrA "t,A",
ndr man talar med en gantmal aalsperksarbetare."
Slutligen rlknas 2 riitare och I smi)rjare till
valsarlaget. Riitarna dm flz;m stilet frin valsstolen efter valsningen och stricker eller ratar
detsamma i rdtbainken. De tjdnstg<iradessutom
som upplyftare p6.baksidanvid vissavalsningar.
Smdrjaren har till sist den ansvarsfulla sysslan
att sk6ta den stora valsverksmotornpi 500 hkr,
smorja verket och hjiilpmaskinernam. m.
Herr Gercon Kih'lstrtim har 66 ir pi nacken,
ddrav 52 i Bofors, de allra flesta i valsverket,
dir han bl. a. varit valsare i 3l Lr och nu de
sista 9 iren smorjare. Han minns si viil det
gamla valsverket med linbanan friln smiltsmedjan, pL vilken smiltstyckena i en korg forslades
over dlven till valsverket, ddr de stjiilptes i en
hog pi golvet. Han minns ocksi de gamla
byggnaderna, som forr lig vid dlven ovanfor
valsverket, bl. a. boningshusetvid bron, dir det
bodde ett par f.amiljer, bl. a. Anders Janssons
och Stilhandskes, och si en del gubbar frin
Fisksjon eller innu ldngre bort, som arbetade i
valsverket och som inte gick hem under veckan
utan hade huset som ett slags kasern.
"lag dr ftid.d. hAr i Karlskoga, far han uar
smiiltsmed. I smiiltsmedjan gick dom skift 8
timmar efter uarandra dygnet runt, si. smed.jan
gick i ett, men dom kunde gd hem nir d.ornhad.e
gjort smkltan fnrdig. Det uar ett hfr.rtjobb, Nu
i.r jag som sagt uar srtdrjare och skdter nzotorn.
Den har ui inte haft i minga fr.r, den iir bara
5 eller 6 ir gamnral. Tidigare hade ai bara
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Jdmsidesmed valsarl aget arbetarkI i pp arI ag et,
ddr kontrollanten eller stdmplaren dr bas f.or 4
man, som har titeln och yrket sfr.gare eller
klippare. Herr Knut Karlsson har varit 34 fu i
Bofors, hela tiden i valsverket som rdtare, valsareoch nu kontrollant.
"la, mitt jobb nr att saara fr)r klipparlaget,
stdmpla stdlet eller dmnena allt eftersom dont
klipps, hi)la reda pd stdmplarna, sA att det inte
blir nigra fel. lag skall ocks,i.kontrollera dimensionerna och uikten pi. )imnena och fiirdigt stdl.
Sen skriuer jag skiftrapporter, det hinner inte
sti}laren. lag skriuer upp allt som ualsas pd'
arbetskortet och ser till att orderna bli rritt utf6rda. Frir det mefia rtr det smiorder, 10-20
e'l.lerflera oliha sorters std.leller dimensioner pri
samma skift. Vi brukar nog ualsa en 50-60
olika sortersstil och d.irnensioner.
Vkrst iir det med folket. Vi skall aara 5 nan
i laget, men ofta hr t,i bara 4 man. Det iir ocksfr
besilirligt med alla byten pi folk i laget."
En av mannarna i klipparlaget, som just nu
hiller pL att utbilda sig till valsare och di och
di iir villig att rycka in iven pL andra platser

Aaen nkr man stdller
ett gdntntalt uerk sAall
man hLlla pd
toleransen.

Bilden till hdger:
Kan inte det biir ocAsh
kallat p endeI slipning ?

I
I
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i valsarlaget, ir herr Gunnar lohansson, som
inte bara ser ut som en brottare utan dven ir det.
Ja, han har t. o. m. varit virmldndsk distriktsmdstare i tungviktsbrottning i grekisk-romersk
stil under ett par av de senasteiren. Hdr i valsverket har han varit i over fyra Lr.

I
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"la, egentligen kr jag ordinarie uid. sd.gen
men kr ocksi extra aalsare. Vid aissa haalitder
behdas en lnan till och di brukar jag rycka in.
Konsten iir att klara uiirrnen, det kr det ufisent'
ligaste, men det giiller ocksi att klara sig .rpilt,.
lag har inte haft ett olycksfall pi. hela tiden
iag jobbat hiir. ('ta i trA'!).
Det kr jobbigt ibland ocb skapligt emelland.t.
Vid uissa.rorter ffrr man ,a i birt. Men omaiixling iir det ocksfr..lag jobbar pfr.4 olika stillen.
Det dr skoj att byta, niir man hillit pi rued
sar/trna jobb en liingre tid.. Det hr nog ingen
som suttit aid sd.gensfr lfinge som iag,
Ibland, niir d.et hrfrnglar, si )ir d.et inte utan
att rnan fdr lust att ta ett iiiligt suensktliutag pi
betan fdr att klara aa det hela.
Brottarintresset iir det inget f el p,i bhr i
Karlskoga. Brottarklubben har en bru triiningslokal pi Fjellstedtsuiigen uti.t Flygfiiltsaiigen
ocb ai iir en 7-8 man aktiaa. lag iir inte den
end.eboforsdren, Jonzdr distriktsmkstare. Miistaren i fluguikt bi.de i grehisk och fri stil jobbar
hiir ocksd.."

@

Omkring valsverksmaskineriet arbetar ocksi
ett antal yrkesmdn, som ej direkt h6ra till valsareller klipparlagen.
Forst har vi t,alsbytarlagen, tv| stycken om
vardeta tvi man, som skoter ombytet avYalsarna
i finvalsverket samt dven stdller detsamma.Vid
valsning av snabbstil kor man p6. ett skift, och
di sammanslis de bhda lagen till ett. Valsbytarlagen, ddr herrar Harry Ekstriim och Mattin And.erssondlo forsta mdn, gi alltsi z-skift'
BLda ha 10 tjdnsteir vid Bofors' Yi frlgade
herr Ekstriim om arbetet:
"!a, ai gd'r 2'skift, lag skall iust gi. au, sedan
jag gjort i ordning, och nu gd.r Andnrsson pfi,
Vi byter ualsar, siitter upp och sililler. Sen tat
ui ut proubitar och ualsar, fdr att ffr den rktta
dimensionen, sfi.att allt iir klart till ualsarlaget
kornmer hit. Sen gfrr ai med i laget, men ai
brukar inte ualsa hela skiftet."
Dirnist kommer skrotfraktare, slaggfraktare
och stiid.aresamt reparatt)rer, tlll vilka sistndmnda vi snart skall i.terkomma.
Mejslarhallen ligger i omedelbar anslutning
till valsverket, bakom ritbdnken och sigen till
mediumverket. Hdr moter vi yrkesmdnnen
mejslare, slipare, gashyalare samt i regel dven
iimnesdragarlaget.
Herr Olof Berglund dr enav de?ildresliparna
i tjZinstenmed 8 ir i Bofors och 4 som slipare.
Hanberdttar
iimnen med en pendelslip"lag slipar ualsa.d.e
ningsmaskin fdr att ta bort sprickor ocb andra
ytfel. Man fi.r se efter ordentligt si. att alla fel
.rlipasbort, annarr blir det fel i den ualsadeprodukten. lust nu har jag ingatunga kmnen, d.om
ahger hdgst z0 kg, men ibland. kan man iu ha
tunga bitar och di iir det ett hfrrt iobb. Man fd'r
ocksfr.aara riid.d.orn 6gonen.
Vi.rst kr det med 3-skiften, d,et aore bra om
man bara kunde fA gA dagtid bkr. lbland. fdr
iag ocksi g,fr hjAlpskift i sfi.gen. Dhr fd.r man
ochsfrse upp fdr 6gonen."
Meislarna ha samma syssla,alltsi borttagande av sprickor och andra ytfel, som sliparna. En
alldeles speciell form av denna ytrensning dr
gashyulingen, varvid man anvdnder en speciell
hyvlingsbriinnare samt acetylenoch syrgas,alltsi
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samma som anvandesvid svetsninc. Herr Sten
Karlsson har tidigare varit gashyvlare nh-grakr
men gir nu som reparator.Han har vadt 12 hr
hdr i Bofors och berZittar:
"la, nog iir det b)ittre att gi son reparrtt|r,
det iir ntera orur:tixling, rnen det gick allt bra
att aara gashyulareocksi. Vi hyular bort sprickor, slagg ocb andra yfel pi. gotett innan ualsningen. Varrut aat det f orstds,ntelt rnan uande
sig aid det ocksi. Gashyulingentar inte sfr pifrestandef6r dgonea :o?n rn/u?kund.etro, nten
rnan fick ju ha mi)rka skydd,rglasogonhela
f tden."

Ett av dmnesdragat'lagenbestir av herrar
EmanuelSaxholm och (Jtto Hanssoyt.Den forre
har varit boforsare sedan omkring 1!20, den
senaresedan 193'j. Vad iimnesdragailagethar
for sig, det kan herr Saxholmbereittaom:
"lag har aarit aid taxen rort klippat'e ocb
tidigare pd.rdruerkstadensont bomare. Hiir har
jag uarit sen 1923, bide sont.klippare och i bet/tuset. Hansson och jag har uarit kompisar i
nti.nga fr.r.
Vi tar fram alla i)ntnen, Jortrerardotn och
hdller reda pd de olika rorterna, sd att allt blir
riitt. Tar ai fel sd.klichar det i ualsningen. Om
det skulle ha bliuit fel pd nd,gotannat stiille sit
-fri.gebyrd.n,
fi.r ui riitta till det, si. ui dr sista
Tidigare har det nog fdrekom.mit att det bliuit
felstlimplingar pd.iimnena. Sen skoter t,i transBildradenaisarupp)frZnocbnedntothdger:Kllpparlaget aid tarnzs7genrnecl/:errar Harry I oltansson,
ocbEdainKlar - Gathyulare
Gunnarlohansson
Sten

Karlsson - Atnfieidragarlaget tned herrar Entanuel
Saxbolm ocb Uno Hanson - Betare Fabian Larsson
- Valrraaraare EmiJ Karlssort.

del gods kan fd. ligga hela dan. Det beror pi
kolhalten. Vi tar upp en proubit med tdng och
ser efter onz den iir fiirdig. Vi anuiinder'6gonm,itt' for att re onz det iir fhrdigt. Nr)r tlet dr
klart, lyfter ai ut det hela och sholier i ferrobets,
sd att det inte rostar,"

