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WEDAVDRKDN
aKTIEBOT.,AGDT
W. DAN BDRGMANr Stinnnrir..ln
Ap FiI, Iic. EGIL ZONNBERG
Strax utanfor Sodertrilje,pi vdnstra (norra)
sidan om vdgen mot Stockholm, ser man en
ling vitputsad byggning i modern och saklig
arkitektur. Grona markiser,blommor i fonstren,
vilskotta grdsmattoroch omgivandebergknallar'
med roda stugor inspringda i tallskogenger it
anldggningen ett trivsamt och inbjudande utseendeoch kommer en att tro. att man hir har
nigon av stadensofficiella institutioner, skola,
sjukhus eller dylikt, framfor sig. Ordet
\7EDAVERKEN, som kroner fasaden i stora
bokstdver,tar en dock snabbtur dennavillfarelse.
Vad ligger di bakom dennavackra fasadmed
firmanamnet \TEDAVERKEN, ett namn som
vi boforsare si ofta mota i olika sammanhang?
En liten presentation av dotterforetaget i koncernen kanske kan vara pi sin plats i B-pilen.
Forst nigra ord om foretagets grundare och
tidigaste historia.
Civilingenior S7. Dan Bergman, foretagets
grundare och mingirige ledare, dr fodd den
lp mars 1882. Efter avgingsexamensom vdgoclr
vattenbyggarc vid Tekniska Hogskolan i
,
Stockholm fu t9O5 vistades ingenior Rergman
under itskilliga i.r i USA, ddr han ledde byggandet av kraftverk, vilkas energitill stor del anvdndes for framstillning av aluminium och magnesium.Hdr fick han ocksi impulsernaatt starta
en egen tillverkning av lattmetaller i Sverige.
Ar I97t itervdnde ingeni6r Bergman till
fosterlandetoch startadei Trollhdttan en fabrik
fijr tillverkning av magnesium. Produktionen
gick huvudsakligenpi export bl. a. till Ryssland,
varifrin likviderna emellertid pi grund ay
bolsjevikrevolutionen snart upphorde. Den

svenskamarknadenvar di innu helt obetydlig,
men trots alla svirigheter forlorade ingenior
Bergman inte sin tro pi mojligheterna fcir en
inhemsk ldttmetallindustri, frdmst inriktad pi
gjutna produkter. Han hade i Trollhittan utexperimenterat en del legeringar, och for att fi
anvdndning for dessa startade han ir 1l9I9 i
Sodertdljeett gjuteri, som inrymdesi en gammal
tegelbyggning vid kanalen, ddr dven en del
andra smiverkstdder hade sina lokaler. De
forsta 10 i.ren drevs gjuteriet i mycket blygsam
skala. Till en borjan voro endast 2 d 4 matt
anstdllda och den irliga omsdttningenuppgick
till nigra 10.000 kronor. Ldttmetallerna hade
vid denna tid en mycket ringa avsdttninginom
landets verkstads-och maskinindustri. N{edan
ingenior Bergman arbetade pi att fi fram sdljbara specialartiklar for denna industri, miste
han hilla sitt foretag flytande genom att tillverka och silja hush&llsartiklar av olika slag,
exempelvisgrytor, stekpannortn. m. Men eiven
lrdr hade han foga framghng. Den man, som
han anstdlldefor att med en dragkana kora omkring till hushillen for att sokalvyttra cleldtta
kokkdrlen, mottogs n;istan overallt av husmodrarnas misstro, och affdren visade sig knappast
vara ionande. Att kokkdrlen,mdrkta V. D. 8.,
Sodertdlje,emellertid voro av utmdrkt beskaffenhet bevisasdd.rav,att dylika d,n i dag arc i
bruk och i gott stind.
Ingenior Bergmanfortrottadesemellertid icke
i sin tro p5. ldttmetallernas framtid, och sanningen i det gamla ordspriket "trdgen vinner"
fick dven hdr sin bekrdftelse. Redan vid mitten
av 7)2}-talet borjade konjunkturernaatt vzinda.

Utvecklingen gick nu i raskare fart. Redan
fu 1935 tog \7. Dan BergmansAluminium- och
Metallgjuteri, som firman di hette, hela det
fabriksomride i ansprik, dir det forsta lilla
gjuteriet grundatsoch ddr, som redanndmnts,en
hel rad andra smiindustrier haft lokaler. Arbetareantalethade nu stigit till 25 man och omsdttningentill omkring 0,5 milj. kronor per ir.
Men iiven det silunda utokadefabriksomridet
visade sig snart vara for litet, varfor ingenior
Bergman ir 1936 fonarvade det nuvarande
fabriksomridet pi Sodertdlje ostra stadsigor,
det s. k. Fogdetorp. Tack vare de nyssnimnda
licensavtalenkunde firmans ldttmetallgjutgods
tfinga in p3. allt flera omriden. Ar 1938 stod
det nya gjuteriet fardigt. Omsdttningskurvan
gick emellertid stdndigt uppit, och redan foljande ir miste man vidtaga nya utvidgningar.
Annu ett ir, och anldggningenhade i det niirmastefordubblatsgenom uppforande av det nya
elektrongjuteriet. Antalet arbetare hade nu
vuxit till ca 100 man och omsdttningen6versteg
2.7 mili. kr.

Ciailingenii)rV/. Dan Bergman
Arbetarstammen utokades till ett 10-tal man,
och sedanVolvb intrdtt som kund boriade 6ven
omsettningssiffrorna att stiga.
Ar 7931kan antecknassom det stora genombrottsiret hdr i landet for ldttmetallerna i och
med startandetav den svenskaflygmotortillverkningen vid Nohab. Ingenior Bergman antogs
som leverantor av littmetallgjutgodset till den
s. k. Bristolmotorn. Ungefdr samtidigt f.omfuvade han fri.n L G. Farbenindustrie och High
Duty Alloys Ltd ensamrdtten i Sverige fOr tillverkning av s. k. elektron-, hydronalium- och
hiduminiumlegeringar, vilket i hogsta grad bidrog till de fortsatta ftamgilngarna.
Gamla

giuteriet

frZn

syduiist

FotoFritz pettersson.
siidert?itie

SteAgrydgjuten omAring1p20,sonzuarit i bruAfrLn
1e21, il I 1e4e, N u i tYedaoerke!:
r,,.f{::::K,,'soa.,.ar1"
Ar 7939 traffade AB Bofors, som till fullo
insett ldttmetallernas stora betydelsefor framtiden, ett avtal med ingenior Bergman om forvaw av hans rorelse. Firman ombildades till
Aktiebolaget S7. Dan Bergman med ett aktiekapital pe 2t0.000 kr. och med ingenior Bergman som verkstdllandedirektor.
Utvecklingen under l94}-taleL fortgick i rask
takt och givetvis under starkt beroende av de
statliga bestdllningarna. I borjan av Lr 1942
beslotvederborandemyndigheter,att den svenska
flygmotortillverkningen skulle utokas. Detta
hade till foljd, att betydandeutvidgningar ocksi
miste genomf6ras vid $Tedaverken, som fciretaget vid dennatid borjade kallas. Nybyggnader
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Kontorels buuudfasad.mot StocAbohnn)igen

for en sammanlagd
kostnadav over2.000.000:kronor stodo firdiga ir 1943 och togos genast
i ansprik i full utstrdckning. En ny tillverkning,
pressmidning av littrnetaller, upptogs fu 1943
och for detta dndamhl anskaffades2 st. smidespressar pi resp. 250 och 600 ton. Ar 1945
tillkom en ny avdelning for pressgjutningav
aluminium-, magnesium-och zinklegeringaroch
slutligen hr 1947 en stingpressanldggningfor
tillverkning av stdnger, 16r och profiler av
mdssing och ldttmetall. Sedan ett mycket omfaitande byggnadsprogram genomforts iren
1946-1949 ha de flesta verkstdderna,som heir
nedan skola utforligare beskrivas,erhillit fullt
moderna och tidsenliga lokaler.
Nigra siffror ur irsredovisningen,som belysa
utvecklingen under I)40-ta1et, kunna ocksi anforas. Ar 1942 okades det ursprungliga aktiekapitaleta 250.000:- kronor med 710.000:_.
kronor till jimnt 1 miljon kronor och Lr 1946
okades denna summa med ytterligarc 2 miljoner
kronor till nuvarande aktiekapital 3 miljoner
kronor. k
7940 var antalet anstillda I3l,
ddrav 10J arbetare, 1946 var antalet anstillda
ca 520, dd,rav ndrmare 400 arbetare. Ar 194O
var forsdljningsvdrdetav verkstdllda leveranser
7,J) mkr, fu t948 7 mkr och i ir siktar man pi
att overskrida8-miljonerstrecket.
Alltsedan bolagsbildningen har Disponent

oolorsloto:

l lllman

Evert \Wijkander varit ordforande i styrelsen.
Vid irsskiftet 1944-45 drog sig ingenior Bergman tillbaka ffirn posten som verkstdllande
direktor men kvarst&'isom ledamot av styrelsen,
varjimte hans sakkunskapalltjdmt tages i ansprik sisom bolagets konsulterande. Ingenior
Bergman eftertrdddes av nuvarande chefen,
Direktor Sven Lind, tidigare chef for AB Arboga
Mekaniska Verkstad.
S7edaverkenomfattar i dag 6 verkstadsavdelningar, forutom hjdlpavdelningar, samt kontor
med avdelningar for administration,forsdljning,
kontroll och forskning. Bakom den ll.nga
vita kontorsbyggnadenutmed Stoe,kholmsvdgen
grupperasig verkstadsbyggnaderna,
si placerade
pi omridet, att framtida utvidgningar ldtt kunna foretagas. Al u mi ni ant- och eI ek t r ongj ut er i er na dro byggda som flyglar, utgiende frin kontorsbyggnaden.Press-och Aokillgjuterierna :iro
inrymda i en byggnad, som stod fdrdig 19zrg.
Sti.ngpressanliiggningeu,som beslots 7946, stod
fzirdig i egen byggnad 1947. Mekaniska aerkstaden,som tidigare gjorde tjinst som hjilpverk,
stad, flyttades 7946 till en sdrskild verkstadsbyggnad. Kontorsbyggnaden,vars dldsta delar
uppfordes 1937,har tillbyggts i ett par etapper.
Det sistatillskottet bland verkstadsbyggnaderna
utgot d.ngpanne-och aiirntecentralen, som helt
nyligen tagits i bruk.
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Direktr)rSaenLind
Alaminiumgjut eriet dr den dldstaavdelningen,
alltjdmt inrymd'i den forsta byggnad, som uPPfordes pi det nya fabriksomrS.det,ehuru byggnaden senaretillbyggts och helt nyinretts, sista
ghngen 1947. Hdr gjutes dels maskinformat
seriegods,dels handformadestyckedetaljer.Den
maskinella utrustningen, bl. a. 14 st. formrnaskiner, 12 st. smdltugnar av varierande typ
(koks- eller oljeeldade, elektriska induktionsoch motstindsugnar), rullbanor m. m. ir tip-top,
Iokalerna ljusa och trivsamma. Frin smdltugnarna uttages ca 1.000 ton smdlt metall per
ir'). Storsta gjutna styckevikt har varit 900
kg, motsvarandeen rivikt p5.ca 7.4ookg, minsta
l) De vanligaste aluminiumlegeringarna dro hidumrntum,
silumin, silumin-gamma, tl/edal, hydronalium o. s. v. Fijrutom
aluminium som huvudkomponent dro de ingiende legeringsmetallerna i huvudsak kisel, koppar, magnesium, mangan'
nickel, jdrn, titan.
2) Elektron dr en gemensambeteckning fcir legeringar med
magnesium som bas. Legeringarna ha goda mekaniska egenskaper och utbmordentligt lig specifik vikt, 1'4. De ingiende
legeringskomponenterna ha sedan ldnge varit aluminium, zink
och mangan. Under senare ir ha nyare typer framkommit,
vilka innehilla zinkonium, zink och sdllsynta jordartsmetaller
(huvudsakl. cerium). De materialegenskaper, som hlrigenom
forbdttrats, dro bl. a. hcigre strlckgrlnsvdrden samt blttre hillfasthets- och krypegcnskapcr vid.tenPeraturer upp till 200 i
250 "C. Gjutning av dessanya legeringar sker pi engelsk licens.