Betarep2 gri)nbete.
porten tru Amnena frdn mejslarhallen till ualsuerket,
Det iir ett ombytligt jobb, man fd.r iliga olika
uarie dag, aldrig detsamma. Gott minne fdr
man dd ha, det iir siihert det, for att komma ibd.g
uar alla bitar finns. Diligt betalt )ir jobbet, men
det skall uisst rdttas till.
lbland kallas ui for inudgare, ibland for
dmnesdragare, men den ilitta titeln iir uisst
inznesfraktare."
Till mejslarhallen hor ocks6.ett par lastare,
som kor ut stilet frin mejslarhallen till bockkranen vid bethuset samt naturligtvis - hzir
som pi alla avdelningar ddr man handskasmed
tunga doningar - trauersfdrare.
Den som inte 6r van vid luften i bethuset
kippar forst efter andanoch gnidersigiogonen.
Men man vdnjer sig snart, och att det inte dr
n5.gon fara med arbetsplatsenkan helr Fabian
Larsson intyga. Han har vafit betare i 18 ir
och dessforinnanvar han 4 ir i valsverket.
"la, ui betar stdlet genorn att liigga ned det
i uppuiirmda bad au suauelsyraoch uatten. I/i
gdr 2 lag bdr nere, ett lag gfrr dagtid ocb ett lag
3-skiftar. Dom som shiftar betar ntest )in'tnen,
dom soru gdr dagtid. har mest bilgods. lag gick
skift i 15 ir, nzen dom sista 3 dren bar jag
gd.tt dagtid.
Litet inznrigt blir det ju ibland, men det gd.r
ju det med. Sen ui blea au rned.lanterninen ri
takfdnstren, som bara slappte in kalluft, har det
bliait bittre och mindre frngailir i lokalen.Viirst
rir d.etfdrstds med.d.raget,d.eti)r ett sdd.antjiikla
drag hdr sfr. man blir fall au reumati.rk aiirk.
Men forkyld det blir man inte.
Vi betar ocksd.liittntetall, den iir mera lhttbetad. Std.lgod.set
ligger i badet olika liinge, en

Syrabadet,som anvdndesvidbetningen,hAller
5-7 /o svavelsyra.Betningen dr en nodvdndig
procedur for att fi. bort all ytslagg frin de valsade imnena, s3, att sprickor och eventuellt
andra felaktigheier fuamtrada tydligt. Hir i
bethusetytbearbetasdven en del hejarimitt gods
fr6.n smedjan genom sandbldstring eller skurning, "trumling", ett par processersom skots av
yrkesmin, vilka vi redantidigare mott i gjuteriet.
Till sist n6,graord om valsverketsreparationsverkstad. Valsverket har alittsi-"en egen dylik,
som sysselsatter6 man och dr utrustad med
nigra specialmaskiner,
bl. a. en svarv for svarvning av valsarnatill finvalsverket. Vid den stir
som sig bor aalssuat'adren.En annan svarv, avsedd for svarvning av de storre valsarna till
grov- och mediumverket,;ir placeradi fdltverkstaden. Bofors dr sjilvforsorjande ifr|"ga om
tillverkning av stilvalsar.
Herr Emil Katlsson, valssvarvare,dt gammal
i g&rden. Han dr infodd boforsare, fifiadern
kom hit som tegelsl agare frhn Gdstrikland, fadern var gaseldarei st6lgjuteriet,och sjdlv har
han varit har I 47 ir eller sedan L902. Mesta
tiden har han jobbat i valsverket. Forst var han
tr&dvalsare,men sedanhan skadadesig i benet
har han mest valit svarvare.
"la, jog uar aalsare och trddualsare och st,aruare pi. kanonaerkstanocksi, men sen 1925 har
jag uarit ualssuaruare. Ni.gon gdng senare,niir
dom ualsadetrdd, uar jag med ocksd. Man
fick
ruinsannuara kuick i ben och hi)nder, ndr ntan
ualsade trdd. Det gick inte an att uara inualid
och forsdka ualsa trdd inte. Nu saar?Arjag alta
aalsar till finuerket och det har jag futtt jobb
rrued,jaja men. Det hiir i)r en uals frdn Gatdsmedshyttan au h,hrt kokillhdrdat gjutgods. En
uals,d.enkan gd.pd.ett enda tag, men ibland kan
d.om hd}la i flera d.r, Det hdr jobbet iir bra ocb
jag trius rned det, Dagtid gd.rjag ocksd,"
Det fdrdigvalsade stilet gir dels till olika
forrid, dels till adjustagehallenfor fdrdigstnllning och ytbearbetning. Vad som sker hdr skall
vi berdtta om ndsta ging.
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FRiNYAROPROBTE ilI DT
Dess omfattning

och oerkninga;r,

siirslciltffu

Sociaistyrelsenredovisadei sitt decembermeddelande L948 vissa iakttagelser, som gjorts betrdf.f.ande frinvaron vid ett antal industrier
1948. Det var inga
under veckan 26/9-2/to
sirskilt rcliga siffror, som meddelades. Trots
den timligen svala irstiden var "skolkningsprocenten" avsevdrd p8' lordagarna, ex. vid skeppsvarven 72,6 %, vid mekaniskaverksidder 6ver
L7 Vo o. s. v., och man sade sig iven ha anledning formo da, att frhnvarofrekvensen var dnnu
storie under sommarmin adetna-Socialstyrelsens
kalla f.akta kommenterades livligt sivdl i fack(nr 7-8
pressen, ex. Fackfiireningsrorelsen
.
Verksti1949),
rr
(nr
ig4g\, Metallarbetaren
derna (febr .-m t949), Beklddnadsfolketo. s. v''
som i dagspressenex. i Karlskoga Kuriren den
9 mars pl-ledarptats, Dagens Nyheter,- Stockholms-Tidningen,Morgontidningen m. fl' (omfebr.) Atskilliga meter spalfkring ,-I4
utrymme dgnades denna viktiSa ftl'ga, nar
den diskutJrades av industriledare, fackforeningsfolk och andra sakkunniga. M-6nga forstaglil forbdttring av tillstindet, ja till och med
lbsning av problemet, framstdlldes, ex. kortare
arbetsiid, f.iia lordagar (5-dagarsvecka),ProPaganda mot ansvarsloshetenoch den bristande
illidaritetet, information om det samhdllsekonomiska ldget och nodvindigheten av att icke
endast hilla proCuktionen ighng, utan 6ven att
oka densamma.
Yad frrflnvaron betYder
Det skulle vara frestande att hdr citera nl'gra
avsnitt ur pressdiskussionen,men vi fi n6ja oss
med i.tergivande av tidskriften Verkstidernas
exemplifikation av vadftfunvaron i kalla Pengar
betvdir f6r svensk industri. Det var ocks6'
Veikstiidernas analys, som lig till grund fcir en
stor del av pressdiskussionen.
Inom verkstadsindustrin skulle - sedanhinsyn tagits till den "normala" rodigheten och
frinvaion - overrorlighet och skolkning till"
sammansmotsvara en forlust p3.omkring 5'500
irsarbetare. Siffran ldmnasmed all reservation,
di det givetvis ir omojligt att gora en exakt berdkning. "Gir man nu vidare och forsoker gon
sig en fiirestillning om det forddlingsvdrde, som
dJnna arbetarmingd skulle kunna istadkomma
med hjiilp av moderna maskiner och under nor-
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mala produktionsforhillanden, torde en summa
av 80 i 100 miljoner kronor ndrmast motsvara
verkligheten." (Sistndmnda summa har i diskussionenallmint godtagits sisom mycket sannolik). "Problemen, som i de enskilda fallen
for en enkel lordagsfirare te sig futtigt smi, ha
allvarliga aspekter. Det gdller att gh. till roten
med det onda och unders,iikaanledningarnatill
dessamissforhillanden."
Vad frinvaroproblemet lokalt betyder for'
AB Bofors frumglr av de utredningar, sol1r
gjorts av Boforsverkensoch Nobelkruts Personalkontor.
Bolorsverken
Boforsverken redovisar for fu 7948 en f.rln'
varo av 14,12 7c, hdri dock inriknat semester
3,72 %,permittering samt skolging och arbete
pi annan ort tillsammans O,54 /o, vafior den
egentliga siffran blir 10,26 /o, vilket fir anses
van tamligen noimalt, om in i overkant. Genom denna frLnvaro forlorades ca 925.ooo ar
betstimmar, av vilka 2.812 gdllde suspendering
och30.957"utan permission" d. v. s. skolkning.
Enbart skolkningen betyder silunda ca IA--IJ
forlorade irsarbetare i Boforsverken.
Nobelkrut
Nobelkrut redovisar sin statistik nigot annorlunda, varjdmte man hir f.Ltt f.ram siffror bide
for minads- och timavlonad personal. Den
totala frinvaron L948 for arbetare var ),2 /e
(b?ittre 2in vid Boforsverken) motsvarande ca
L9I.OOOtimmar. Delar man uPP frLnvaton p&
min och kvinnor, fir man procenttalen 7,5 och
t6,9 (!) eller ca L26.oooresp. 66.000 forlorade
arbetstimmar. 1947 var den totala frinvaron
lo,o %, ddrav for man 7,9 och kvinnor L7,, %.
Damerna ha siledes bittrat sig nigot, men deras
frinvaro dr alltjdmt pi tok for hog. Orsakerna
till frinvaron dr ocksi redovisad, och av dessa
siffror f.ramght, att damerna ha mer dn 4 glnger
si mycket permission (t,5 resp. 6,3 %), ndra 4
gllnger si mycket skolkning (resp. 0,3 och
U %) samt mer dn dubbelt si mycket sjukdom

(3,9resp.8,6%).