.tA

gram netto.
styckevikt ltar varit ca I0-I2
Medelvikten dr for seriegodsetca 1,3 kg och
for handformningsgodsetca 9 kg.
Aluminiumgjutning krdver stor noggrannhet
och yrkesskicklighetoch med yrket dr givetvis
en hel del "knep och hemligheter" forenade.
Sirskilt p& flygmotorgodsetsidlles myckethoga
krav. Produktionsresultatetdr ocksi synnerligen
har under senaste
gott och gjutgodskassationen
iren varit 3,0 % totalt, ddrav endast 1,0 /o pi
handformningsgodset.
Gjuteriet har ett 80-tal ansiillda, danv 75
arbetare, gjutare, maskinformare, kdrnmakare,
urslagare,ugnsskotareo. s. v. Flera av gjutarna
ha en tjdnstetid av bortit 20 Ar. Avdelningschef
6r Ingenior Anders Ljungdell.
Elektrongjuteriet bestfu ocksi av en maskinformnings- och en handformningsavdelning.
Tillverkningen omfattar iven hdr seriegodsoch
siyckepjdserbl. a. till flyget, motor- och rijntgenha
industrien, dir de ldtta elektron-legeringarna
stor anvdndning'z).
Gjutningen av magnesiumlegeringarinnebdr
vissa tekniska svirigheter, frimst beroendep&
meiallensstarkabendgenhetatt oxidera. Under
smdltningen miste flussmedel, "smiltsalt" (en
blandning av olika klorider) tillsdttas for att
metallen ej skall b6rja brinna. Formsanden
bl. a.
miste ocksi givas speciellsammansdttning,
med svavel och borsyra, och sandblandningen
noga kontrolleras. Under sjdlva gjutningen
miste den flytande metallen pudras over med
svavelpuder, vilket ger luften i gjuteriet en
ofarlig, men for den ovane hostretande,blandr-ringav svaveldioxid.
Den st6rsta pjdsen, som f. n. gjutes har, ar
diffusorringen till Ghost reaktionsmotor.Denna
gittning aa
Interii)rfrfrn aluminitnngiuteriet,
stor styckepids

Atel.j€
vahlbergroto

lrar en r6.viktpL ca 210 kg. Samtligalittmetaller
ha en tendensatt "suga" och man miste ddrfor
anvdnda sjunkgot i lika stor utstrdckning som
exempelvis vid stilgjutning. Aven vid rensningen av elektrongodsetkan metallen, d. v. s.
spi.net, taga eld, varfor viss forsiktighet mi.ste
iakttagas. Eventuella eldsvidor sldckas dock
Iitt med sand.
Elektrongjuteriet sysselsdtterett 60-tal man
och har Ingenior E. Bark-Lagergren till chef.
Kokillgjutning innebar, som namnet anger,att
gjutningen sker i kokiller eller fasta formar av
stil eller tackjdrn. Metoden ldmpar sig utrnirkt
for tzimligen smi och medelstoradetaljer. max.
ca 15-20 kg, i stora serier. Verktygskostnaderna bli tdmligen hoga, varfor mindre serier in
2-3OO knappast lonar sig. Man arbetar hdr
med en stor mdngd olika legerin gar, ochproduktionen gir huvudsakligentill motor- och bilindustrien m. fl. industrier. 100.000-talsmotorkolvar av olika slag ha bl. a. gjutits hdr. Just
nu tillverkar man bl. a. detaljer till en tryckkokare och vi fi hoppas, att denna nyttiga och
praktiska kastrull blir mera uppskattadav husmcidrarnadn de forsta V. D. B.-grytornafor 30
ir sedan.Minsta arbetsstycket
vdger ca 10 gram.
Gjuteriet har vanligtvis ett 10-tal kokiller i
arbete och sysselsdtter
f. n. omkring 15 man, )
gjutare, 2 smdltare och 4 rensare. 10 varmhillningsugnar Ievererar metallen som itgir. Den
hiliga produktionen uppgir till ca 300.000
Bild,ernaaita: EleAtronrenteriet,
bery Arnold lobantton systeltattmed.bortsSgning
au sjunkg?)t
frLn detalj
- Kohillgluteriet, koAillgjnare
till reahtionsrnotor
Nils Holmgrengiuterladdramar
till "40:an" - pys53och AoAillgjuteriet,sm)iltareSuenFriberg syttelut
nted tappning au smiilt aluminiunt frLn oljeeldad
smiihugn- lnter;6r frfrn AoAillgjuterietmed nSgra
aa d e eIeAtri sa a t miilt u gnaf frd
s^ tr;e rotorrBoforsfoto
: T'rma'
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detaljer med en sammanlagdvikt pi ca 250 ton.
Avdelningschef dr ingenior \Terner Lantz.
Pressgjuterietdelar,som ocksi redan ndmnts,
verkstadslokalermed kokillgjuteriet. Vad pressgjutning innebdr framghr av namnet, men en
mera ingiende teknisk beskrivning av metoden
fir komma i annat sammanhangoch av en mera
sakkunnig penna.
De forsta maskinerna for pressgjutning inkoptes t944 f.rlLnTjeckoslovakiet. Foljande 5,r
borjade tillverkningen vid \ilfedaverken, dock
icke med de tjeckiska maskinerna,vilka voro
svira att fa hit, utan med maskiner av mindre
och dldre typ, somovertogosfrin Elektrolux. Nu
bestir maskinparken av 9 moderna gjutmaskiner, bide tjeckiska och amerikanska, datav
landets storsta, som tilliter en styckevikt pL ca
8 kg, 9 ugnar samt diversemaskiner fiir skdggning och avsyningm. m.
Pressgjutnin
g d'ren sdrskilt ldmplig metod vid
av
detaljer i mycketstora serier,dir
tillverkning
storsta noggrannhet, tolerans och precision
kraives.Produktionen,ca2 d 3 miljoner detaljer
per 3.r,gir huvudsakligentill finmekaniska,instrument-,radio-, motor-, bil- och leksaksindustrin. Bl. a. tillverkas alla gldnsandeprydnader p&
Volvo Pv 444 i dennaverkstad. Man anvdnder
ocksi hir olika legerin1ar ^v aluminium eller
zink, s. k. zamak. Pressgjutningenfordrar, i
likhet med kokillgjutningen, stor yrkesskickligpressgiutare
RagnarEk'
Bildernaaita: Pretsgiuteriet,
- Sthngberg i arbeteuid en preslgitttningsmaskin
heruSaanteDabmrnild stLnS.prespressarzli)ggningen,
ien. Pfr.b1[denter mantydligt d'ef ina aatterzrtuAhrna,
- Her SaenEriA Erikssott
som Aylasthngntaterialel
aid en au d.ragbiinkarna
fdr frantstlillningaa alumiherrar Robert
niurnrdr - Strtngpresunliiggningen,
Hdrnell, SoanteDahrnm,Nils StrdmbergoclsSten
med pressningaa rundstlingeri
Saentronsysselutta
alumiilumlegering

Samtliga fotos: Boforsfoto : Tillman
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Interidr frSn Mekanitka Verkstaden

het av gjutarna, sisom f.ormhga att for olika
detaljer bedoma liimplig gjuttemperatur och
tryck, rdtt kylning av verktygenm. m. Det anses,
att det tar minst tvh fu for att utbilda en skicklig
pressgjutare
Verkstadensysselsitterett 15-tal man i gjuteriet och eit 10-tal flickor for efterbearbetning,
skdggning, gradning m. m.. Chef dr Ingenior
Arne Berggren.
Press- och kokillgjuteriet ha en gemensam
ugnsavdelning for legering och smiltning av
metallerna, utrustad med 5 st. oljeeldade 2O0
kg:s smiltugnar, vafifthn metallen sedan overfores till de elektriskavarmhi.llningsugnarnavid
gjutmaskinerna. De minga olika legeringar,
som anvindas, gor det ibland svirt att planera
och samordn^ smeltrringoch tillverkning.
Verkstadslokalen dr ocksi. hdr modern, ljus
och trivsam men oftast starkt belamrad med
halvfabrikat. Eftersom \Tedaverken saknar
mellanforrid, miste godset lagras i verkstdderna, men den saken kanske klaras, ndr bolaget
fi.r sitt sedan ldnge sokta och efterldngtade
byggnadstillstind pi ett nytt centralforrid.
Std.ngpressen,
som redan i korthet presenterats
i B-pilen (m 1,/49) skulle ocksi behova en
sakkunnigare beskrivning. Forutom den stora
hydrauliska Loewy-pressenpi 1000 ton med
tillhorande roterande vdrmugn for goten, dr

;
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verkstadenutrustad med drag- och strdckbdnkar,
rullriktmaskiner, tri.ddragningsmaskinsamt anordningar for vdrmebehandling, betning och avfettning. Produktionen omfattar pressaderor,
stdngeroch profiler i sirdelesinvecklademonster
av aluminium eller missing (kopparlegeringar),
som g&r till ett stort antal industrier, Bofors,
SAAB m. fl. Sdrskilt flygplansdetaljernafordra
en mdngd olika profiler. Gardinskenor och
detaljer till lysdmnesarmaturerdr ocksi en stor
artikel.
De engelskamontorerna,som pi sin tid satte
Lrpppressen,ldrde ocksi upp de forsta specialarbetarna. Verkstaden sysselsdtter
nu ett 3O-tal
man. Avdelningschef dr Ingenior Gunnar
Bergstrom.
Den mekaniska uerkstaden tillverkar alla
verktyg till de olika gjuterierna samt bearbetar
en stor del gjutgods och smide. Verkstaden
dr utrustad med ett 60-tal verktygsmaskiner av
modernaste konstruktion, "fdrgkonditionerade"
och vackert bemilade. F. n. sysselsdtter
verkstaden ett 8O-talman, ungefdr hilften var i verktygs- och bearbetningsavdelningarna. Chef for
verkstadendr Ingenior Hans Lindqvist. Under
honom sorterar ocksi de bida smidespressarna,
som dock drc placeradei aluminiumgjuteriets
tillbyggnad.

Ett reportage frin \Tedaverken vore icke
fullstindigt, om man undeddt att tala om de
anstdlldaoch derasorganisationer,samt forhillandet mellan personalenoch foretaget.
Gjutarna, sammanlagtomkring 140 man, tilllrora \WedaverkensGjuteriklubb under avd. 2l
av Svenska Gjutarforbundet. Ordforande i
klubben och avdelningen,tillika vice ordfcirande i Foretagsndmnden,d* herr John Gau, som
pi tryggt ystadsmil (alltsi skinska) ocl-rmed
glimten i ogat berdttar om sig och sina
kamrater, ndr vi traffar honom i al-gjuteriet.
"Arbetsplatseniir inte att klaga pd, om ai ska
uara i)rliga. Mat- och kliid.rum iir izt inte till'
fredsstiilland.e,men det kr inte bolagetsfel, utan
beror pd. att dont ej fd.tt byggnadstillstdnd. Ett
tillbygge mecl matsal skall iu snart kornma.
Rekryteringen dr bra, och ai ha lost lhrlings
frd.gan pfr det biista iitt som iag tror ntan kart
komnza till. Ltinerna )ir uppgiorda sd, att
pojkarna borjar med 75 dre i timnten, oal'.telt
,ildern. Sedan git dom 4 kurser, 2 afr'r-och 2
bdstkurser, dd. d,om bar ledighet frdn giul.eriet
for d.e teoretiska studierna. Uncler bela kurstiden ha d.om timpenning ocb bolaget betalar
ocksd allt arbetsmaterial. Under sista ldrlingsiret har dorn 1:75 i timrnen. Vi ha fallt antal
liirlingar, men aad. som behrius, iir en liirlings'
led.are. Na hj)ilper jag dom, iag ir santtidigt
yrkesombudhdr.