Frinvaron for de minadsavlonade var 3,I %
for arbetsledare samt 5,1 % for "tjdnstemiinnen", av vilka de manligahade 3,9 och dekvinn-

liga8,7 /o. Arbetsledarna framsti pi detta omride, liksom pi si minga andra, som en elit.
grupp bland personalen. Nigon frinvaro "utan
permission" d. v. s. skolkning forekom inte
bland de minadsavlonade. Och fri.nvaro pi
grund av suspenderingforekom <iverhuvudtaget
inte vid Nobelkrut inom nigon personalgrupp
varken 1947 eller 1948. Skolkningen vid Nobelkrut 1948 gdllde 4.278 manliga och 4.16)
kvinnliga arbetstimmar- 4irsarbetare, 2 manliga och 2 kvinnliga gi diirigenom forlorade.
Vad skall rnan nu gora for att losa d.etta
problem?
F6ljande uttalanden av direktor Alrutz i Svenska Arbetsgivareforeningens allminna grupp,
ombudsman Therus i De forenade fiirbunden,
fackforeningsordforanden herr Folke Book,
klubbsekreteraren froken Ebba Pettersson och
iiveringenjor Arvid \Tahlquist fi kanske utgora
ett forsta svar pi denna ffitga.
Lbg
T

Direktor Sten Alrutz skriaer pd B-pi'l.ens
f6rfrdgan,
Den alltmer okande bortovaron fr&n arbetet
har under senare ir berett industrin stora bekymmer. Detta gdller naturligtvis i forsta hand
den olovliga frinvaron, d. r. s. ren skolkning,
men dven ftilnvarc pi grund av sjukdom eller
beviljad permission.
Det borde sti klart for var och en att arbetsledarna av alla grader har svirt att ordna arbetet
pi ett f6r personalen och driften tillfredsstdllande sdtt, om de icke frin den ena dagen till
den andra med n&got si ndr sdkerhetkan rikna
med en konstant arbetarstyrka. Frinvaron miste
medfora minskad produktion och forlusten pi
grund hd.rav glr icke ut endast over arbetsgivaren utan kan dven direkt drabba den frhnvarandes kamrater t. ex. i ett ackordslag. Aven om
kamraterna icke giir en ekonomisk forlust kan
dock deras arbetsb6rdaoka och trivseln i arbetet
bli stord.
Man har pi. sistone diskuterat olika m6jligheter att minska fri.nvaron. Frin arbetarhill
har man bl. a. ansettatt en arbetsfri dag i veckan
skulle medfora att ffitnvaron under ovriga dagar
skulle minska, varigenom produktionen skulle
kunna uppehillas i nuvarande omfattning. Det
g2iller dock icke endast att uppehilla nuvarande
produktion utan det gdller att oka den.

For ovrigt dro erfarenheterna frin industrier,
ddr man forkortat arbetstiden,icke goda. I Hogandsbolagetsfirmatidning Brdnnpunkten ndmnes, att "frimindagana" for gruvarbetarna visa
tendens att oka, trots att man for nigot ir sedan
inforde femdagarsveckafor underjordsarbetare.
Enda mojligheten synesvan att soka fi fram
en stcirreansvarskdnslahospersonalenoch storre
intresse f6r arbetet. Det ir ei latt att anvisa
vilka vdgar man bcir g5,f.or att uppni ert sidant
resultat, men foretagsndmnderna och arbetstagatnasorganisationer har sdkerligen hdr en stor
uppgift attfylla.
Stockholm den2r apfiI t949.
+
OrnbudsrnanKnut Therus kdnner, sisom
garnmal krutbruksarbetare, uiil till de
lokala problemen uid Bjorkborn. I t'otiande uttalande belyser han frdnuaropromet ur rnera allntdn synpunkt.
B-pilen har bett mig meddela nlgra synpunkter pi problemet om den icke sakligt motiverade
bortavaron frin arbetet. Jaghar lovat detta och
skall i fortsiittningen nigot belysa problemet ur
facklig synpunkt.
Vi veta ju alla att den fackliga och politiska
arbetarrorelsenhir i landet har ett mvcket stort
inflytande i samhdllet. Detta ijkade inflytande
har fort med sig att arbetarrorelsenstillti infOr
problem, som man tidigare icke behovt eller
haft anledning syssla med. Numer dr inte ar
betarrorelsen benfigen att helt overlita ht andra
att losa problem, som beror oss alla. Vi vill och
miste tdnga in pi. nya omr6den, varvid for
rorelsen nya problem och frigestiillningar uppstir. Detta torde i hog grad van fallet med
ffitgan om fri.nva.rofrekvensen. Den angir oss
i alba hogsta grad. En forklaring varfor torde
vanbef.ogad.
Den fulla sysselsdttningensproblem
Frin arbetarrorelsen har alltid hivdats, att
det vdrsta som, ndst efter krig, kan drabba en
mdnniska, dr arbetsloshet. Vi, som pi t93o-talet
befann oss i en stiindigt resultatlos vandring
frin fabriksport till fabriksport piL jakt efte,r
jobb, torde reservationslostbestyrka riktigheten
av detta pistiende. Det dr diirf<ir ej heller nigon ti[feilighet, att det f<irsta avsnittet i "Arbetarrdrelsens efterkrigsprogram" handlar om
den fulla sysselsdttningen.Det framhilles, att
arbetsl<ishetskriser
kan undvikas genom itgdrder
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frin samhillets sida. Att dylika lttgdtdet planerats torde vara vdlbekant. Man kan alltsi utgi
iffin att den fulla sysselsdttningenicke kommer
att bli en konjunkturforeteelse,utan ett normalt
tillstind, ddrest arbetarrorelsendven i fortsdttningen blir i tillfdlle fullfolja sina intentioner.
Ddiav folier att problemet om frinvarofrekvensen icke dr ett dverglende dagsproblem utan
dven i viss min eit lingtidsproblem.
Vad kan fackforeningsrorelsenha for speciella intressenav att fi detta problem lirsti Vi
skall titta litet grand ndrmarepi detta.
Eff ekt iu iserin g n i)dalind'i g
I sammaefterkrigsprogram,som jag hdr ovan
iberopat, framhiiles dven bland annat, att man
miste istadkomma stirrre effektivitet och mera
demokrati inom ndringslivet. Effektiviseringen
dr nodvdndigf.or att erni en standardfiirbdttring
for hela v&rt folk. Effektiviseringen inneb:ir
givetvis icke en strdvan till okad utsvettning av
arbetskraften,utan fastmera ett effektivare utnyttjande av de maskinella produktionsmedlen.
Det dr just hir som problemet om frhnvatofuekvensen intimt beror arbetarrorelsensstrdvanden. En frinvarofrekvens av tO /o en lordag
innebdr i de flesta f.all en betydlig produktionsminskning di de maskinella hjdlpmedlen icke
helt kunna utnyttjas. Att detta dven innebdr en
betydlig inkomstminskning fijr de arbetare, som
infinna sig i arbetet, dr uppenbart.
Man kan dven framhFila att detta innebdr en
minskad leveransformhgaf.ot foretaget,vilket i
framtiden kan innebira avsdttningssv&righeter
for foretagets produkter med dirav fiiljande
arbetslirshetfor de anstdllda'
De ansti)lld.aserfarenheter skall tillaaratagas
En annan sak i sambandmed detta: Enligt avtalet om foretagsnimnder skall de anstdlldas
praktiska insikter i produktionsfrigor tillvaratagas. Om en positiv instillning hirutinnan
f6ieligger frin de anstdllda kan den silunda
uppnidda produktionsokningenhelt elimineras
ai- att ett intal anstillda dt ffinvatande frin
arbetet nigon dag.
Det bor dven i samband med detta piminnas
om att regeringen framlagt ett mycket omfattande program ftir bekimpandet av de ekonomiska
svirigheter, som vi ifitkat. Detta Programs
med vad
andemening stir i overensstdmmelse
som ovan framhillits betrdffande onskvdrd
produktionsstegring.
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Sudligbeternakunna ijuerainnasgenom 6kad
ekononriskskolning
Nigra synpunkterpi hur aktuella svirigheter
kan ijvervinnastorde vara pL sin plats. Varfor
inte genomfcjra eu inarbetning av liirdagsarbetstiden ? Frin foretagenssida har f.ramhlllits, att
Arbetsgivareforeningensiger nej till detta. Formodligen tror man frin det hillet att "fria lordagar" skall bli inkorsporten till en allmin
arbetstidsforkortning. Jag tror att dessafarhitgor
iro overdrivna. Visst ir det sant,att frkgan om
arbetstidsforkortningdiskuterats inom fackforeningsrorelseni minga ir, men man ir fullt
inforstidd med att denna frhga ej kan losas
forrdn den nationella och internationella ekonomiska situationenmojliggor en generell losning.
Slutligen skulle jag i anslutning till mina
synpunkter pi problemet sisom varande ett
lingtidsproblem vilja framhllla, att en vidgad
ekonomisk skolning torde vara en av de verksammastefaktorerna for losandetav problemet.
Medborgarna i virt demokratiska samhdlle
miste fi en bdttre kunskap om de ekonomiska
sammanhangeninnan de kommer in i forvdrvsarbete. Detta ir en ling och modosamvdg, men
jag tror att den skulle ge resultai.
Stockholm den 20 april t949.
*
Ordfdranden i Bjdrkborns fackforening,
herr Folke Book, han ocksfr.beriitta, att
rnan md.nga gd.nger dryftat frdgan om
styrelse,
frd.nuaroninom fackf dreningercs
men att man inte heller dhr fdtt nfr.gon
uerkligt god ldsning au problemet.
"Ja, vad skall man gora ht dom som inte vill
gh till arbetet ordentligt ? Man kan ju inte gora
annat ;in tala vid dom, men det blir inte bzittre
for det. Vi har ju haft f.rlgan uppe pi vira
moten, men ddr ir ju inte alla med, och dom
som helst behovdehora om det, gi ju i forsta
hand inte pL vltra m<itenheller.
Vdrst dr det med de nyanstdllda,for de forsti inte, att man niste arbeta. De dldre jobba
reitt skapligt, men de unga fista sig inte vid
avtal eller nigot.
Jag vet inte vad man skulle gora for att fit
dom att arbetaordentligt. Ett siitt vore kanske,
om man kunde ge en premie it dom som arbetade regelbundet utan att fira. Premien skulle
utgi efter en eller tvi minader utan fri.nvaro,
och den skulle kanske sporra dom att komma
ordentligare.