Siinkmidryingoch pressningaa liittmetall utfdres i
Atclj6
vahlberg
foto
pressar
hydraulisAa

Samarbetet iir gott mellan bolagsledningen
och klubben. Det har natarligtuis skurit sig
nigon gi.rzg, tnen det bar alltid klarat sig.
Direktdr Lind iir en modern arbetsgiuare.Ontsiittningen pd. folk iir ganska normal, aid uissa
tillfkllen har det ju uarit litet omsdttning bland
maskinformnrnA, lnen aldrig bLand.handforntarna. I elektrongjuteriet har det ocksi' alltid aarit
liten omsiittning. Vi ha en del fnAnnar' .ronl
aarit hdr mycket Dinge, ett 20-tal i'r eller rner.
Littmetall f ordrar en aissspeciellTrkesteknik,
helt
skild frdn tackpirn, soln man sil)lu fd.r liira
sysselsatt
Hellberg
Herr
Bertil
600-tontntidesprett.
i zinh
au genomilagskropp
nzedaarmpressning
au ldng erfarenhet. Det f ord.ras knep med.
.rjunkgot och kyljiirn ln, In., sd att bitanm ej
blir uarj."
Herr Karl Martin \Tihlstedt tillhiir de dldre
gjutarna i girden. Han borjaderedan 1931 hos
ingenior Bergman och flyttade till det nya
gjuteriet for 11 ir sedan. Han har alltsi med
egna ogon kunnat folia f.oretagetstillvdxi och
kan berdtta en hel del.
"la, ddr net'e lar primitiut, d'et aar deluis fuioch delais stenkdkar, flera byggnader, sont t'i i
borjan d.elademed en biluerkstad,ett bryggeri
och ni.gra andra aerkstiider. Bryggeriet giorde
forstd.sbara saagdricAa,men d.et fanns en a-ffi)r
ett styckeouanfdr, diir man kund.egd' och kdpa
riktig pilsner, Det uar mycket friare diir in hdr'
Di uar ai bara 10 A 12 man med'rensarna. lag
fick nammer 9 nhr jag b6rjad'e, si d.et t'ar t'iil
8 man fdre ntig. Nr t had.euisst Knutte Eriks'
son, :ont dog fdr nd.gra frr sedan."

Pi sammaverkstadtrdffades ocks&ordforanden i arbetsledarnasklubb av avd. 74 i SAF i
Sodertdlje,verkmdstareSvenJohansson.

Gi utarekIubbent ordf i)rarzde bandf or mr::,!,i

::, -rf:::,

Innan vi ldmnade gjuteriet, sade herr Gau:
"Gldm nu inte att tala on?tttt t,i arbetareiit'
synnerligen tacksammafdr den stora fdrstdelse
och den generositet, som uisats mot uir fritidsgdld Bjdrknhs. Det iir metalls ocb gjntarna.r i
Sdd.ertiilje egen anldggning i fuIhlaren, den ligger pi. Slandoni Enhorna rocken."
" Metallarna" tillhora \Tedaverkens verkstadsklubb av avd. 30 i Sodertdlje. Klubben har ca
260 medlemmar och anslutningendr ndra 100procentig, endast en och annan av de ildsta
arbetarna dr inte med. Ordforanden, frdsare
Hugo Larsson,har sin arbetsplatsi mekaniska
verkstaden.

"Vi dr omkring 25 arbetsled.arebi.r, ntedeli.ldern dr ld.g,snarare35 iin 40 i.r. De flesta har
aaancerat inonz fdretaget ocb bara ndgra ffi,
dkribland jag, ha uarit arbetsledarei andra foretag, innan ai kom hit. V/edauerkenilr en ltra
arbetsplats,d.et enda felet iir, att arbetsled.arna
kan fi. fdr mycket att gdra, rnen d.et beror ju p,i
att f6retaget adxt si. fort, sd att d.et drojt, innan
organisationen hunnit ikapp, Men annars iir
stiimningen god hir och ui ha inga st1rre
problem. Det iir klart, att det alltid finns en
del smd.sakermen det iir ju ingenting att prata
om i detta sammanbang,
Vi ha inga egentliga sud.righeterrned rekryteringen. Folk hommer giirna hit, dhrfor att de
uet, att d.ehiir fir jobb, som iir saira och kriiuande, alltsi. kualitatiut h6ga. Det fordras alltsd
en hel del au dern. Men sd. kommer en del
-rmiind.ustrieri Stockbolm och konkurrerar ont
arbetshraften. Diir betalar de iinda upp till 50
iire nter i tinrmen pi. en del uerktygsfirmor och
dd i)r det klart, att arbetarnagiirna tar td.gnrellan
Sddertl)lje och Stockholm, bara for att kunna
tjiina rner."
"Foretagsklubbenav SIFvid \Tedaverken" ir
det officiella namnet pi tjdnsteminnens sammanslutning. Herr Carl Bergqvist pi Efterkalkylen dr ordforande i klubben.
Handfornure Karl lY/Lblttedt i arbete med. en stot'
undfornz, Det fnrdiga giutgodset sAall bli en
homprettordelfdr Gdtauerken
Boforsfoto;Tillman

"Virt sliirsta problem ir att fd rned.lenrmarna
intresserade aa studier. Hela a,ir audelning
ligger d,i.ligt till i stud.iestatistiken,nren det
kanske beror pd.att ABF kr sd starkt hiir i Sod.erfilje. Vd.ra medlelwnar gdl hellre pd. ABF:s
studiecirhlar iin pfr. adra.
Vi ha aldrig haft nd.grahfirda forhandlingar
under de 10 i.r jag uarit med. En enda gdng hade
ai en central f drhand.ling, men det galld.een sak,
som egentligen inte berorde udra forhdllanden.
Sd ai har inga sui.righeter a.tt homma iiuerens
med ledningen. Hiir iir bra ouer lag, xren det
fu klart, att ett och annat undantag kan finnas.
Personalrummen iir ju inte bra pd. en del audelningar, rnen firman har ju byggts upP pA sd.kort
tid, att man inte hunnit med allt."
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"Laboratoriet iir i fi)rsta hand ett driftslabora'
toriunt och det huuudsakligaarbete,sonzut-fdres,
blir materialkontroll. Md.nga kunder bestiiller
sitt gods efter f aststillda normer ocb det fi.ligger
laboratoriet i sfr.danafall att analyseraocb hi.llfasthetsproaa materialet.
't'. n.
Den forskning, som bedriues, utgdrs
an driftsf orskning. Den rent aetenskapliga
forskningen bar ai inte tid med., utan ui ffrr i
detta fall niija oss med att stadera facklitteraturen ocb se, aad.andra har fdr sig.
Liittmetallemas m.etallurgi och metallografi
erbjuder mi.nga problem och utgiira fdr en
metallurg ett utomordentligt intressant omrfrde
att arbeta inom. Problernensnrd.ngfaldoch olika
art gdr, att arbetet aldrig blir trdkigt eller
ensidigt."
ordTafr ordft)randetillsantmant:Verkstad.sAlubbens
fdrande, friivre Hugo Larssonocb ordt'l)randeni
Suenlobantton,.ha
aerhntiistare
SAF:s fi)retagsAlubb,
saaerau tara om ,
mfrngagemensallund
"!"^(*:,:;!:^:^
"Vi iir ca 80 tjiinstemiin pd.kontoret' som tillhor hlubben,difuauett 20-tal flickor, d, u. s. omkringgS /o ausamtliga organisetbara'tiAnstem;n.
Vi.ra problern? - la, dorn hr inte sd'stora nu'
Till en bt)rian, niir ui bdrjade klubben, had,eui
ju en hel del prbblem, men dem ldste ai till.rarnmans med. bolagsledningen. lust nu iir det
rzirmast utbild.ningsfrfrgor, som iir aktuella f6r
tjdnstemdnnen, hiir likauil som pi. andra plat'
ser. De yngre behoaer yrkesutbildning i sprfrk
- suenskafrrtm$ - rnatemdtik,kontorsmaskiner och flera andra iimnen. De hldre behdaa
ocksd.utbild.ning och ai finkte foresld' att bolaget anordnade en kurs, som gau en allrndn
kunskap om hela fdretaget, sd'att aar och en fick
t,eta sin del i organisationens arbete."
*
\Wedaverken har ocksi, i likhet med alla
industrier som stdlla stora krav pi sina produkters kvalitet, ett laboratorium for kontroll och
forskning. Laboratoriet har avdelningar for
kemiska, spektografiska, metallografiska, metallurgiska och mekaniska undersokningaroch
dr utrustat med mycket moderna instrument och
hjdlpapparater. Det metallurgiska laboratoriet
har iven ett fiirsoksgjuterimed bl. a. en gaseldad
smdltugn, ddr provsmiltor pi upp till 15 kg
kunna goras. Bergsingenior Jarl Akedund dr
chef fiir denna avdelning.
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Ha llttmetallerna nigon framtid ? Kunna de
taga upp konkurrensenmed stilet ? Dessafrigor stdlla vi till Overingenior Urban l{olin.
"la, uisst ha liittmetallerna en framtid. De
ha ju redan und.ersin relatiat korta utuecklingsperiod. erdarat d.e flesta omri.den, iiuen om det
fortfarande gir tri)gt pd. en del hnil, lag tiinker
dfr.niirmast pd sjdfarten, ruen skeppsbyggarnailr
ju som bekant ett konseraatiat sliikte.
Det giller d.ockatt 'hdlla mitta' - i)t,erd.rbna
anstrdngningar att inf ora littmetallerna pd' omri.den di)r de absolut icke htira hemma
tekniska eller ekonomiskaorsaker - bidra eni staaboppoch saerckemdilarenpfi
Europarniistaren
korta hiicken"lYedailen" RagnarLundbergi arbele
p3 materialbohf 6rin gen.

Boforsfoto; Tilhnan

I
I

p._dast till att forsiimra deras rykte. Vi nti.ste
tyuArr ofta at,rdda kunder frd.n anuiindning au
liittmetall - hiiromdagen had.eui t. ex. en fdrfrdgan pfr tiimligen hdgt pd.knndakugghiul till
en tuktilnaskin.
Med. lnrnplig udrnt.ebehandlingau metal'len
kornma hi.llfasthetsuirdena app i stilets ornrfide
ocb med.hknsyn till den ld.gaspecifiAaaikten kan
rnan dirfor iiaen fi)r konstruktionsdetaljerofta
ttinna stora fdrdelar genorlt ouergdng till liittmetall. Det dominerande anaiindningsontrridet,
forutom flyg, d.hrilitt aikt iir A och O, utgdres
dock au formdetaljerna - jag tiinker dd.ndrma.rt
pd. den utslagsgiuanderedaktion au hearbet'
Jornpressgjatningen med'fdrt.
ningskostnadernA,
Hiir kan stfrlet icke konkumera.
K orrosi onen har sin a pr obI em. Y t behandI in g.rtekniken betriiffande liittmetaller har dock giort
och gor iinnu sddanaframsteg, att iag inte ,rer
nd.graspoken hiiruidlag. Vid W'edao'erkenhilla
ui pd att inreda en ny audelning f i)r ytbehandling, ocb niir den blir fiirdig, skall ui kunna
leuerera liittmetallgods i praktiskt taget iin.rkad
dtm.instone
korrosion.rbestiindighet,
f 6r den ciuila
marknaden. Dessatom komnt.er ui att kunna
framstiilla ytskiktet direkt i ett f lertal fiirger och
nyanser ldngt slitstarkare irz en mdlad yta oclt
ui hoppasdiirmed kunna sld.ytterligare ett slag
fot liittmetallernaspopularitet hos allmiinheten.
Sd nd.gonanledning att betaiula liitt.nretallernas framtid. finns inte. Tuiirlortt."

frin ett besok vid
Det bestiena" ntryi"t
\Wedaverken blir triusel ocb sammanhillning.
Foretagetdr lagom stort, alla kdnna varandra
eller kdnna igen varandra. Ingen behover
drunkna i massan av anstdllda, varken pi sin
avdelning eller inom foretaget. Den personliga
kontakten ar foljaktligen inte svir att upprdtthilla och den interna informationen villar inga
storre problem. Centralradioanldggningen,som
bide underhiller verkstddernamed musik under
arbetet och tjdnar som kommunikationsorgan
mellan telefonvdxelnoch verkstdderna,ger ocksi minga gLnger phtagliga bevis hdrfor.
Det rider en glad, god och kamratlig ton pi
kontor och verkstdder. M&nga gemensammaintressen,frimst sport och idrott, bidragaocksi till
att skapa en anda av samhorighetinom leden
och med foretaget. \Tedaverkens sportsektion
vore vird ett sdrskilt kapitel: den imponerande
prismontern i kontorshallen borde kanske ha

Uj%r{J;el
ia=

Denna ntonler i lYedaoerkensAontorsballaittnar om
ntLnga frantgLngar p2 tiialingsbanan. Den ttora
Argenla-urnaft,totlt.stfrrp2 monrern,iir PUB:s aandringtpris i SoenshaDagbladett korpsAytte,som lVerJaaerdennu eriiarat3 gLngeri fdljd och dArmedkunnal
inf drliu nted prissamlingen
Boforsfoto : Tillman

utforligare presenterats. De frdmsta grenarna
lro skytte och allmdn idrott. I SvenskaDagbladets korpskytte brukar Wedaverken vdl hdvda
sin dra, vilket fram ghr av flera pampiga prispokaler. Flera av Sveriges bdsta stavhoppare
arbeta eller ha arbetat hdr, bl. a. nuvatande
europamdstarenRagnar Lundberg, som iterfinnes pi Materialbokftiringen, ndr han inte forsyararlandets farger i landslaget.
Vid R-pilens besok pL \Tedaverken var
Direktor Sven Lind bortrest till USA pi en
kombineradstudie- och affdrsresa.Titlfbrordnade platschefen,den gamle boforsarenKamrer
Ake Flock, flr ddrfor avslutaradenav intervjuer:
"Virt mest briinnande onskentfr.liir ilil att
ortordlx.au uidare byggnation fcirsoka fd. frant
.rtijrstanz6j'ligaresultat au den prod.uktionsapparat ui nu har. Ofrdnkomligt iir i allafall, att t,i
behoueren nybyggnadf i)r ett centralfi)rrdd.Sont
det nn lir, ha ai rdntaterial och halufabrikat
liggande ot,erallt bdde pfr fabriksgdrden oclt i
uerkstdderna, ocb det fdrsufrrar och fdrdyrar
arbetet, forutont att det ser skriipigt ut. En del
-ryinn rndste nxan ocksd riikna med och ui.rsrr
material tar naturligtais direkt skad.aau att ligga
utonhus. Byggnadstillst,indskulle ui nog kunnct
f d nu, men det iir inte baratillstdndet det hiinger
pd.- det kostar ocksd..
Virt ndrmaste mdl iir att iiaerskrida s milj,kronorstrecket pd.faktaraaiird.et i dr och hittills
ser det ut att kunna nd.s.
Nd.graandra stiirre problem ba ui inte, uarken
med personal, rd.materialeller produkter, och
del ar 1u aal. tlet."
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OM AYSKRIVNINGAR
Av CivilekonornBERT HENNING

"Efter aaskriuningarnted kr -

-

-

redouisar Aktiebolaget X en uinst aa

rt,v- - -."
Detta dr ett uttryck, som man ofta finner i
tidningarnas spalter pi virkanten varje hr, nar
foretagens nyligen framlagda bokslut kommenteras. Ndr lasatna av kommentaren borjar finna,
att avskrivningar tydligen dr nigonting, som
minskar vinsterna, kan detta ge anledning till
kannsioperier av olika slag. En del mdnniskor
avfdrdar det hela med att sd:ga,att avskrivningar
dr nigonting mystiskt ogripbart, som de inte
forstir, andra liter fodeda sig till att pist&
eller tro, att avskrivningar d.rett slagsverktyg i
foretagens hand att i alla ldgen och tider hilla
vinsterna pi en sidan nivi, att skatterna blir
minimala, med andra ord, att det ligger nigot
"fiffeI" bakom.
Yad iir avskrivning?
Lit oss tinka ossen person,som befinner sig
i de lyckliga omstindigheterna att han har ett
sparkapitalpi kr 5.000:-. For dessapengar
koper han en lastbil, med vilken han dmnar utfora transporter it allminheten. Nu gdller det
for v&r man att bestdmma hur stor betalning
lran skall began fot sina korningar; vi kan for
enkelhetensskull antaga, atthan tar betalt for
varje kord rnil. Han berdknar, att han under
eit ir kommer att kora 4.000 mil med sin lastbil. De handr chauffor sjdlv, vill han ha en lon
pi kr 6.000:- pr ir, vilket kanske inte kan
ansesoskdligt. Han fir nu foljande kalkyl:
Kostnrrd f6r

Bilskatt, fcirsdkring
Bensin, olja . .
Reparation

bildriflen

pr ir
4 O O-:
6 . 8 0 0 -:
8 0 0 :6 . 0 0 0 -:

1.4.OOO:

pr kiird mil
(4.0C0mil pr ir)

0: 10
l:70
O:20
1: )0

3: 10

For utforda korningar debiterarhan sina kunder kr 3: 50 pr mil.
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Ndr forsta iret gitt till dnda, finner han, att
han under iret som beriknat kort 4.000 mil och
att han i kontantererhillit 4.000mil X 3: 1O:
kr 14.000:-. De kontanta utldggen till utomstiende (for bilskatt, forsdkring, bensin, olja
och reparationer) har emellertid uppgitt till kr
8.000:-. Av inkomsternakr 14.000:- iterstir silunda kr 6.000:-, som han anser vara
ersdttning eller lijn till sig sjdlv, eftersom han
sjdlv varit chauffiir.
Pi detta sdtt driver han sin ikeriverksamheti
5 ir. Vid femte irets slut finner han emellertid
till sin bestortning,att bilen dr oanvindbar; den
dr helt forsliten och har intet vdrde, och f. d.
biligaren miste nu borja se sig om efter annan
sysselsdttning.
Vad har hdnt ? Mannen hade for 5 ir sedan
ett sparatkapital pi kr 5.000:-. Pengarnadr
borta - han kopte ju en bil for dem - och
bilen dr ocksi borta. Visserligenhar han under
5 irs tid fitt ut 6.000: - kr pr ir frin sin
riirelse, men en sidan lon skulle han ha fitt,
zivenom han tagit anstdllning som chauffor och
behillit sina sparade Pengar. Kan man sZiga
annat dn att han skiinkt bort 5.000:- kr?
Vad har han gjort for fel ?
Ndr han gjorde upp sin kalkyl over hur mycket
han miste fi betalt pr kormil, underldt han att
reikna med, ait bilen efterhand skulle forslitas
och dirigenom falla i vdrde dnda ned till 0.
Kunderna miste, om det hela skall gi ihop, inte
bara betala biligarens direkta utgifter sedan
bilen anskaffats utan iven ett visst belopp for
att de fir taga sjdlvabilen i ansprik, varigenom
bilen alltsi forslites. Om bildgarensilunda frin
forsta stund i driftskostnadernainriknat ett belopp avseendeden vdrdeminskning, som bilen
undergir genom forslitning, skulle hans kalkyl
over kostnad pr kormil ha fitt ett annat utseende:
Bilens anskaffningskostnadvar kr 5.000:--.
Denna kostnad sl6.sut pi bilens beriknade livsliingd, 5 ir, vilket giir kr 1.000:- pr ir. Den
rdtta kalkylen ser ut pi foljande sdtt:

Koctnod f6n bildriften ")
pr ir
Bilens vdrdeminskning
(: avskrivning) . . . . . . 1.ooo:Bilskatt, forsikring
4oo: 5.800:Bensin,olja . .
800: -Reparation
6.000:Ltin

15.000:-

pr k<irdmil
O :2 5
0: 10
1:70
0: 2O
1:50

3:75

Om bildgaren fl.r betalt efter kr 3 : 75 pr korrnil, skullehan varje Lr f5,in 4.000mil X 3:75
: 15.000:- kr och ha i utgifterkr 8.000:-.
Det irliga overskottet av rijrelsen skulle da bli
kr 7.000:-. varav kr 6.000:- betraktassom
lon till honom sjdlv och kr 1.000:- dr ersdttning for den vdrdeminskning,som bilen undergatt genom anvindning och forslitning. Om
bildgarensait in dessa1.000:- kr pi ett bankkonto, skulle han pi detta vid 5-irsperiodens
slut, di bilen var helt forsliten,ha kr 5.000:-;
han skulle ha fhtt tillbaka sina for 5 ir sedan
utlagda pengar,hansekonomiskastdllningskr.rlle
vara exakt densammasom ndr han borjade sin
rcirelse. I detta fall skulle vir man kunna fortsdtta ikeriverksamhetengenom att kopa en ny
lastbil for sina 5.000:- kronot, forutsatt att
prisnivin inte undergitt indringar.
Avskrivningap'

ur skattesynpunkt

Bildgaren miste alltsi setill att han fir betalt
for bilens av anvindningen betingade vdrde?
rninskning. Hur blir det di i skattehinseende
Bildgarensrorelseinbringar irligen kr 15.000:i kontanter. Alla ir dock trverensom, att han
inte skall skatta for detta belopp, utan att han
dger rdtt att harifrln avdraga kr 8.000: -, som
utgor kontanta utgifter for rorelsensdrivande,
d. v. s. bilskatt, forsdkring, bensin,olja och reparation. Overskottet blir di kr 7.000:-,
varav kr 6.000:- dr chaufforslonoch 1.000:kr ticker virdeforsdmringen, avskrivningen,pi
bilen.
Ar di inte anskaffningskostnadenfor bilen i
lika h6g grad som kostnadernafiir t. ex. bensin
och reparation nodvdndig fiirutsdttning fijr
rorelsens drivande och en utgift fiir rorelsen?
Enda skillnaden dr ju i detta fall den, att utgifterna for bensin etc. iterkommer varje ir,
medan bilens anskaffningskostnaddr en utgift
som strdcker sig over mer dn eit ir - i virt
exempel 5 ir. Det miste ddrfor vara rdtt
't) Hzir bortses frin

rlntefligan.

och rimligt, att man slir ut denna engingskostnad pi det antal ir, som bilen berdknaskunna
anvindas i rorelsen och att man erhiller motsvarande avdrag (i form av avskrivning) vid
skatteberikningen. Avskrivningar dr alltsi en
kostnad for rorelsen i lika hog grad som omkostnadernadr det och man kan aldrig tala om
vinst i en r<jrelseforrin avskrivningarforetagits.
Vidare kan man sd"ga,att de 1.000:- kronor,
som rijrelsen ldmnar utover ersdttning for l6n,
inte ir nigonting annat dn att en del av det
kapital, som vir man satsat,frigores, si att han
nir bilen 6r skrotadhar sammautgingsldge som
5 Lr tidigare och for det skall han vdl inte betala inkomstskatt.Bildgarenskall silunda skatta
for en idig inkomst av kr 6.000:-.

Anliggningar, d. v. ,. Orrr""O"r och maskiner, har alltid en begrinsad livsldngd och miste
forr eller senarebytas ut mot nya hj2ilpmedel.
Efter hand som de anveindas,utsittas de for
vdrdeminskning genom fysiskt slitage. Genom
avskrivningsforfarandetfordelas anskaffningskostnadenfor maskineneller byggnadenpi det
antal hr som de berdknas kunna anvdndas,den
fysiska liusli)ngden.
Vid bestdmmandeav avskrivningensstodek dr
det emellertid icke alltid tillrdckligt att kinna
till en tillgings fysiska livslingd. Teknikens
snabbautveckling fijr med sig nya uppfinningar
och nya fabrikationsmetoder,vilka kan orsaka,
att en maskin, som ldnge kan anvdndasfysiskt
sett, dndock miste tagas ur drift och ersdttas
med en modernare maskin av mera ekonomisk
konstruktion. Man talar om en tillgings ekonomiska liusliingd och det dr naturligtvis denna
och ej den fysiskalivslingden sombor bestdmma
avskrivningens storlek.
Av virt exempel framgick dven, att avskrivf ning. Efter
ningarnamtijliggor ersdttningsanskaf
hand som byggnader och maskiner utnyttjas
i:tervinner man till foretaget genom avskrivningsfdrfarandet det kapital som ursPrungligen
nedlagts i dessa tillghngar. Detta itervunna
kapital miijliggdr anskaffandetav nyamaskiner
och byggnadersom ersdttningfor de forslitna.
Genom att rdkna avskrivningen som driftskostnad, kommer foretaget att kunna hilla sina anld,ggningar,byggnader och maskiner, i ofordndrad omfattning, ofordndrad kapacitet. Det som
forslits kan omedelbartersdttasmed likvdrdiga,
nya anlaggningstillgingar.
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Hur

kapitalet

anviindes

En annan sak dr hur dei genom avskrivningsforfarandet frigiorda kapitalet anvdndes,innan
ersdttningsanskaffningdr nodvdndig. Det dr
inte alltid som genom avskrivningar ftigioft
kapital placeraspi sdrskildabankrikningar for
att ddr finnas tillglngligt, ndr ersittningsanskaffningen skall piborjas. Det kan i stdllet
anvzindasfor inkop av stijrre varulager, eller
ldggas ned, d. v. s. investeras,i sidan^ nya an'
laggningar, med vilka man avser att utvidga sin
produktion. Man fir dock aldrig glomma det
viktigaste dndamilet med avskrivningarna: att
mojtiggora ersdttningsanskaffningar.Det kan
ndmligen vara riskabelt for ett foretag att binda
de genom avskrivningana frigiorda medlen i
nya, uttikade anlaggningar. Foreiaget skulle i
si fall kunna komma i den foga avundsvirda
situationenatt inte fofioga over tillrickligt meci
likvida medel for att kunna utbyta forslitna och
redan avskrivna maskiner och byggnader, om
avskrivningarnatagits i ansprik och bundits till
andra dndamil.
Lagstiftning
Vi skall for ett ogonblick droja vid vad den
svenskalagstiftningen har att siga om avskrivningar. I aktiebblagslagens$ roo, som bl. a.
ldmnar riktlinier och bestdmmelserfor hur de
i aktiebolagensbalansrdkningaringiende posterna (tillgingar, skulder, eget kapital) f&r vdrderas, siigs iffiga om anliggningstillgingar : "Tillglngar avsedda till stadigvarande bruk for
bolaget (anldggningstillgingar) mi upptagas
till hogst det belopp, vartill kostnaderna for
deras anskaffning och tillverkning uppgitt;
dock skall auskriuning ilird' efter li)nr'plig auskriu'
ningsplan firligen ske rned.belopp, som nl'otsaarar tillgd.ngarnas aiirdeminskning pd grund aa
dlder och nyttjande eller annan diirmed iiint'
f t;rlig ot':ak." Liknande bestdmmelseriterfinns
i bokforingslagen. Man finner, att lagstiftningen absolut vill fothindra foretagen att
vdrdera sina tillgingar over det verkliga vdrdet.