Pi. sistaforetagsndmndssammantridet
hade vi
ju f.rhganuppe, men det blev ingen diskussion.
Jag hade annars tdnkt att dar framf.ora forslaget
om att man skulle gi in for nigon slagspremie
it dom som inte hade ni.gon frlnvaro frln jobbet utan arbetade ordentligt."
*
Att man i RA-klubben red.an rnd.nga
gdnger diskuterat frdnuaroproblemet beri)ttade klubbens energiska sekreterare,
froken Ebba Pettersson,ndr red. sokte
upp henne fdr att hiira hennesoch klubbens frsikter.
"Men", sade froken Pettersson,"det zir ju
ocksi svirt, for man vet ju inte varfor dom dr
borta. Fruarna kan ju mlnga gltngerha skdl att
vara borta, det dr inte mdrkvdrdigt alls, dom
har ju man och barn och hem att tdnka pi. Men
det ir inte fruarna som ir borta mest utan
flickor, som inte har nl.got annat att tinka pE
dn sig sjdlua,och si arbetet forstis.
Mhnga av oss ir alltid hir. En flicka hade
t. ex. bara en halv dags permission hela forra
iret, men nlgra stycken dr ofta borta, si ofta,
att man l6.ggermirke till det. Det varierar alltsi
mycket pi personen. Det finns ju mi.nga ocksi
som rent av stannar hemma, ndr dom vet att
dom skall f.h ett otrevligt jobb - vi byter av
vanndrahat ph jobbet - men di miste ju en
annan fi samma jobb. Det dr ju inte alls rdtt,
det 6r okamratligt, ty jobbet miste ju goras.
En del flickor tinker sig inte heller in i saken,
'stannar jag
utan tycker som si att
hemma si
spelar det ingen roll'."
Vi resoneradeocksi om vad rnan skulle kunna
gora for att fi ner frinvaroprocenten, exempelvis genom att dndra arbetstiden si, att fruarna
littare kunde skota hemarbete,inkiip m. m. eller
att inf.oranigon ldngre rast,ledigheteller dylikt.
"Vi ha ocksi.resoneratlitet om den sakenl-rdr
och tdnkt, att det skulle vanbra, om man kunde
fL en dag ledig, t. ex. var tredje vecka. Sdrskilt
for f.ruarna skulle det nog varabra att f6, en dag
att varl hemma pi. Dom har ju mycket
att tdnka pi..
Fda lodagar ltar vi ocks6.talat om, men det
vill dom inte alls gi med pL hd,r. Sjdlv tycker
jag det vore bdttre om vi kunde f.hborja tidigare
pL dagana under sommaren och sluta tidigare,
si att man finge mera ut av solenoch sommaren.
En lingre middagsrast, som man kunde hinna

att sola och bada pi, kanske man ocksi kunde
tdnka pi."
Flickornas intresse fijr det fackliga arbetet,
for klubben och om mojligheterna for klubben
att sjilv tagahand om frinvaroproblemet diskuteradesocksi.
"Dom flesta dr ju intlesseradeav att g& med
i fackforeningen och klubben, men en hel del
fi,r man tala ganska ldnge med. Dom tycker
inte att fackforeningen gor si mycket for oss.
Annars ar allt bra hdr i klubben. Vi ha ju
kvinnlig majoritet, fru Ndsslander dr ordforande, och vad vi flickor sdgereller vill, si. blir det.
Vice ordforande dr manlig.
Men jag tror inte, att vi inom klubbstyrelsen
kunde ta hand om dom som ofta dr borta och
tala vid dom. Dom skulle sikert bara svara
'varfor
lagger ni er i det, det ddr har ni inte
med att gora'. Och si skulle vibara bli osams.
Det har vi aldrig varit forr och det vill vi
inte bli nu.
Vi skall snart ha ett kontaktmote tillsammans med dveringenjor \Tahlquist och ingenjor
Ahlberg och diskuteragenorn saken,sedantror
jagnog att det skall bli bittre."
*
Vad fri.naaroproblemetbetyderfor Nobelkrut kan daeringenjdr Araid. lVahlquist tala om:
"Man miste ju anse,att de redovisadefri.nvarosiffrorna for Nobelkrut ligga vida hogre
dn vad som kan anses vara normalt. Vi ha
ocksi litit gora en jdmforelsemed andra liknande industrier, och denna utfaller avgjort till de
ovrigas fordel. Frinvaron vid Nobelkrut, speciellt betriiffande den timavlonade kvinnliga
personalen,dr skrlmmande stor. Envar forsti.r
nog sikert vilka besvdrligheterdetta orsakarvid
planerandet av den dagliga arbetsgingen, och
var och en vet ocksi. i dag, vad det betyder for
hela virt folk, om produktionen hi.lles uppe pi
hogsta mojliga niv6.. Detta sistndmnda dr ju
sdrskilt viktigt vid Nobelkrut, som i hog grad
arbetar pi export.
Svirigheterna, som frLrwaron orsakar vid
planeringen av den dagliga arbetsgingen, skulle
jag ocksi gd,rna vilja narmare belysa.
Inom vir roraptering (RA-avd.), ddr f. n.
huvudparten av den kvinnliga arbetskraften
sysselsdttes,
forekomma ett flertal olika arbeten,
som miste vara uppLagdasi, att ett storre antal
flickor samarbetai lag, oftast vid ett transport-

29

GfinrrAes=

NAMNDERI{A

Boforsverken
Foretagsndmnden
vid Boforsverkenhiill mindagen den 28 mars sitt ordinarie sammantride
under 1:a kvartalet 1949 under disponent \Vijkanders ordforandeskap. Till sammantrddet
hade suppleanternadirektor Sohlman och notarie Sjoholm samt, sisom foredragshillare,
overingenjor Sven Gerdin, KK, inbjudits.
Foredragningslistanupptog foljande drenden:
Overingenjor Gerdin hijll ett ld.ngreforedrag
om "Vira aktuella konstruktionsuppgifter och
dirmed sammanhingande ffi"gor". Konstruktionskontoret har f. n. ett stort antal pjdser av
olika kaliber och for olika anvdndning samt
olika ammunitionseffekterunder arbete.En sror
del av Bofors pjdser, frdmst 40:an, provades
praktiskt under sista vdrldskriget och vdrdefulla
erfarenhetergjorCes,vilka det nu gdller att omsitta. I den senare delen av foredraget redogjorde overingenjor Gerdin for konstruktions
kontorets organisationoch personalfrigor samt
om samarbetetmed de olika verkstadsavdelningarna.
Herr Lonnberg ldmnade en kortare redogorelse for Forslasskommitt6nsverksamhet och
band. Ndr si arbetet skall igingsdttas en morgon och kanske 70 /o eller fler av flickorna iro
borta, miste ersdttning tagas frin annat hill,
for att bandet skall kunna lopa. Pi detta andra
hill uppstir di i sin tur en brist, som fhr fyllas
si dr mojligt - frhn ett tredje hill o. s. v.
Slutresultatetblir i varje fall, att den dagens
produktionsresultatgir ned.
Man miste ocksi komma lhlg att de olika
avdelningarna samarbeta. Ra-avd. arbetar for
ammunitionsavd.i Sdby,som for sin produktion
dr beroendeav detaljerna frln RA. En minskad
oroduktion i RA medfor silunda iven en
minskad produktion for Sdby-avd. Exemplen
skulle kunna mingfaldigas. '
Jag skulle ddrfor vilja rikta en varm och allvarligvd"djantill alla dem det beror, att si lingt
det dr mojligt samvetsgrantkomma till arbetet."
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om beslutenpi sistasammantrddetden 25 mars
1949. Semeddelandeunder rubriken "F6rslagsverksamhet" i detta nr av tidningen. Foretagsndmnden beslot ait Forslagskommitt6nskulle
fortsdtta sin verksamhet som hittills siLsomett
sjdlvstindigt utskott under nimnden, med skyldighet att rapporterasina beslut och itgoranden
till nimnden.
Herr Ragnar Olson refereradeoch kommenterade en skrivelse,inlimnad av arbetarnasrcpresentanter,med forslag om undersokning av
organisationoch planering pa monteringsavdelningarna. Efter en livlig diskussion,i vilken
rringa nya synpunkter framkommo, beslotsatt
uppdraga it direktor \Tahlsteen, overingenjor
Strombergoch herr R. Olson att ordna sammantrdde mellan representanterfor bolagsledningen
(T, V och P) samt arbetarnap3.monteringsavdelningarna f.or att ndrmareutredaoch diskutera
hela denna frhga.
Herr O. Israelssonforedrog en skrivelse,inldmnad av tjdnstemdnnensrepresentanter,med
forslag om undersokning betrdffande inrittandet av en befattning som central personalchef
vid AB Bofors.
Herr A. Grell redogjorde for den forsta informationskursenfrir nyanstdllda arbetare,varom beslut fattades pi forsta sammantrddet.Hrr
Grell och Lonnberg fingo i uppdrag att ordna
ytterligare en dylik kurs.
Herr Ordforanden gav till sist en kortare
oversikt over konjunkturldget for dagen.
Lbg
Nobelkrut
Under ordforandeskap av dir. Sverre R:son
Sohlman holl Nobelkruts Foretagsnimnd ordinarie sammantrd.de
den 1. 4. 1,949.Aven suppleanternahade inbjudits dennaging, men tyvarr
hade icke alla tillfdlle att ndrvara.
Huvudpunkten p6.foredragningslistanutgjorde redogorelsenfor det ekonomiskaresultatet
vid Nobelkrut urtder fu 1.948,vilken ldmnades
av herr ordforanden. Overskidligt och ldttfattligt, med hjnlp av balloptikonbilder av tabeller
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och diagram, redogjord", fo, de olika tillverkningsgrenarnasresultatm. m. Herr ordforanden
pi.pekade, att Nobelkruts bokslut icke dr ett
sjdlvstdndigt sidant, utan att det inlemmas i
huvudbolagets,som ir foremil for behandling
i detta nummer av B-pilen. Av redogorelsen
framgick bl. a. foljande: forsiljningsvdrdet uppgick till 22,5 mkr, vanv for militdra produkter
6,7 mkr, for civila 7J,2 mkr och for boforsleveranser 2,6 mkr. Forsdljningsvdrdet for iret
hade nedgitt, och detta faktum, jamte det forhillandet, att priserna pi civila produkter pi
grund av den skarpa konkurrensenmist hillas
mycket llga, hade gjort, att en fijrlust av drygt
1 mkr uppstitt. Genom att ml.nga produkter
dro under arbete, berdknasemellertid viss vinst
sedermerakunna redovisas dd.rav.
Ovriga siffror, som kunna ndmnas,iro loner
och arvoden 8,5 mkr, materialinkiip 77,4 mkr,
rivaruinkop 1O,2mkr, forskningskostnader0,9
mkr och socialakostnader l-.4 mkr. Herr ordf<irandenbetecknadeutsikterna for innevarande
ir som timligen goda.
Kamrer Bjorndahl propageradefor ungdomssparandeoch redogjorde fiir det s. k. Grdngesbergssystemet,innebdrande bundet sparande.
Nimnden var enig om betydelsen av en lycklig
losning av denna friga, men man var medveten
om de stora svirigheterna. Vidare utredning
skalI verksidllas.
Frinvaron fr6.n arbetet dr en friga av stor
rdckvidd, som nu diskuteras i olika sammanhang. Statistik for 7947 och 1,948harupprdttats
for Nobelkrut och for denna redogjorde overingenjor \Tahlquist. Ffi.gan behandlasph annan
plats i detta nummer av B-pilen.
Forslagskommitt6nsordforande, overingenjor
\Tahlquist meddelade, att forslag till honorering
av nio forbdttringar, utforda av tre arbetare,
forelig.
Vidare behandlades ett par smdrre frlgor,
dels betr. betalning for servering av grotfrukost
i Seby och dels betr. vissa magasinsutrymmen.
Herr ordforanden och overingenjor S7ahlquist
meddelade dven, att den vid foregiende sammantrdde vdckta frhgan angiende vdgen Bjorkborn-Briten
dr under utredning i ett storre
sammanhang.
Vid efterfoljande sup6 avtackadeherr ordforanden vice ordforanden, Gustav Kadsson, som
ldmnar ndmnden, for ett gott arbete i nimnden.
och herr Kadsson i sin sida tackade for det
goda samarbetet.
Eog
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YEM{SAMHETEN
Boforsverken

Under 7948 inldmnades 29 forslag, av vilka
24 slutbehandladesunder iret. Till den 1 april
i in ha ! forslag inlimnats, vilka samtliga behandlats.Vid Forslagskommitt6nssammantride
den 25 mars 1949 behandlades15 forslag, dels
de 9 nya for iret, dels 6 ffin L948. Av dessa
belonades8, 3 bordladesfor yttedigareutrednin6;
och 4 avbojdes,endr de antingen voro for gamla
eller saknadepraktisk anvindning vid Bofors.
624 Axel Engholm, MG 21; forslag till ny styrbult med kil till gjutflaskor. Styrbultarnavoro
fiirut gdngade och fastlista med mutter.
5531 Einar Karlsson, KPS.' metod att justera
plundrade granathylsor i borrmaskin samt
konstruktion av hjiilpverktyg hdrfor.
4509 I. F. And.ersson,B 30: forbdttringar p3.
kraftingpannan.
2765 EriA Persson,VV: konstruktion av fixtur
for profilslipning av gdngfrasar.
1679 P. H. Falk. VK SO: konstruktion av borrstillning med mataranordning fiir borrning
av ringar till torn.
1560 K. l, Karlgren, VK 50: for tvi uppfinningar, dels konstruktion av riktappant for
borrning av vinkelrdta hli l buktiga ytor, dels
forb2ittringarpi borrstdllning for borrning av
kuggkransar till torn.
9077 SaenKarlsson,VP zz: for konstruktion av
en serie hjdlpverkty g, anvdndavid montering
och svetsningav packsadlar.
Fackforeningarnaha valt nya representanter
i kommittdn, som nu har foljande medlemmar,
samtligatillika ordinarie ledamoterav Foretagsndmnden: frin bolagsledningenDirektor \7ahlsteen samt overingenjorerna \Tahlberg och
Stromberg, frin fackforeningen henar Gosta
Nilsson, VR 90, Harry Grundstrom VA 4o och
Olov Kadsson MG 23, sekr.doktor Lonnberg.
Vid sammantrddetden 25 mars beslot kommitt6n att den tidigare ildersgrdnsen, 2 6.r for
inldmnade forslag, nu skulle flyttas framit och
att hddanefterendastforslag tillkomna efter den
1 januari 1949 skulle upptagastill behandling.
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Filrslagsverksamheten

forts.

Nobelkrut
Forslagskommitt6nhar ph sammantrededen
1 april beslutatfijresli att foljande forslag mitte
belonas:
51041 Erik Grund.: 4 ollka forslag, ndmligen
a) anordning for renskdrning av arken vid
valsning av celluloid, b) itgirder for dndring
av rotationsriktning pi knidmaskin i BZ- avd.,
c) dndring av matning p& skdrmaskini B 10,
samt d) forbittring av infdstning av schabern
pi ett horisontellt valsverk for valsning av
celluloid.
53931 R. Tdrngreu forbdttrad anordning jdmte
kcintroll vid pifyltning av brdnsle i traktorernas tankar.
50770 Erik Lind,, konstruktion av springhake
f or lossning av :inslutnin garna mellan cellern a
i lokbatterierna.

Vern ha,;r tuppat

nyeklar?

Portvakterna ha bett B-pilen meddela ldsekretsen, att summa 138 nycklar finnas att avhimta: 60 st. i Bruksporten,50 st. i Rosendalsporten och 28 st. i Gronfeltsporten. Det finns
enstakanycklar och hela nyckelknippor,nycklar
av alla de slag, till cyklar, bilar, koffertar, portfoljer, hdnglis, patenilis, ytterdcirrar, innerdorrar och andra tlnkbara dtirrar. En och annan
dyrk gor endast kollektionen mera spdnnande
- och begarlig ( ?).
Bilden hdr nedan ger en liten forestdllningom
kollektionen. Vi hoppasnu, att alla, som taPpat
nigon nyckel, snarast besoker portarna och
iterhimtar, vad som forlorats.

oforsfoto: Falk.

6ure radenuisar de tilluaratagnanycklarnai Bruksporten,nedreradennychlarnai Rosendalsporten.

Fr&n Personalorganisationerna
Svenska Industritiinstemannaf orbundet, avd. 24Bofors, har efter
irsmotet fredagen den 18 febr:
foljande styrelsefor 7949: ordforande Ragnar Gullberg, v. ordforandeUno Ltinnqvist, sekreterareGostaAndr6e,
kassiirSvenOlov Jansson,ovriga ledam6terNils
lVahlqvist, Gustav Carlsson,Ake Lonnqvist och
Elof Vamstad. Till suppleantervaldes Froken
Sigrid Bick samt Harry Lundquist och Torsten
Johansson.
IXS5z^N.L

SvenskaArbetsledarefdrbundets
^..)
's3 Bofors har foljande styo":'':.

iEz^-l.lFqA
A.
relsefor ?Lr7949:ordforande
|EJHfIHE
?1
T.
Holm,
v.
ordforande
Axelsson,
ff$/.t
L6F

sekreterareR. Lindahl, v. sekrekassirrG. \Wahlstrom.
Hdrdin,
terare J.
Svenska Arbetsledareforbundets avd. 281
Bjorkborn har for fu 1949valt ftiljande styrelse:
ordforande L. Bodin, v. ordforande K. Andersson, sekreterare F. Andersson, v. sekreterare
J. Eriksson,kassorH. $Tikstrom.
SvenskaMetallindustriarbetareforbundets Avdelning 76 Bofors
har efter irsmotet den 13 februari
foljande styrelse: ordfiirande
Gosta Nilsson, v. ordforandeRagnar Olson, sekreterareBengt Johansson,v. sekreterare Nils Soderholm, ovriga ledamoter
K. P. Carlsson, Arne Olsson, Tute Viksten,
Yngve Husberg samt Artur Grell. Expeditor
Gunnar Pettersson.
Aud. z5 Bofors au St,ensAaGiutareforbundet.
Svenska Gjutarefiirbundets avd. 21 Bofors
har for fu L949valt foljande styrelse:ordforan'
de Karl Jernberg,v. ordforande Axel Engholm,
kassor Algot Pettersson,sekreterareBirger Andersson,v. sekreterareArvid Vahlberg, ovriga
ledamoter Gustav Sjogren och Olov Karlsson.
Bjorkb orns F abriksarbetarefackf orening

.l

Bjorkborns FabriksarbetarefackforeningI-rar
for Lr 1949 valt foljande styrelse:ordforande
Folke Book, v. ordforande Bertil Canderydh,
sekreterareLinus Kadsson, rr. sekreterarePer
Israelsson,ovriga ledamoter Tage Holmstedt,
Tore Akerberg, Karl Hansson. Expeditor Arne
Gillberg.
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P& Storon hiller man nu som bdst pi med att
stiilla allt i ordning till sommarensvdntade invasion av sol- och fritidsldngtande boforsare.
Arets stora nyhet 6r vattenverket,som skall ge
hela anldggningen friskt och gott vatten i outtomliga kvantiteter. Intaget for vattnet ligger
lingi ute i Vdnern. Hdrifrln pumpas vattnet
till ett filter, varifrin det med en hydrofor pressasupp till ett 15-tal tappstdlleni stugomridena
och till restaurangen. Vattenledningen dr ej
nedlagd pi frostfritt djup - detta skulle bli
alltfor kostsamt i den beryiga och steniga
terrdngen varfor den miste tommas vid
siisongensslut. Nigra andra nya byggnadsarbeten ha icke utforts.
Den l-8 juni oppnasrestaurangenfor sdsongen
och si phgfu rtirelsen som vanligt i 10 perioder
dro
t. o. m. den 27 augusti. Semesterperioderna
foljande:
1,:aperioden
18/6-25 /6
2:a
25/6- 2/7
),
2/7- 9/7
3:e
4:e
9/7-16 /7
),
16/7-23 /7
5:e
6:e
23/7-30/7
7:e
3o/7- 6/8
8:e
6/8-13/8
73/8-20/8
9;e
10:e och sistaperioden.. . .
20/8-27 /8
De 4:e och 5:e periodernatilldelas i storsta
mojliga utstrickning arbetarna pi de metallurgiska avdelningarna,vilka ej ha mojlighet att flt
annaneller dndrad semestertid.Ndmnden kommer ocksi i Lr att bevilja 74 dagars semestervistelse pi Storon i si stor utstrickning som
detta dr mojligt.
Aven i 5.rha SKF:s,Nohabs och Boforsarbetarnas egna semesterhemsnd.mnder
beslutat ett utbyteoch samarbetesilunda, att tre boforsfamiljer
kunna erhilla vistelse pi lilla Bratton och tre
pi Ulvon. De, som dro intresseradeav att forldgga sin semesterpi. Vdstkusten,kunna erhilla
ndrmare upplysningar pi. Storonaexpeditionen.
Miltidspriset pi restaurangenblir som vanligt for 3 mhl kr. 3: 50 per dag for vuxen och