bor fordelas. For att kunna istadkomma detta
miste foretaget i forvdg soka uppskatta dessa
tillgingars ekonomiskalivslingd. Lit oss taga
ni.gra exempel. En maskin som anskaffats for
kr 100.000:- beriknas kunna ekonomisktutnytijas under 10 ir; avskrivningenblir diLlO %
lrligen eller 10.000:- kr. En annanmaskin som
kostat kr 50.000:- har en ekonomisklivsldngd
av 20 hr; avskrivningen blir 5 /o eller kr
2500 - irligen. For en fabriksbyggnad som
uppforts for 100.000:- kr berlknas livsldngden till 50 ht, avskrivningen blir 2 ,V6eller
2.000:- kr irligen. Lastbilen i virt exempel
i borjan berdknadeshilla i 5 ir och avskrivningen blev kr 1.000:- per ir eller 20 % ^u
anskaff ningskostnaden.
Tiden ir inte alltid ensamt avgorandefaktor
storfor bestdmmandeav avskrivningsbeloppets
lek. Produktionsintensiteteni olika maskiner
har sin inverkan, eftersatta reparationer kan
motivera h6gre avskrivningsbeloppetc.
I exemplenovan har vi forutsatt s. k. konstant
avskrivning,vilket innebdr,att det irliga avskrivningsbeloppet for en tillging dr ofordndrat
under samtligaavskrivningsir. Detta torde vara
den mest anvinda och i allmdnhet den bista
bundna avskrivningsmetoden,som dven rekommenderas av kommunalskattelagen.En annan
avskrivningsmetod,den s. k. degressiva,innebdr
att det fuliga avskrivningsbeloppetsjunker efter
Jrand,och med den progressivaavskrivningsmetoden fir man tilltagande avskrivningsbelopp.
Det fiireligger emellertid ingen anledning att i
gi in pi att nirmare diskudetia sammanl-rang
tera dessametoder.
Fri

avskrivning

Nu forhiller det sig si, att akiiebolagenocl-r
en del andra s. k. juridiska Personeri skattelagstiftningen pi vissa villkor och sedan overensstzimmelsenitts mellan bokforingsrndssigtoch
skattemdssigtgjorda avskrivningarbeviljats fri
avskrivningsritt pi maskiner och inventarier.
Detta innebar, att de flr itnjuta avdrag for
stcirre avskrivningar in vad som betingas av
Avskrivningsplan
den som "normalt" beriknade livsldngden for
Med avskrivningsplaneller vdrdeminsknings- maskiner och inventarier, och behiiver silunda
inte gora upp sirskild avskrivningsplanfor dessa
plan menasen plan eller eti systemfor hur ett
maskiner
bokforingstillgingar. De'kan t. o. m. gi si lingt, att de
foretags byggnader och
yrkar avskrivning med hela anskaffningskostnamdssigtoch skattemdssigtskall avskrivas,d.v. s.
clenpi en ging det ir. under vilket maskinerna
pi hur ling tidsperiod som, med hdnsyn till
tillg&ngarnaslivslingcl, anskaffningskostnadeir resp. inventarierna anskaffats. En maskin som
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kostat kr 10.000:- i inkiip och som kan anvdndas i 10 ir, skulle normalt avskrivas med kr
1.000:- pr ir under 10 ir. Ett aktiebolaghar
dock rdtt att fiirsta iret, anskaffningsiret, avskriva maskinenshela vdrde, kr 10.000:-_. Kan
detta vara riktigt 7 Ar det inte en otillbodig
frihet som beviljas de stora foretagen, aktiebolagen, en frihet, som tar sig uttryck i att dessa
foretag undandrar sig skatter till det allmdnna?
For att besvaradessafrigor skulle iag forst
vllja, att vi for enkelhetensskull itervdnder till
vir vdn lastbilsdgareni exemplet i borjan a.v
denna artikel.
Vinsten frin riirelsen uppgick fore avskrivning pi lastbilen till kr 7.000:- pr ir. Lastbilen kostade i inkiip kr 5.000:- och berdknades vara anvindbar i 5 fu. Det normala fuliga
avskrivningsbeloppet, for vilket yrkades avdrag
vid taxeringen, yat kr 1.000:-. Vi fir di
fiiljande uppstillning civer avskrivningar och
vinster under 5-irsperioden.
L Bunden ao*Iarlioning
Vinst
fcireavskr.
L:a Lret
2:a ,,
3:e ,,
4:e ),
5:e ,,

7.000:7.000:7.000:"
7.000:7.000:-

Avgir
avskrivning
1.000:1.000:1.000:1.000:1.000:-

Summa 5.000:-

Taxerad
inkomst
6 . 0 0 0i 6.000:6.000:6.000:-6.000:30.000:-

Om nu detta foretag drives i fonn av aktiebolag och som sidant har rd'tt till fri avskrivning pi maskineroch inventarier,kan fiiretaget
avskriva lastbilen helt och hillet redan anskaffningsiret och yrka motsvarande avdrag vid
taxeringen.
IL

lfri

o,oxkrlioning

Vinst
fcire avskr.

1:a iret ....

Avgir
avskrivning

Taxerad
inkomst

5.000:0:0:-0 :0:---

2.000:-7.000:-7.000:7.000:- 7 . 0 0 0 : --

Summa 5.000:-

30.000:-

7.000:7.000:7.000:7.000:7.000:-

Orn lastbilen avskrivits forsta iret, si kan
ingen avskrivning giiras undet de itersiiende
4 Lren, eftersom man iu inte kan skriva av Lln-

der 0. En blick pi dessa tvi uppstdllningar
sdger oss, att den pL 5 fu totalt taxerade inkomsten blir lika stor, vilken metod for avskrivningen som dn vdljes.
Om man silunda avskriverhela anskaffningsvdrdet forsta iret, nedbringas den taxerade
inkomsten vdsentligt detta ir - och den skatt
som foretaget har att betala pi sin inkomst blir
si mycket ldgre. Under ndstfoljande ir finns
inget avskrivningsobjekt och foretaget fir di en
si mycketh6gre taxeradinkomsi med itfdljande
hiigre skatt. Det som vinnes i skatt forsta iret
kommer tillbaka i form av hogre skatt under
foljande ir.
Om man minskarvinstenett ir med kr 5.000:genom 100 /o-ig avskrivning av en maskin
(alt. il) eller om man minskar vinsterna under
fem pi varandra foljande ir med vartdera
1.000:- kr (alt. I) har silunda ur skattesynpunkt ingen betydelse.Resultatetblir detsamma
i bida fallen.
Ett aktiebolag betalar alltid i skatt en bestdmd /o av inkomsten, oavsett hur stor denna
dr. Progressivskatteberdkni.g- innebdrande
att skattenpifores efter procentsatsersom stiger
mera dn inkomsten - tilldmpas silunda icke
fiir aktiebolag. Om si vore fallet, vore det
naturligtvis gynnsammare for ett foretag att
undvika alltfor stora variationer i de olika
irens taxerade inkomster, varfiir alt. I ovan
skulle varu att foredraga di man hdr fir en
jdmnare belastning, en jd'mnareskatteborda, in
om alt. II anvdndesfor avskrivningarna.
Det dr vetskapenom detta ftjrhillandet, att
ph lhng sikt foretagensverkliga vinster alltid
kommer att bli beskattade, som gjort att lagstiftningen medgivit aktiebolagen m. fl. juri
diska personerfri avskrivningsrdttpi maskiner
och inventarier. (Observerasbiir, att byggnader,
av skdl som det hdr skulle f.ora for l&ngt att gi
nirmare in pi, inte fir avskrivasfritt.)
Nigon invdndet mihinda, att denna f.ria avskrivoingsrdtt inte vore av behovet pikallad,
eftersom vi ju funnit, att sivdl bunden som fri
avskrivning i det lhnga loppet ger samma
resultat.
Till detta kan sigas, att en betydandefordel
med den fria avskrivningen ir att den ger foretagen viss mojlighet att bestimma takten och
tidpunkten fiir avskrivningarna efter vad som
dr riktigt och ldmpligt ur foretagets synpunkt,
vilket foretaget sjilvt bor ha fiirutsdttningar att
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bdst kunna bedoma. Anvindbarheten och virdet i framtiden av de investeringar,som ftiretagen pi senareir mist gora med hdnsyntill de
allt storrekraven pi mekaniseringav driften, dr
beroendeav utvecklingeni virlden pi teknikens
omride. Eftersom denna utveckling sker mycket
snabbt,kan det mlnga gilngervara diskutabelt,
hur vdrdet av dessainvesteringarkommer att sti
sig. Om under sidana fijrhillanden foretagen
snabbt avskriver sidana investeringar, miste
detta vara av betydelse,inte blott fiir foretagen
sjdlva utan iiven for de anstdllda i foretagen,
borgendrerna, aktiedgarnaoch det allmdnna.
Oavsettinvesteringarnasframtida vdrdemiste
det ur alla synpunktervara fordelaktigt att ett
foretag under goda ir verkstdller betryggande
avskrivningar. Detta stdrker foretagetssoliditet
och ger en trygghet for framtiden, som av alla
parter m&stehdlsas med tillfredsstdllelse. Med
forsiktigt vdrderade anldggningstillgingar stir
foretaget bdttre rustat att mcita svira ir och att
motsti en ligkonjunkturs pressandeverkan. I
detta avseendetalar erfarenheternaalltfor vdl
om hur f.or nhgratiotal ir sedanmingaforetag
gick omkull under en ligkonjunktur till foljd
av bl. a. en ovis skattepolitik, som uppmuntrade foretagen till att underlita en nodvlndig
konsolidering. I.sjdlva verket har den nya aktiebolagslagensbestimmelserrorande bl. a. vdrdering av tillgingar formulerats med tanke pi de
tfiJxiga konsekvenser, som kan bli foljden av
underliten konsolideringspolitikoch oforsiktig
utdelningspolitik.
Det dr emellertid inte blott aktiebolagen,som
har fri avskrivningsrdttiffiga om maskineroch
inventarier; dven de ekonomiskaforeningarna
beriiras harav. Det kan kanske vata av intresse
i detta sammanhang att se, vilken betydelse
man inom Kooperativa Forbundet, som ir en
ekonomisk foreninS;,tillmdter hdr berorda forhi"llanden.
KooDerativa Forbundets irsberdttelse for Zr
1948 kommenterasi en ledande artikel i tidskriften "Vi" nr 22 7949. Ddr stir bl. a. "[.lnder
tiden har fonderna vuxit och vuxit. KF:s egna
kapital uppgick i fjol till ett bokfort vdrde av
170 miljoner kronor. Bokfort vdrde det
rcella ar vdsentligt stcjrre. Det framgir redan
ddrav att maskineroch inventarier i KF ocli alla
dessdotterforetag dr helt avskrivna - de har
inte upptagits till ett ores vdrde i balansrdkrringen. Men deras brandforsikringsvdrde zir
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- Hdr finns allts&
188 miljoner kronor.
'dolda
mycket betydande
reserver'- en garanti
for att stillningen arbetryggandestark
Aven om, som tidigare sagts,bunden avskrivning och fri avskrivning pl ling sikt alltid ger
samma resultat i form av taxerad inkomst och
piforda skatter, skall det i rdttvisansnamn erkdnnas, att den fria avskrivningsritten innebdr
en rdnteforlust for det allminna och motsvarande rdntevinst fijr foretagen, ddrigenom att
fri avskrivning betyder ett visst uppskjutande av
skaiteinbetalningen.Denna rdnteforlust saknar
storre betydelsemen bor dndockndmnas.