fiir barn under L5 6r kr. 1,:50 per dag. For 2
barn i sammaf.amilj betalaskr.7:25 per barn
och for 3 eller flera ban kr. 1: - ier barn
och dag.
Tigtiderna till och frin Otterbdckenkomma
att annonserasi ortsiidningarna
Personalfri gan har man dven i ir lyckats
losa oi ett tillfredsstdllande sdtt.
I Storonandmndenhar vissa f.orandringar agt
rum. Verkstillande ledamoten sedan flera hr
tillbaka, herr Thure Andersson - icke utan
skdl Storona-Andersson
kallad - har utnimnts
till forman vid HasselforsBruk och flyttat frin
Bofors. B-pilen vill hjnrtLgt lyckonska honom
till den nya platsen, men beklagar samtidigt
mycket att han ld,mnaross. Vi vilja gdrna ocksi.
tacka honom for alla hans insatser att gora
Storon till en trivsam och lycklig plats. I detta
tack instimma sdkertalla tidningenslfrsare,som
fitt vistaspi on.
Storonandmndenhar fri.n och med 7949 f.oIjande sammansdttning:ordforande Gosta Nilsson,kassciroch verkstdllandeledamot Nils Gullbrand, sekreterareAxel Engholm, ovriga ledamoter Helge Karlsson och Thure Fagerstrom.
Bliniis
Valborgsmdssoaftonborjade sdsongenph arbetsledarnassemesteranliggningBlinds. Man
vantar sig dven hdr en trevlig och bra sdsong.
Arets nyhet blir den stora vdggmilningen i Storstugan med mottoi "Arbete - Fritid", som
foreningen uppdragit Lt konstndren Oskar
Stordnafis
Persson,Karlskoga, att mlla.
Foto: Th. Ander
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ORDETHRFR/77
Nrflgot om sparande
Soar till sign.:IDIXI
Uppslaget, som Dixi kommer med, Ir bra och vdrt
allt beaktande.
som vidtagas fcir att uppn8. en beAlla itgnrder,
-en
eller annan riktning, miste emellertid
sparing i
till sin natur analyserassi, att man fir klart f<ir sig,
att en uerhlig besparing blir resuitatet av itgdrden.
I annat fall kan det htt hinda, att en besparingsitgdrd, som ur en viss synvinkel fcirefaller_tdmligen
ilalukla., f<ir sitt genomfdrandemedfcir kostnader,
som inte tdcker den ursprungligen berdknade besparingsvinsten. I vissa fall - t. ex. vid avspdrning aa otit<avaror kunna bli oersiittliga, fir man givetvis
av andra hdnsyn kanske bortse frln kostnadsfaktorn
vid genomfdrandetav besparandeoch itervinnande
itgiirder.
-Det
ar khrt, att det alltid m&stebli en hel del
papper, som gir till spillo p& grund av felskrivning
m. ;., men endasten iinga del av detta pappertorde
kunna anvdndas till anteckningsblock.Inom virt
fciretag skrives nimligen en hel del promemorior,
meddelanden, protokoll och yttranden om och till
firmor fl. fr., som Iro av sidan natur, att de inte
glrna b6ra gi ut pi baksidanav ett kladdblock, fcir
itt i mer eller mindre fragmentariskt skick kunna
ldsasav vem som helst.
Man miste ddrfor understika, om det kan vara
kinsamt att avdela arbetskraft f6r uppsamling och
sortering av detta slags papper. Arbetskraftsbristen
- dven-p&kontorsomJid.t'i- a. ailtfcir viilk2indfcir
att ndrma^rebehdvabertiras. Enbart sorteringeni fcir
biockning anvdndbaraoch icke anvdndbaraPaPPer
skulle medfciraett avsevdrtarbete,allra helst som man
inte kan sdttavem som helst att avgdra vad som ldmpligen fir anvdndaseller ei. Vidare miste papperen
sorterasfcir hand efter format och med den skrivna
sidan lagd it sammahill. Fcirstdlrefter kan sklrning
och blockning utftiras.
Sedan minga hr tillvaratagesinom bolaget alla
blanketter, som av nigon anledning kasseraseller
erslttas av revideradenytryck. Av dylika blankettupplagor tillverkas i regel kladdblock. Det har dock
blanketterf6rsettsmed
iiven forekommit. att kasserade
nytt tryck pi baksidan och silunda iter blivit anvdndbara.
Sedanden s. k. "pappersinsamlingen"organiserats
fcir att till pappersbruken&terfdraavfallspapper,ldmnar bolagei - i makulerat skick - allt PaPPer,som
p& annat sdtt ej kan nyttogdras,till denna insamling.
Den "inkomst" bolaget erhiller av detta PaPPersrrvfall g&r helt till vdlgdrandedndamil.
Vi fi riikna med att lika litet, som man helt kan
undvika kiiksavfall - trots grismatinsamlingenlika litet kunna vi helt undvika, att en viss del papper
endastkan bli avfall.
Dixi pipekar vidare det mindre lZimpliga i att
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anvdnda blanketter ftir kladdanteckningar.Detta dr
alldeles riktigt, men vi f& ej borise ifr&n, att det
faktiskt under de sista iren har fdrekommit perioder
varit sidan,
di bristsituationenp& pappersmarknaden
att vi icke kunnat anskaffa den fdr normala fiirbrukningen avseddakvantitetenkladdblock.
Mycket vore emellertid att vinna, om var och en
ville beflita sig om att ekonomiseramed kladdblocken
och andra arbetspappergenom att t. ex. utnyttja hela
pappersytanoch i vissa fail dven anvdndapapperets
baksida. Om minga dessutomville l?igga bort att
grira anteckningar i "affischstil" skulle bra mycket
mera papper - pe ett ekonomiskt sett - kunn2
sparasdn genom att samla upp vid maskinskrivning
eventuelltfelskrivna PaPPer.
Bolagetsledning har under de senaste&ren lltnnat
interna anvisningarom itgdrder avseddaatt minska
pappers8"tglngen.Om var och en i sin gdrning fciri<;[te fotla dessaanvisningar,skulle vi sikert kunna
klnna oss tillfredsstiillda iiver att ha gjort en god
girning i sparandetstecken samtidigt som vi gdr en
insats - om en ringa - i den pigiende "exportoffensiven".
B. Sjolin
EFX mai 1949.
Yanhiivdens

blomma

Viren dr hinryckningenstid f<ir alla egnahemsdgare
och trddgirdsodlare. Med fcirvdntanse de fram mot
den dag di gammalt hcistltjv kan krattas undan och
grdsmattornassplda grdnska lyser upp tomten efter
vinternsoch fcirvirens snci,regn och rusk. Med spiinning granska de rabatter och blomlister fcir att se om
de perennavdxternaklarat vinternskyla och fcirvirens
solbrinna.
Si kommer den ciag di spadenkan sdttasi rnarken
kunna besis med irter, persilja,
och trZidgirdssdngar
morcitter,dill, spenat,rddisor och allt annat som kan
bidraga till att fdrgyila upp den diet, som tidigare
kuponger.
bestdmtsav kristidskommissionens
En gl?idjedagdr dven di trZidgirdensgrismatta
klippes fiirsta gingen, di primula, blisippor och virlOkar b<;rjaknoppas, di tradg&rdstiippanstir ansad
och flirdig ftjr att ta emot det fcirstavarma virregnet.
Men si blir det som i ir, solen skineren veckafrin
en molnfri himmel, termometernkryper upp mot 20och alla tr?idgirdsodlaresfcirbannelse,
gradersstrecket
den fijrsta maskrosenvisar siti smtirgulaanlete. Till
att b<irja med dr det bara ett enstakaexemplar,som
lyser som en hcigglanspoleradmdssingknappi den
gr6na grdsmattan.Sedanblir det ett dussin,ett hundratal och till sist tusentals. I jordgubbsplantorna
visar sig snart atskilliga exemplar av denna vanhivdensblomma. Di krysantemumstickerupp sina bladrosetterfinns den clir. Genom mossfloxensblomstermattor stickerden ,:irp,oitkomlig fd,rodlaren. Overallt
bland h?ickplantor,krusbdrsbuskar,hallonlister, rosbuskar och hcistflox finnes den. Fcirglves kdmpar
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egnahemsdgaren
en ojemn kamp mot maskrosen.Dess
hjiilptrupper dro alltfcjr starka. Bruksbackar,vdgkanter
och ikrar runt omkrins se ut som idttestorasmcirtallrikar fyllda med smtiikulor, och ii blomningen ar
civer faller frdna som ett sncifall 6ver trddgirdarna
runt omkring. F6r varje maskros som odlaren med
omsorg och besvdr rensar ur sin teppa kommer tiotusentalsoya frdn, som ndsta ir dro fcirvandladetill
nya plantor.
Finnes ingen mdjlighet att utrota eller decimera
otyget? Att detta iir mdjligt kan man se om man
iker ut en halv mil frin bruket ddr bdnderna fortfarande sk6ter sin jcrd. Ddr ser man endastenstaka
exemPlar, ja man kan nlstan sdga att maskrosendzir
6r en raritet.
Varfdr inte sltta in en verklie offensiv mor vanhdvdensblomma. Pl6i upp alla"obrukadeikrar och
obebyggdatomter, rensa upp alla diken och vdgsldnter,
spruta i alla trZidgirdar, g3,in frir en verklig utrotningskampanj. Bolaget och stadenbiira bdrja. Visst
kommer det att kosta slantar, men det gcir ocksi alla
plantor och buskar och grdsmattor, som nu pi ett par
ir fdrddrvas fcir tusentalet egnahemsigare. L&t den
sttende f.rhgar.bli: "Sk?imsNi inte att odla maskrosor", si kanskevira trldgirdar kunna bli vad de
borde vara: en gl2idje fd'r odlaren och en prydnad
f6r vEr stad.
Betu/a

AB Bofors viilf&irdsanordningar
innu

Soa"r till

eignaturen

Veritax.

Diskussionenom Boforsvilfdrdsanordningar,d.v.s.
ndrmast Tjdnstemannamissen,kan knappast slgas ha
fdrts framit av det senasteinld.gget. Red. vill d2irfcir
uppmana Veritas att sltta sig i fcirbindelsemed Direk.
t<ir Nordqvist, Socialkuratorn, Personalkonsulenten
eller med n&gra av kontaktmlnnen f6,r ytterligare
diskussioner.
Di de i Direktiir Nordqvists
insdndaresvar
nd.mnda
-anledningar
kontaktmdnnenav olika
slutat lta pi
Mdssen,ha Ingenjdrerna O. Minsson, KKT, Olle
Svensson,NVF, och \7. Kadsson, BAB, i st?illetEtagit
sig att vara kontaktmin.

o

BHEVLAIIA
Inbjudan till diskussionav imnet "Vad f&r hushillet kosta?" samttill frigespalten "Ni frigar - Vi
svarar" har tyvd,rr fcirklingat ohtird. Vi llmna alltjlmt dessa d.mnen iippna och hoppas verkligen fi
nlgra bidrag. Kom allts8. snarast med Edra inlaggl
Alla publiceradebidrag honoreras.
Red.

ett intiigg

Det var ghdjande att fL veta att bolagsledningen
redan uppmdrksamsratbehovet av upplysning om sina
vdlfdrdsanordningar.Den pib<irjade broschyren dr
sdkertblsta sittet att ldmna denna upplysning.
Angiende Tjdnstemannamissen
meddelar Direktcir
Nordqvist, att denna (liksom Hytt8.sensrnatsalar)
itnjuter vissa fcirminer av bolaget, avsedda att fdrbilliga priserna, resp. fcirbdttrastandarden. Att frjrmS.nerna skall fiirbilliga priserna, resp. ftirbdttra
standarden,ir ocksi matgisternasmening. Men minga
anser, att man inte mdrker nigot av detta goda. Nigra
billigare priser kan man vil inte tala om, eftersom
man tar ut de av Priskontrollnlmnden faststdllda
hcigstpriserna.Om standardendr bittre In p3. andra
liknande matserveringarkan jag inte yttra mig om.
Jag har i varje fall inte av s&danapersoner,som har
miijlighet till jiimfdrelse,hdrt nigon som anserdetta.
Den dr frir dvrigt kanske inte si lett att faststilla.
Samtidigt med att jag fi.tt begirda upplysningar
angiende Missen har det frin initierade framhillits
att en matservering av Mdssenstyp har stora svirigheter p& grund av att alla gdsterkomma ndstansamtidigt. Inom parentessagt si har vdl de flesta stcirre
matserveringar sldana toppbelastningar.Detta ger
mig anledning fr&ga,om inte bolaget kan medverka
till att "skdra av topparna" genom att tilldmpa olika
mattider fijr olika avdelningar. Atminstone borde
lunchtidernavid Bofors och Nobelkrut vara skilda it.
exemDelvis15 min.
Tifi sist en sak ang8ende"kontaktmdnnen". Iug
anseratt exempelvis2 av dessalZimpligenborde viljas
av tjdnstemlnnen.
l/ iritas

BOTAGSTBIININGHN
Meddelande

angrflende

semestern

For beredandeav avtalsenlig semesterinstdlles arbetet enligt nedanstiende:
Dagarbetare:
slutar lordagen den 9/7 kI. 12,45
borjar minaden den25/7 kl. 7,00
2-skiftarbetare:
slutar lijrdagen den 9/7 kI. I2,4j
borjar m&ndagenden 25/7 kl. 6,00
3-skiftarbetare:
slutar lordagen den 9/l kl. zO,OO
borjar sondagenden 24/7 kl. 20,00
Firr eventuella rcparutions- eller andra bridskande arbeten, som maste utforas undef ovan
ndmnda tider, gdlla de overenskommelser,
som
traf.fasi varje sirskilt fall.
De personer, som genom Storonastiftelsen
trverenskommitmed Bolaget om semesterledigheten. erhilla sdrskilt meddelande.
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Tnmumwinn

I arl6n, Fridolf Kailaniut,
f. 1895,
d. 19 f.efu.1949.
Jarl6n anstdlldestr 1915
pi Riirbesiktningen vid
Bofors,dir han fdrst hade
besiktningsarbeteoch senare blev svarvare. Ar
l94o d'verflyttades han
som svarvaretill Experimentverkstaden VI( 30,
vilken verkstad han tillhiirde till sin bortging.
Vid jubileet 1946 erhlll han medalj och gratifikation
fcir l1 tldnste8r.

Abr abamsson,Carl H ago,
. f. 188t,
d. zL mars 1949.
Abrahamsson anstdlldes
hr L9l8 vid Bofors sisom
skogvaktaremed uppdrag
att skcita skogarna inom
Kadskoga socken eller
scjdradelen av Skjutf?iltet
och "hemskogen". Vid
jubileet 1945 erh6ll han
medalj och gratifikation
f'dr 28 tjinsteir.

Larsson, Gi)ran Herbert,
f. 1922,
d.8 marc 1949.
Larsson anstdlldes som
tidskrivare pi Verktygsverkstaden L942, blev
kontorist pn Avlciningskontoret 1944 och L946
tidskrivare, fd,rst i Kanonverkstaden, sedan p&
Transportavdeln., vilken
sysslahan innehade vid
sin bortging.

fobansson, Carl Gunnar,
f. 1894,
d. 5 marc 1949.
Johansson anstdlldes FLr
l93o vid Bofors som
konstruktdr p& den s. k.
Traktoravdeln. Overflyttades L938 som fcirridsfcjrvaltare pi Centralfdrr&det, vilken syssla han
innehadetill sin bortglng.

Karltson, Nils,
f. tgrr,
d. 12 april t949.
Karlsson anstilldes som
slipare 3't I93) pA Kanonverkstadens svarvareavdelning. Dennaanstlllning innehade han till
sin bortging.

Kindgren, Rzrtby,
f. 1926,
d. 26 f.ebr.1949.
Frciken Kindgren anstdlldes i maj 1946 p3'Riirapteringsavdelningen(RA)
vid Nobelkrut, ddr hon
arbetademed kontroll av
rcir, tlndskruv m. m. och
vilken avdelning hon tillhijrde vid sin bortging.

'
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Leain-Lindberg, Karl
G o u f r i d ,f . 1 8 8 3 ,
d. L) april 1949.
Levin-Lindberganstdlldes
ir 19L2 pi Verktygsverkstaden som verktygssvarvare, vilken anstdllning
han innehadetill sin bortging. Vid jubileet erhcill
han medalj och gratifikation f<ir 36 tjdnstefu.

$
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Helge Ferdinand,
'.Gadde,
f. 1882.
Gadde bcirjaderedan vid
9 irs ilder arbeta vid
Bjcirkborn. Han arbetade
sedan vid Bofors under
olika perioder 1902And,ertton,Anders,
1914, j Valsverket,Stilt f. 1882.
gjuteriet, Martinverket.
Andersson anstdlldes ir
Kanonverkstadenm. fl.
1920 som filare och monavdelningar. Vid Nobeltcir pi Kanonverkstadens krut har han varit anstilld
filareavdelning, vilken
kortare perioder, L9O9,
syssla han innehade till
I9lO, 1,915-1918, I923-L926 samt frin januan
den 1 maj 1949, dh han
1931 till den 31 mars i ir, d& han avgick med penavgick med pension.Vid
sion. Hdr har han arbetatpi de flesta avdeiningarna,
jubileeterhcillhan medalj
fdrst som elektriker, under de senareiren som krutoch gratifikation f6r 26
bruksarbetarepi Ammunitionsavdeln. Vid jubileet
tjdnsteir.
erhcill han medalj och gratifikation fcir 28 tjdnsteir.

Carlsson,luliut,
f. 1882.
Carlsson anstdlldes 1r
193s pi,Efterkalkylavdelningen som kontorist och
har frin i939 till den 1
april 1949, di han uppnidde pensionsildern,
varit anstilld pi Affiirsbokfriringsavdelningen.

EriLsson,Andert Viktor,
" f. 1882.
Erikssonvar |9L4-I9I7
anstdlld vid Bofors, dir
han f<irst arbetade vid
anldggningenav Skjutfiiltet, sedan i Hyttan och
Kanonverkstaden
samtvid
bygget pl det nya Martinverket. Kom i november
1924 trll Nobelkrut, ddr
han fcirst var trallk<irare
i 10 ir, sedan pi Bygg'
nadsavdelningen3 ir och sist krutbruksarbeiarei
NC-krutavd. Avgick med pensionden 31 mars. Vid
jubileet 7946 erholLhan medali och gratifikation f<ir
25 tjdnsteir.
Lekberg, Per,
f.1881.
Lekberg anstdlldes1 aug.
L934 som ingenicir vid
kraftstationsbygget vid
Karisen i Svartdlven.Den
1 januari 1936 ovefilyttade han till Byggnadsavdelningen, som han tillh<irdeiill den 31 december 1948, d& han avgick
med pension.

Hagberg, Oskar Ernfrid,
f.1882.
Hagberg arbetade vid
Bofors l9I3-19I4
och
19I5-I9I8.
Efter en
kort tids anstillning pi
Byggnadsavdelningen
vid
Bofors 1925 och Nobelkrut till augusti 1926
iteranstdlldes han pi
Transportavdelningen i
Bofors i november1946,
ddr han varit diversearbetare,banarbetareoch reparatcirtill den 1 april, di
han avgick med pension. Vid jubileet erhijll han
medalj och gratifikation fcir 2) tjdnsteir.
Holrn gren, Axel I ahas,
f.1883.
Holmgren anstdlldes hr
1894 som liirling i Kanonverkstaden.
Blev 1902
kontorist pi Gjuterikontoret och flyttadeddrifrin
1926 till Efterkalkylavdelningen som kontorist.
Ffin 1937 till den 1 april
1949, d3'han avgick med
pension,tjiinstgjordehan
som kontorsvaktmdstare,
Vid jubileet erhdll han stora medaljenoch gratifikation fcir 52 tjdtsteS.r.