Finansiell
miissig

avskrivning
avskrivning

och kalkyl'

Vi talade i borjan om att bild.gareni sin kalkyl
ijver kostnadenpr kiirmil, som skulle betalasav
kunderna, miste ld.gga in en post, som avs6.g
ersdttning for forslitning, virdeminskning av
lastbilen. Denna post bestdmdes
till kr 1.000:-pr h, eftersombilens berdknadelivsldngdvar
5 hr. I sin inkomstdeklarationyrkar bildgaren
avskrivning med samma belopp. Vi talade
senare om, att bilagaren, om rorelsen som han
drev vore ett aktiebolag,rcdanforsta iret kunde
yrka avskrivningav hela anskaffningsvdrdetfor
bilen, kr 5.000:-. Skullehan i det fallet i sin
kalkyl ijver vad kunderna har att betala pr utford kormil, ha satt upp kr 5.000:-, d. v. s.
bilens anskaffningsvdrde,som irskostnad for
bilens slitage och vdrdeminskning? Nej, for di
hade kostnaden pr mil blivit si hog att ingen
mdnniska velat anlita bilen. Oaktat brld.garen
avseratt redan forsta iret skattemissigtavskriva
bilens anskaffningskostnad,uppfor han alltsi i
sin irskalkyl over kosinaden pr kormil endast
normal aaskriuning, normal utirdeminskning,
d. v. s. 1.000:- kr. Vi firhdrigenom tvi olika
avskrivningsbegrepp att rcra oss med. A ena
sidan finansiell auskriuning, d. v. s. den bokforingsmissiga avskrivningen, vilken dven blir
den i skattehdnseendeaktuella avskrivningen; i
andra sidan kalky'l.miissigaaskrianing, som anvindes i kalkylerna over fiiretagets sjdlvkostnad
for utforda tjdnsteroch prestationer.De kalkylmdssiga avskrivningarna rdknar, si l6.ngt ske
kan, med den fijrslitning och vdrdeminskning,
som tillgingarna normalt dr underkastade,och
rdttar sig aldrig efter vilka finansiella avskrivningar, som foretages.

Prisnivrflns

inverkan

Ndr det tidigare talades om, att ett foretag
genom avskrivningsforfarandet si sminingom
itervinner ett kapital, som skall mojliggora ersdttningsanskaffning, nar de gamla anldggningarnahelt forbrukats, diskuteradesingenting
om vilken kopkraft, som dessai,tervunnamedel
besitter. Om en maskin, som anskaffats for
10.000:- kr, irligen avskrives (finansiellt och
kalkylmissigt) med 1.000:-kr under 10 ir och
sedanutbytesmot en ny, har foretagetvisserligen
genom avskrivningar S.tervunnitkr 10.000:--,
men prisnivin kan under denna lO-irsperiod ha
stigit se, att en ny, i ovrigt likvirdig maskin
kostar 20.000:- kr i inkop. I det fallet skulle
de genom avskrivningarnapi den gamla maski
nen frigjorda medlen inte rdcka till fijr ersdttningsanskaffningen,och foretaget skulle inte
utan kapitaltillskott kunna behilla sin kapacitet
i ofordndrad omfattning, som ju var meningen
med avskrivningatna.
For att genom avskrivningar kunna frigoru
medel, som har lika stor kopkraft, som det ursprungligennedlagdakapitalet och som silunda
mojliggiir anskaffning av nya anld'ggningar for
utbyte av forslitna, skulle foretaget i detta fall
lra behovt gora avskrivningarmed kr 20.000:under denna 1O-irspbriod.
Nu ir det inte mojligt for foretaget att
.rkattetdissigt yrka avskrivningar med hogre belopp dn vad avskrivningsobjektet(maskinen)
kostat i inkop, kr 10.000:-. Si lingt har vi
einnuinte kommit pi skattelagstiftningensomride. Ddremot har foretaget mojlighet att, nar
prisnivin borjar rora sig uppit, hoja de kalkyl'
miissigaavskrivningarnaph maskineroch silunda i sina forsdljningspriser fi tdckning for
hogre avskrivningar dn kr 10.000:-. (Denna
"overtdckning" av avskrivningarna kommer
emellertid att beskattassom vinst, varfor foretaget i verkligheten i forsdljningsprisernaborde
fi. tickning ftir avskrivningar uppgiende till
nirmare 30.000:- kr for att utan kapitaltillskott kunna anskaffa den nya maskinen for kr
20.000:-.) Det har ddrfor utbildatssom praxis
i foretagsekonomienatt vid varierandeprisnivi
rdkna kalkylmi)ssiga auskriuningar inte pi tillghngarnas anskaffningsvdrden utan pi deras
nuudrden,d. v. s. vad det i dagensldge kostaratt
inkopa motsvarande nya tillgi.ngar. Det bor
upprepasatt detta forfaringssdttmed den nuvarande lagstiftningen tyvdrc inte dr mojligt ifrlga

om de finansiellaskattemdssiga
avskrivningarna.
Dessa fi.r inte overstiga tlllghngarnas anskaffningsvdrden.
Om de kompliceradeforhillandena vid varierande prisnivi. skulle en hel del annat kunna
saigas,men ldsaren skall inte yiteriigare behova
pifrestas i detta avseende.
AB Bofors

avskrivningar

Den som orkat med si hiir lingt bor till sist
zivenldmnas tillfille att kasta en blick pi AB
Bofors avskrivningspolitikunder t"r,ur. ir.
I irsredovisningen 1948 lrtefiinnes i vinstoch forlustrdkningenen specifikationtill itr 1948
verkstlllda avskrivninqar:
"Avskrivningar &:
jordbruksfastigheter. . . . . . . . kr
28.777: -fabriksbyggnader
I
.
r
O
3 . 8 4 O1: 7
,,
kraftverk
2 1 L 2 9 1 :2 9
bostider
283.lOl: 40
maskiner,verktyg,invent. . . . ,, 8.839.821
:29

Summakr I0.466.835:
Ll"
Avskrivningarna pL jordbruksfastigheteravser intrdffad vdrdeminskningpi bolaget tillhoriga grus- och sandtag och motsvaras av den
substansminskning,som 1948 irs forbrukning
av grus och sand inneburit.
Avskrivningar pL fabriksbyggnaderl-rar for
byggnader,som uppforts fore 1940, verkstdllts
med 4 /o, for byggnader uppforda efter 1940
med 6 /o pi anskaffningskostnadenoch samma
procentsatshar under de senareiren tilldmpats
for avskrivningar pir bolagets bostdder. Kraftverken har avskrivits med 6 /o for si.vdl byggnader som maskiner.
Den fria avskrivningsrdtten gdller endast
maskiner och inventarier. AB Bofors har sedan
ir 1942 ansett ldmpligt att under anskaffningsiret helt avskriva nyanskaffade maskiner och
inventarier och iven hittills haft mojlighet att
gora detta. De avskrivningarsom pi detta sitt
gjorts under Lren 7942-1948 d,r foljande:
Ar 1942
,, t943
,, Lg44
,, tg4,
,, 1946
,, 1947
,, 1948

. . . . 3 , 3 j m i l i .k r
....5,11
...4,26
...2,Or
...3,69
...5,60
.. . 8,84 ,, ,,
32,86mili. kr
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Son-rframgir av denna uppstdllning har uncler ir 7948 en exceptionellt hog avskrivning
foretagits. Denna beror pi ait fijrutom normal
ersiittningsanskaffningav maskiner betydande
nyanskaffning igt rum for Kilstaverken.
Speciellt infiir den hiiga avskrivningen ir
9a8 ph nyanskaffade maskiner har ur olika
synvinklar ifrigasatts ldmpligheten och riktigheten av si hoga avskrivningar och der-rfria
avskrivningsrittenijver huvud taget. Till detta
skulle jag vilja gora nl'gra kommentarer.
Fiir det forsta. Det har i praktiken ingen
storre betydelse vilken metod man vdljer fiir
sina avskrivningar; resultatet iffiga om redovisadevinster och skattebordablir i ldngdenalltid
detsamma. Har bolaget en ging helt avskrivit
nyanskaffademaskiner, si dr avskrivningenett
fr.rllbordatfaktum. Visserligenhar vinsten hdrigenom vissa ir nedbringats,men, som vi sett i
det foregiende, detta kommer igen under foljande ir, di ytterligare avskrivningar i skattepi hnr ifr|,gavatande objekt givetvis
l-rzinseende
inte kan yrkas. Om verksamhetenvid fiiretaget
f|.r fortgl i oforindrad omfattning under komrnande ir, skulle normalt silunda hogre vinster
komma att redovisas.Ett omslagi konjunkturen
kan visserligenleda till en ur ekonomisk synpunkt mindre givande verksamhet,resulterande
i lagre redovisadevinster, men dessaskulle ha
blivlt rinnu ldgre, om irets verksamhet mist
belastasmed avskrivningar pi tidigare anskaffade rnaskineroch inventarier. Genom att betryggande avskrivningar gjorts under de goda
tiderna, har bolaget storre mojlighet att hilla
verksamheteniging under simre tider. Skulle
konkurrensen pressamarknaden till den grad,
att vhra priser inte orkar ban kostnaderna ftjr
anld'ggningarna,ja, dL ffu man vdl endast vara
tacksamfor att bolaget gjort sina avskrivningar
i god tid. Hdrigenom finns mojlighet att itminstone fijr en tid klara sig genom ett nodldge,
vilket i varie fall miste Iigga i anstilldas och
intresse.
1-remkommunens
Det kan silunda inte vara annat dn prisvdrt
att ett foretag anvdnderen del av vinsternaunder
goda 3.r till att genom avskrivningar ph anld'ggningar konsolidera,d. v. s. stirka sin stdllning.
Ddrfor vore det ocksi, som direktor Nordqvist
framholl i sin kommentar till L948 Fnsbokslut
i B-pilen m 2, 1)4),ldttare att forsti, om man
for de anstilldas del klagade over att bolaget
gor for ld.ga avskrivningar dn om man heivdar
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det motsaita. Arbetare och tjdnstemdn,stat ocl'r
kommun, alla som har intresse av foretagets
fortsatta bestind och framtida utveckling,miste
foretagsledning,
respekteraen ansvarskdnnande
som bl. a. genom tillrickliga avskrivningarsijker
stdrka foretagets stillning.

Men lit oss till sist gora det tankeexperirueutet, att AB Bofors inte utnyttjade den ftia wskrivningsrdttenutan verkstdllde avskrivningarna efter en sdrskild avskrivningsplan,varmed
alltsi skulle menas, att avskrivningarna pn
maskiner helt rdttade sig efter den som "normalt" betraktadevdrdeminskningen. Om vi di
enas om, att maskinernainte gdrna bor skrivas
av ph langre tid dn 10 ir, d. v. s. att en avskrivning av to /o ph maskinernasanskaffningsvir'den irligen skall goras, finner vi foljande.
De maskininkop,som bolaget foreiagit under
tioirsperioden 1939-1948 uppgit till ett vdrde
av 46,21milj. kr, varfor den irliga 70 /o-iga av'
skrivningenpi dessaskulle utgora 4,62 mili. kr.
Enligt en foregiende uppstillning har bolaget
nred begagnandeav den fria avskrivningsr2itteu
pi maskineroch inventarierunder sjuirsperioden
1942-1948 totalt avskrivit 32,86 milj. kr. Det
irliga genomsnittet av faktiska avskrivningerr
blir alltsi 4,69 rnilj. kr.
Differensen mellan dessabida avskrivningsrnetoderdr kanske overraskandeliten. Det ir
ilock rdtt natudigt, att ndr ett fiiretag av viss
storleksordningkommit in i ett fortfarighetsiilistind, den irliga ersdttningsanskaffningenav
maskineri stort settkommeratt sammanfallamed
vdrdet av de avskrivningar,som foretaget efter
en bunden avskrivningsplanmiste rdkna med.
:3

Avskrivningar dr utan tvekan ett mycket intressant problem, pi vilket mlnga synpunkter
kan ldggas och om vilket mycket resonemang
kan ftiras. Ndr man diskuterar avskrivningar'
bor man dock ha klart for sig, att likhetstecken
kan sdttas mellan foretagets bdsta och de anstdlldasoch det allmdnnasbdsta. Man bor iven
veta, att de matematiskalagar, som gdller iven
pn redovisningens omride, forhindrar varje
otillbiirligt utnyttjandeav avskrivningarur sivll
bokforings- som skattesynpunkt.

aa
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DBN TDKNISKA FORSOKSYDRKSAMHETEN
YID NOBDIKRUT
Av Ciztilingenjiir
LUDVIG
De flesta av B-pilens ldsare ha sdkerligen
lagt mdrke till, att Nobelkrut under 4O-taletallt
oftare ndmnts i sambandmed kemiska orodukter, avseddafor den vanliga civila marknaden,
och inte bara i sammanhangmed de konjunkturkdnsligare varorna krut, spr;ingdi':nen och
ammunition. SedannhgraFutillbaka dr isjdlva
verket forsiljningsvirdet for de organiskakemikalierna inklusive lacknitrocellulosanstorre lin
for krigsmaterielen. Detta beror till stor del pi
en betydelsefullabsolutuppging i produktionen
av imnen, tillhorande den forsta gruppen.
Denna glddjande utveckling har givetvis haft
minga direkta eller indirekta orsaker. Den allm[nna varubristen under efterkrigstiden, det
forsvirade internationella handelsutbytet och
bortfallet av stijrre delen av den folna exporten
frin Tyskland av organiska hel- och halvfabrikat ha naturligt nog pSskyndat hdndelseutvecklingen.
En nodvindig forutsittning for en kvalitativ
och kvantitativ expansion av produktior-rendr
emellertid, att fabrikerna utformas efter moderna linjer och med tiildrnpande av ingenjorskonstenssenasteron. Man kan emellertid endast
i undantagsfall Iasasig till erfolderliga detaljer
om hur en kemisk fabrik skall vara utford for
att med givna forutsdttningar i ffiga om rimaterial, tillverkningsobjekt, driftsform och fabrikationsskalakunna producerapi storninqsfriaste
sdtt och till ldgsta totalkostnad.
Den personliga erfarenhetenav den prodr-rkt
och den metod man sysslar med dr ofantligt
mycket vdrd och kan dessutom,i de for Nobelkrut aktuella fallen, ndstan aldrig erhillas
inom de nordiskaldnderna. Det dr ddrfor med
stor tillfredsstillelse man konstaterar, att Nobelkrr,rtgenom anvdndninc av sdrskildaforsoksanld.ggningarunderldttar den milbundna forskningen i syfte att minska de tekniskamissgrepp,
som dro oundvikliga vid igingsdttning av valje
nytillverkning, och forkortar de obligatoriska
barnsjukdomar, som itfolja varje ny processi
tillverkningsskala.

STERKY

De nr.r existerande lokalerna for en dylik
teknisk forsoksverksaml-ret
beteckna mihdnda
inte nigot slutgiltigi, eftersomframtida arbetsomriden kanske stdlla nya krav, som ej kunna
motas av dagens resurser. Utbyggnaden under
1948-49 betecknar i alla fall avslutningen av
en forsta eiapp.
I/arf 6r behtiasexperimenti halastor .rAslu?
Okningen av behandlingsskalani frlga orr
en organisk syntesmetodutfores i allminhet
stegvisoch inrymmer ett otal foljeproblem, delvis av komplicerad natur, ddr den slutgiltiga,
praktiska losningen ofta bdr kompromisser-rs
preigel. Orn t. ex. forskningslaboratorietfdrdigbehandlat en uppgift, syftande till frarntida
tillverkning av en viss produkt, kiinner man i
regel de fundamentala kemiska huvud- och
bireaktionernaoch vet, vilka krav sorn skola
stdllas Da rivarorna och bora fordras av
produkten. Man har utvalt den tillverkningsvdg
bland de olika tinkbara alternativen,solnbedommes medfciraden billigaste tillverkningskostnaden. Men enbart pi grundval av dessakunskaper
rir det icke ridligt att planera en fabrik och
riskera pengar pi apparatur for tillverkning av
iffi.gavarande produkt. Det finns massor av
synpunkter forknippade med den framtida
driften, som icke kunna tillgodosesgenom aldrig
si r"roggrantlaboratoriearbete.Det dr pi detta
stadium,som den tekniska forsoksverksamheten
skall trdda in och bidraga med data for att
komma en praktiskt genomforbar losning ndrrrare. Samtidigt miste de teknologiskaenhetsoperationerna av typen destillation, filtrering,
kristallisering, centrifugering, torkning etc. beaktas,si att det utomordentligt viktiga sambandet mellan metod och apparatkonstruktionfrtr
ett sdkert underlagi verkligheten.
F orsdksaerksamh etens mdl
Innan jag beskriver forsoksanldggningarnas
resurseroch allmdnnaarbetsfiirhillanden,dr det
kanskelzimpligt att forsoka ange det visentliga
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Ontgirdat au fiyddsuallar och luAledare ligger T 27, fi)rsdkunliiggttingen fdr spriingiimnen, i uilAen
den kontinuerliga trotylmetoden
bl. a. utarbetatt. LaborantLennart
Karlron oid entrdn

av verksamhetensmil. Den tekniska forskningen
vid ett foretag som Nobelkrut dr normalt inriktad mot bestdmdamil, d. v. s. fiirknippad
med bestdmdaprodukter i blickfdltet, dven om
detta icke utesluter mera lingsiktiga problem,
vilka man endastgradvis kan angripa. Dylika
forekomma icke bloti sisom apparattekniska
uppgifter inom det kemisk-tekniskaomridet,
utan dven i rikt mitt inom angrdnsandevetenskaper sisom vdrme-, vakuum- och insirumenttekniken. Nigra av den tekniska forsdksverksamhetensvanliga uppgifter iro:
1. att i en skala nigonstansmellan laboratoriets
och fabrikens bekrdfta pi laboratoriet nidda
utbyten. (Med utbyte menar kemisten ett
mitt pi verkningsgraden vid en avsedd kemisk omsdttning);
2. att pL grundval ddrav uppstilla tillverkningskalkyler for en ev. avseddtillverkning
i viss skala;

I denna anLiggning(T 27) hanterasnlhtan alltid
IIror. Goloet iir diirfi)r AakeltiicAt.Herr Karl-Erik
Eri At son cbargerar reakti owapparaten

3. att faststdlla for varje sdrskiltavsnittbilligast
tdnkbara konsiruktionsmaterial.Hdrvid skall
hdnsyn tagas till mlnga egenskaper,sisom
motstindsform6.gamot kemiskt angrepp,bearbetbarhet, hillfasthet vid forekommande
temperaturer, vdrmeledningsform&ga och
liknande;
4. att vid overgingen frin "glas-skala"till mera
tekniska konstruktionsmaterialstuderainverkan av upptrddandefororeningar pi produktens kvalitet, t. ex. firg;
5. att faststdlla, att inga ovdntade storningar
upptrida vid begagnandet av rhvaror av
kommersiellarenhetsgrader;
6. att giva upplysningarom i vilken utstrdckning
reaktionstidernabora fordndras vid tillv;ixt
av behandlingsskalan;
7. att tillgodose praktiska synpunktervid montage av apparatgruppermed hinsyn till betjdning, underhill och rengoringsmojligheter ;
8. att intresserasig for allaprodukter i metoden
och inte bara for den itrivdrda huvudprodukten samt
9. att i tid soka observerade yrkeshygieniska
svirigheter, som iro fiirknippade med den
tilltenkta fabrikationen.
En speciell arbetsmetod,ik
De medel, som disponerasfor att ni de foresatta milen, :iro av allehanda art. Likavdl som
laboratoriearbetetav hdvd kommit att fh en viss
teknik och fabriksdriften i ffiga om minga
organisk-kemiskaenhetsprocesseruppvisar be-

tydande likheter sinsemellan,si har arbetet i
rnellanliggande utvecklingsstadiersin speciella
arbetsging, som t. ex. vid Nobelkrut varken
Dassarfor liter- eller kubikmeterskalan.Om en
uppgift skall bearbetasi forsoksskalaeller ej,
beror helt naturligt av vilka erfarenheter,ffIan
tidigare har av liknande syntesmetoderi storre
skala. I varjefall skall man vid planldggningen
av utvecklingsarbetetmycket noga akta sig for
att "leka fabrik" i en viss skala pi si sdtt, att
all apparatur, ledningar, kapacitetero. d. avses
utgora en och samma brikdel av den onskade
produktionens storlek. Det gdller i stillet att
med hjelp av disponibla maskinella resurser
montera forsiiksgrupper,i vilka praktiska ron
kunna goras och felande data bestimmas. Med
andra ord, man efterstravare) nigon fullstdndig
fabriksmodell, utan ovediter dessadetaljer till
det senarestundandekonstruktionsarbetet.Foliaktligen ir den halvstora skalan foga ldmpad
for studier av shdanaviktiga detaljer som materialtransport och avmdtningsmetodik.I sjdlva
verket dr hinhen universalhjdlpmedlet for
chargering och materialtransport i forsoksanlaggningarna.
T emperatursynpunkter
"Hanteringen" ovan kan verka fitrvinande,
sdrskilt sedd med metallurgensogon, men man
miste komma rhl"g,att Nobelkruts flesta rivaror
och produkter iro fast eller flytande massgods,
som endasti fi. undantagsfallbehandlasutanfor
temneraturomridet - 2Oo-+ 25O'C. Det
kanike forefaller egendomligt, att vdrmningstekniken kan erbjuda bekymmer under dylika
omstdndigheter,men man miste hilla i minnet,
att organiska foreningar - vilka alla innehilla
vid obetydlig overhettning
kol och vdte -

I fdri:Asanldggningentstora hall finns fitrankilngtsAenoringfutnai de armeradetiiggarna,lA alt appardtarenmedbjdlp aa konsolerlikt spindlarkan kliinga
uppft)r aiiggarna.Herr GunnarStri)muallb1'terfraktion oid en aadriuning

sonderfallapi annat sdtt och med annan hastighet dn produkter ur mineralriket. De flesta
organisk-kemiska reaktioner, som utnyttjas for
teknisk drift, dro Fttfoljda av vdrmetransport
antingen sisom vdrmetillforsel eller vdrmebortledning. Dessa frhgor miste ofta ignas betydande uppmirksamhet. Det dr visserligen
olika distributionssant, att vatteningan
tryck
ir det dominerande sittet att tillfora
virme, men minga reaktioner, som ske for lingsamt vid rumstemperatur, drct alltfor kdnsliga
varfor viirme
for lokala overhettningstendenser,
miste tillforas medelst varmvatten av noggrant
inreglerad temperatur. Vid reaktionstemperaturer over 170' a 200' medfor i andra sidar-r
det hogre ingtrycket en del nackdelarur sdkerhets- och konstruktionssynpunkt.Man har ddrfor pi senareir vid Nobelkrut i vdxande utstrickning i stiillet for vattenin gaborjat anveinda

'j

Den H-f ornriga fdrdksanlnggningen F 21 ir efter 1949 1rt
tillbyggnad en tiregen thapelse.

ffiffi

for det ir si ldtt ait hdlla bort allt ovrigt utan
oldgenheter. Illaluktande substanserbehandlas
i dragskip och smutsigtlaboratorieglasrengores
utan tanke oi kostnadsrelationereller kanske
rent av utbytesmellan varje sats!
Apparatur och personal

En trauersband l;aer fdrsi)Asballen tnderllitlar
ontlnontdge ocb inleritirert aiixlar stdndigl. Herr Gtutal
Iohanston Aonlrollerar destillationetzs t,akaum ocb
Herr Ado$ Eriksson stfrr aid den bastanta ltdgtrl,spsautoklaaen

speciellavirmemedier, vilka ha hogre kokpunkt,
d. v. s. ldgre tryck, och ddrmed medfora kigre
pikdnningar pi""apparaturen.
Aven bortledningen av vdrmet miste n'ringa
ginger ske efter noggrant utstakade program.
Direkt eller indirekt skerdetta niistanalltid med
kylvatten,va.ravsom bekant betydandemdngder
forbrukas i all kemisk industri. Men utbytet blir
ofta otillfredsstdJlande,om man sommartid e,
kan underskridaca | 25",varfor kylmaskinerier
ofta erfordras for att mojligg6ra arbeten vid
minusgrader. Talrika dylika finnas ocks&bland
Nobelkruts mycket utspridda byggnader. Men
dven kylning miste i minga fall utforas med
sttirsta varsamhet, dL fasta beldggningar ldtt
avskiljaspi apparaturensvdggar. Dessabel?iggningar bruka katastrofalt fijrsimra bide fortsatt
vdrmeutbyteoch den avskilda produktensegenskaper.
Gemensam for alla de svirigheter, soln
bruka itfolja vdrmning och kylning for forsknings- och driftsingenjoren, d.r siledes den
rninga gi.nger smalatemperatursektor,som man
miste arbetai. Blir t. ex. temperaturenfor hog,
sonderdelasdet dyrbara materialet, blir den i
andra sidan for lig stelnar det och omojiiggor
vidare storningsfri behandling.
ir vidare, att
Ett allment drag i f<irsoksarbetet
man, for att ej uppskjuta vissa andraplansproblem till fabriksdriftens igingsittning, miste
gripa sig an med att tillvarataga alla uppkommande material i den forevarandemetoden. Pir
laboratoriet' har man helt naturligt en viss
tendensatt helt inrikta sig pi huvudprodukten,
))