Larston,fohan,
f. 1880.
Larsson anstd.lldes1924
pi Byggnadsavdelningen
som grovarbetare. Frnn
1948 till den 17 mars i
ir, dn han uppnidde pensions&ldern,var han fcirridsarbetare pe samma
avdelning.
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lobantson, Ehs Sigfrid,
f. 1882.
Johansson var 19111912 anstilld somrensare
i Renseriet.Ateranstilldes
1916 som mejslare och
rensarei sammavefkstad.
Flyttadesr94l tjll Yaktavdelningen sisom portvakt men kom redan i
septembersamma ir till
Kanonverkstadens
brunerings- och parkeriseringsavdelning, ddr han arbetatsom parkeriseraretill uppnidd pensionsilderden 3o april 1949. Vid jubileet
erhdll han medalj och gratifikation fcir 32 tldnsteltr.
Frans Oscar,
',Karlt.ron,
f. 1882.
Karlssonanstllldesi april
7937 vid Nobelkrut som
grovarbetarepi Byggnadsavdelningen. Overflyttades 1938 till Ammunitionsavdelningen,
ddr han
arbetade i olika avdelningar till den 31 mars
i ir, di han uppnidde
pensionsildern.

fur;2.rlVzz
Juli
I.
4.
6.
7.
lO.
15.
23.
24.
25.
28.

Anstdllningsir
Gustaosson,
Karl lohan, Grovarbetare
1932
Edgren, Ed.oard.Alfred, Stickare
t92I
Anderston,Gustat luan Euias, Modellsn. L926
1933
lobanston, Claes,Transportarbetare
Kindfort, Lars Einar, \[urare
1933
Berg, Suen Sigfrid, Svarvare
I92I
Sandwall,GustaaHilding, Mont6r
t9?1
Lagerstant,Gannar E., Planeme
7913
Karltrcn-l:ton, Gustaa8., Svarvare
I92O
Sjdgren, Guilaa Adolf , Fcirman
1921

Augusti
12.
L3.
14.
l).
24.
26.
29.

Gerdtsson,Arthur, Konstrukt<jr
Erihsson, Georg Lars Er)h, Reparatcir
Hdgberg, Fritz Linus, Svarvare
Lartson, Aruid Emanuel, Hadn.hjalparc
WicAman, Karl Hjalmar, Filare
Berggren,Karl Herntan, Forman
Olsson,Klas Adolf , Svarvare

I94)
1934
I9I,
1942
I92l
1913
I92o

September
Larrson, Karl lohan,
f.1882.
Larsson anstdlldes 1.894
i Gjuteriet, arbetadeen
kort tid i Valsverket1914
och civerflyttades samma
ir till Proj ektilverkstaden.
Aterkom 1915 till Valsverket, ddr han arbetade
tiII 192L, d& han civerf lyttade till Hdrdverket.
Ar 1922 iterkom han till
Valsverket,ddr han sedan
arbetat,de sista 12 iren eller sedan 7937 som sflrdrjare, till den 2 april 1949, dA han avgickmed pension.
Erhiill vid jubileet stora medaljen och gratifikation
f& 52 tjdnsteir.
Liic6, Emil,
f.1881.
Liick arbetade vid Nobelkrut kortare perioder
1925-1927 och anstdlldes 1928 pi Byggnadsavdelningenvid Bofors som
grovarbetare. Ffin 1944
till den 17 marsL949,d
han uppnidde pensionsildern, var han f6rridsarbetare pi nyssndmnda
avdelning.
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L.
lo.
10.
12.
12.
18.
19.
28.
29.

Tobert, EriA Bertil, Konstruktcjr
Carltton, Albert Sigfrid, Filarc
EriAsson,loban, Skogsfcirman
EriAsson,Klat Ludaig, Reparatcir
Le6zell, Guttau Harry, Konstruktcir
Augustsson,Per Gustau, Avgjutare
Fransson,loban Euert, F6rman
lansson, lobn Harry, F<irman
Hansson,OscarBernbard,,Ingenjd,r

1942
1937
'I c)2c)

1943
1939
1930
1934
r943
1926

Ndsta nummer av B-pilen berdknasutkomma
omkring 1 september. Manuskript, inslndare,
f.rhgor, historier, fotografier, teckningar m. fl.
bidrag, alla lika vdlkomna, bora vara Red. tillhanda sendst derr 10 augusti. Redaktionens
adress dr endast Huvudkontoret, Bofors.
Nu iinskar redaktionskommitt6n alla tidningens lisare en angendmsommar!

. -*;i:l:
"-,

Representaniskifte
i B-pilens
redaktionskommitt6
Herr Ingvar Andersson,som tillhort B-pilens
redaktionskommitt6 alltsedan 1946 shsomrepresentant for Metalls avd. 76, har pL grund av
hilsoskdl avsagt sig alla fackliga och politiska
fortroendeuppdrag,ddribland iven ledamotskapet i redaktionskommitt6n. Till hans efteriridare har Metalls styrelse utsett finsnickare
Bengt Johansson,MG 27.
HerrJohanssondr boforsaresedan 1941.Han
har linge varit verksaminom det frivilliga bildningsarbetet, bland annat sisom medlem av
Metalls studiekommitt6. Sedan 1949 dr han
iven sekreterarei Metalls styrelse.
Vi tacka lngvar Anderssonfor gott samarbete
och kamratskapunder nu ca 3 ir och hdlsaBengt
Johansson vdlkommen i redaktionskommitt6n
Bilden hdr ovan visar den nye Metallrepresentanten i Redaktionskommitt6n.

6aeringenjdrenlVahlquisthan dr RA:s hung,
ban har bdgila befiilet om band.
Men ban krartar mycAethhrt pfr RA:s liningspttng'
A slapp ut nLgra 6ren ibland!
Han i siikerherenrtiAnst bar en uppgift stor,
uti tLr explosiuafabrik.
Fiir man uet ju inte eljett, niir p2 morn man gir,
om tnan kommer igen torn ett liA.
Hiironz dan till RA kom en herre nzycketfin,
rAch.teEbba s3 artigt sin band.
Men bon satle sig a:t jobba med en nonchigmin,
lhtsa inte om Aarlen ett grand.
Hon ej aistte, att l:on interaiuad skulle bli.
Skamsensrodnad b2 kinden nu rteg.
Men hon uisa,att det iiaenfinns ph bennepli.
Vid hans ausked,d2 stod bon och neg.
*

BOFORS YISAR
Exposita
Den 19 febr. i ir 6ppnades en permanent
varumissa i Ostermans Marmorhallar, Stockholm. Denna form av varumdssadr helt ny for
Sverige och ger for utstiillaren mdjligheter att
nir han si behagar "skylta om" och Ianceru nya
produkter. Bland ett betydande antal representativa utstdllare ur olika branscher mirkes
Bofors-Nobelkrut.
F. n. utstdller Nobelkrut som huvudprodukt
Klorantin och i samgiende med Jofur-Sterisol
Bolagen och Fabriks AB Ellas, Stockholm fdrdigfabrikat av nimnda vara. Dessutomutstilles
prov pi de flesta ovriga av Nobelkruts civila
produkter. Se nedanstiendefoto.
Vid ndsta omskyltning kommer huvudvikten
att ldggas pi Syntetiska luktimnen och Bonohartser.
Entr6n till utstdllningendr fri. Intressetfrin
affdrsmdnnensoch allmdnhetenssida har hittills
varit stort.

ffisnr{RETSBN
Kontaktmotet med RA-avdelningen igde rum
tisdagen den 3 maj. Diskussionen om frinvaroproblemet gav intet plttagligt resultat, men
motet prdglades av den alha bd.sta stdmning
och till denna bidrog i alha hogsta grad klubbordforanden fru Nisslanders visa. Ur dennaha
vi tagit oss friheten att citerutvenne verser, som
handlar om 2 av Red.-kommitt6nsledamoter.
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Spring Bosse,spring
spring banankring
spring md.letin
sPringfdrst som sist och uinn.
Heja Korpen.

Saenskenklskar st,i.i kd;
std i ko och sedandt).
Arbetet d.etgor detsamma,
kkket adntar ju hos Mamma Fy pd sei!

T ri pp- tr app- tr ull
rnelod.iengd.r i drull.
Au en p d.K analuiig.rbank en
bor rnan H,,{NSYN ha i tanken.
Safety first !
Kailstad 1949. Nermans Tr2chrcker to96o

"kfrf"

en
nkt(nf,,cr*,r
wol;i;'nd'Nffi
inorn'(

oclt. frrciztei. nya elfefrn'ztavarphlistrings- och appreturmedel
\
\
\
\
L
(rarntriden
shulle aldrig hilla fiir de hirda mekaniska pikinningarna i en hastigt
arbetandevivstol, om den ej behandlades fiire vdvningen. Sedan gammalt
klistras g tnet med en liisning av potatisstdrkelse. Fiir funnare och sktirare
garnsorter ricker det ej med enbart
stirkelseltisning; det krlvs iven tillsatsmedel,som giira garntriden mer

liisliga akrylater i form av salter dr iust ett sidant tillsatsmedel.Denna
helsyntetiskaprodukt ger vid intorkningen filmer med stor seghet och
tinjbarhet varigenom det fiidinar garnet stor motstindskraft mot pifres;ningarna i vivstolen. Den myckenhet
av ludd, som vivstolenvanligtvisriver
upp frin garnet, fiirorsakar besvirligheter i vivstolarna, sivil personella
som maskintekniska.Luddbildningen
minskar ernellertid

t?injbar och slitstark. e BONOGEL

starkt, di Bonogel

-

anvdndes. Bonogel

som kemiskt sett bestlr av vatren-

fyller en uppgift inom textilindustrien iven som appreturmedel, fiirtjockningsmedel etc. O BONOGEL
tillverkas av AB Bofors, Nobelkrut,
som iven framstiller fiiljande aktylatprodukter: BONOTEX - akrylat i
form av emulsioner fiir tvittbar appretur, grunderingsmedeltillliderm.m.;
BONOSOL akrylat i organiska
liisningsmedel fiir bel?iggning av
regnkapp- och vaxdukwiv, konstlidersamtfiirfram-

stdllning ^v syn.,,*iiii,..,:'#iriii:iriiiliffiiii.i.i,:,ili':.:r,i-ir:rii.l.r.lr;'.,,,.
iiiiiri:i:i.i.::.,.

AKTIEBOTAGET
B O F O R S , N O B E L K RU T
Avdelningskontor
i Stockholm,G6ieborg och Molm6.
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tetiska lacker m. m.
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BOFORS