Tvi hjeilpmedeldro vitala for en framg&ngsr:ik teknisk forsoksverksamhet:ldmplig och rdti
skolad personal bide for planldggning och
praktiskt utftjrande samt en rikhaltig uppsdttning av apparatur och maskiner for att mojliggora utforande av alia fiirekommandetekniska
enhetsoperationer.De flesta syntesmetoderdro
ndmligen i stort sett en speciell kombination
av dylika.
For att ta de materiella tingen forst, si har
forsoksanldggninganas inre aldrig samma utseendevid olika tidpunkter. Ett stdndigt om
montage och byte av apparatur och uppstdllningssdtt utgor en stor del av verksamheten.
Man fir hdr liksom i allt annat utvecklingsarbete inte vara rddd for att misslyckas.Det kan
au den nya AlockbottenEtt lustigt grodper:peAtiu
Aolonnennted dessntantlade,barontetriska
lallrdr.
Liigg ntiirAetill de i sidledrullbarabryggorna,ailkas
hraa
efter det tillfAlliga rnontagets
liige han aapassas

gir minader, innan man kan fi ihop en forsoksgrupp for det forsta Provet med kemikalier.
Detta skall enligt gamla fiirdomar misslyckas
och brukar ofta blott duga till att "diska" apparaturen med. Men om man efter en serie misslyckade varianter framilt tionde forsoket borjar
se en framkomlig vdg, dL kan man anse sig ha
fitt en del erfarenheter av sin uppgift och
kanske i bdsta fall vet, aarf6r man lyckas.
Som ovan sagtsbehdvsmer aPParaturdn som
samtidigt fir plats i monterat skick, s& att man
har reserver att valia bland. Det universella
ett kzirl med
hjdlpmedlet dr reaktionsapparaten,
tdttslutande lock och mojligheter till inre omrorning samt anordningar for vdrmeutbyternecl
omgivningen. For ett flyktigt oga se dessa
apparater rdtt enformiga ut, men de skilja sig
i frlga om storlek (50-250 1), konstruktionsmaterial (gjutjdrn, smidesjdrn, stillegeringar,
l<oppar,blyHedd eller emaljeradyta etc.), arbetstryck (vakuum upp till 100 kglcm') och
omrtrrartyper. Yarie apparat har ett numtner
och bor ndstan behandlas soln en indivicl for
sig. Kring alla dessa apparater i egentlig ben-rdrkelse
gruppera sig behillare, pumpar, filtreoch
OtcarBidrcka)den liten extrahlionsVerkrniistare
t'akr amd.e.rti l Iati onsgrupp

shkrabandledning
lJnd.erLaborantln.guarGattaftsorzs
inbiimta
gtundernai
lkrlingar
lfir Nobelhratsl6rsta
Aenzit kt laboratori earbete
ringsanordningar,kylare, separatorer,centrifuger, kolonner, torn och dylikt, som erfordras for
studiet av processerna. For att fullstdndiga
bilden av kemisk teknik bor man eima om att
ror, ventiler och instrument givetvis alltid erfordras. Av detta forstis, att verkstads- och
montagearbetetspelar en betydanderoll i den
kemisk-tekniskaforskningen inom industrin.
Sjilva forsijksarbetetbedrives i allmdnhet i
form av satsvisaforsok, iven om man efterstriivar en kontinuerlig fabriksmetod. Sedan mau
genom inledande fiirsok skaffat sig en alhndu
kdnnedom om syntesmetoden,soker man faststdlla den relativa inverkan av olika betingelser
i metodiken genom att dndra en eller ett par av
dessa,medan de ovriga i mojligastemin l-rillas
konstanta. Det gdller si att sdga icke blott att
loda det omride, dir kursen skall liggas, utatt
iiven angrzinsandeomriden. Forsiiksarbeteti
halvstor skala brukar avslutasmed serieforsok,
av vilka ett mer eller mindre tillfiirlitligt statistiskt material erhilles. Pi grundval av mdtta
och antecknadedata gtiras sammanstdllningar,
som ligga till grund for berikningar, projekt
och detaljkonstruktioner.Trots det obestridliga
vdrde, som forsoksmaterialet iven frin deu
halvstora skalan besitter, dr det ofr&nkomligt,
att en ny tillverkning normalt medfor talrika
6verraskningar ay skilda slag. Man kan bara
hdnvisa titl det enkla fijrhillandet, att proportionen mellan aPParaturensytor och volymer
dndras med arbetsskalan.
Med den vdxelverkan,som rider mellan olika
instanser i foretaget i fdga om den tekniska
forsoksverksamheten,ir det ej underligt, att
rekryteringenav personalfar val av en noggrann
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Maior C. F.WDSTRDL,.Lavgrflr srrrn sprflngflrnnesinspektiir
Efter en mer dn tioirig verksamhet som
sprdngdmnesinspektor
har majorC.F.\Testrell
den 30 september1P4!
avghttfrin sin ansvarsfulla post.
Vel rustad genom
nan 2j-iriq verksamhet som arbetsofficer
vid ammunitionsfabriken Marieberg och omfattande utldndska
studieresor,eftertrddde Malor \Testrell 1938
Civilingenjor Gottfrid von Feilitzen sisom
sprdngimnesinspektorefter att cirka ett ir sisom
forste byriingenjor ha vait verksam inom
sprdngimnesinspektionen.
Major \Westrell har genom sitt utornordentliga kunnande, sin omutliga rdttridighet och
sitt urbana vdsenvunnit alla, han kommit i beroring med och minga dro de vdnner, l-ranhdr

fhtt I alla ldger. Ddrom vittnades det vid sammantrddet inom Nobelkruts sdkerhetskommitt6,
ddr han pi ett om hkta hjdrtlighet vittnande
ordsdtt avtackadesav sivdl skyddskomrnitt6ns
forande som huvudskyddsombudet.Det framholls di bI. a., att Major \Westrell icke endast
varit en omtyckt hogste overordnare av sdkerheten vid Nobelkrut utan aivenen verklig vdn.
Major \Westrell har gjort Nobelkrut utomordentliga tjdnster i sitt vdrv. Ddrvid har inte
endasthans gedigna kunnande, aldrig svikande
intresse och stora id6rikedom utan dven hans
mdnniskokdnnedomoch intressefor mdnniskan
parat med en humoristisk blick pi tingen varit
av utomordentligt vdrde.
Major -07esirell eftertrddes av civilingenjor
A. Billberg, som i mlnga hr va.'it forste byriingenjor inom springdmnesinspektionenoch
ddrigenom forvd'nat stor fortrogenhet med arbetsuppgifterna.
IYa/NT

F0RSKNING
KE,ltlSK

T E K N IS K
F6RsiiKsvERKsAtril{ET

UPPORAG

APPARATKONSIRUKTION

NYA FABRIKER
sovring. Ovanstiende skiss visar, att forsoksanldggningarnasarbetsomridebefinner sig nigonstansinom en triangel, vars hcirn representeras
av kemisk forskning, mekaniskkonstruktion och
som
teknisk fabriksdrift. De experimentarbetare,
sysslamed denna verksamhet,bora ddrfor ha
fabriksvana,kombineradmedvakenhet,formiga
att meddela och nedskriva iakttagelser sami
fallenhet for sjdlvstdndigverksamhet.
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FABRIKSDRIFT

PROIIUKTER
I sjdlva verket erbjuder forsoksverksamheten
utmdrkta tillfdllen att komma de kemiska processerna
mera in pi livet. Det ir ddrfor avsikten
att i betydandeutstrdckning forldgga den praktiska delen av den nystartade ldrlingsutbildningen till forsoksanlaggningarnafor att ddr ge
ungdomarna en gradvis kontakt med fabriksmiljon, formedlad av rutinerade experimentarbetare.

Titlar,

Sysslor och Yrken
Fortsd,ttning

Frin valsverket,ddr vi senastpresenteradede
olika sysslornaoch yrkena vid Boforsverken,gir
allt valsat material till Adjustagehallen,ddr vi
alltsi nu skola stifta bekantskap med denna
verkstads soeciella vrkesmdn och hora vad de
na rof srg.
Adjustagehallen, l6ter inte detta-ord ganska
barskt. Fir man inte en korrektionsanstalteller
forna tiders s. k. disciplinkompanier,i varje fall
nigot strdngt uppfostrandei tankarna,ndr man
hor detta ord. Det dr inte utan att det ocksi
ligger en del verklighet bakom denna tanke, ty
adjustagehallendr verkligen en slags korrektionsanstalt, ddr de valsade produkterna fi en
ordentlig "uppstrickning", innan de gi ut i
handeln eller till vidare bearbetningi vira egna
verkstider.
Adjustagehallendr slutstationenftjr valsatoch
smitt stingstAl. Ddr fdrdiggoras alltsi de stora
seriernaav valsat gods genom syning, riktning,
skalning, slipning, milning, stdmpling o. s. v.,
si att stilet gir ut till kunden i den standard,att
Bofors fir beh&lla sitt goda namn och rykte pi
stilmarknaden.
Lit oss nu genom de olika yrkesminnens
berdttelservisa vad verkstadengor.
De forsta, som tar hand om valsgodset,dr
rlnarna och hdr moter vi bl. a. herr Elov Lundberg med 66 fu ph nacken och 55 ir i tjdnst,
dd-ravca 25 som synare och grovsynare. Det
kanske dr bdst att tala om, att man i syningen
talar om grov- och finsynare, d. v. s. de som
granskagrovre resp. finare stingmaierial.
"la, ui ska se efter arakor, flagor, sprickor,
.rlagg och andra mdjliga fel i stfrlet. Felen ritar
ui pd med krita, sfr att sliparna sen fdl ta bort
detn rzed slipmaskin. Senffrr man skriua besked
pi. uad man har synat, sd.att stdngantalet stirnrner med korten. Det dr ett ganska bra jobb att
aa' synare, men mfrnga gd.ngeriir det urd.ngt,niir
d.et hr trasigt och bd.rt stdl, Stdlet iir fdrresten
mycket bkttre nu, dom iir noggrannare nu i aalsuerket och slipar iimnena bhttre, forr uar det
trasigt ukrre.
Bra ogon det mdste man allt ha, ocb det har
jag och bra glasdgon med.,de hiir har jag hat't
i 15 3r snart. Det i)r allt en jikla tnasrastd.lman
synat under alla dessa frr. 100-150,000 ton

vid Boforsverken

p&, ett kdseni
ntinst, nej forresten, ui har ju aarit 4-.5 rnan
onzatt syna,men nog iir det 25.000ton jag syttat
enJatfl. Men nu borjar jag snart less ai't, jag
har ju bara ett dr till pension."
Frin syningenghr sti.let vidare till riktning,
skalning o. s. v. Riktningen sker pi flera olika
sitt, i rullriktverk, reelingmaskiner,i "bulldozer" eller under lufthammare. I rullriktverket
gi stingerna 2 ghnger genom maskinen, forst
rd,tasalla "smlkrokar" och ddrefter alla "l&ngkrokar". Tidigare riktades de klenare dimensionerna under fjdderhammare. Vid det stora
reelverket stod reelaerksriktarna herrar John
Bjorlin och Erik Nerdng. Den forre har varit
hd.ri 3 ir, forst som reglerarevid lufthammaren
och nu hdr i detta arbete.
"lobbet hl)r iir bra,f astnog aar d.ethirt, inttart
nt.anbleu aan, tnen det gdr bdttre nu. Vi rikt'tr
alla dimensioner mellan 22 till 75 mm. Materialet gdr mellan 2 par stora ualsar,som gdr ntot
uarandra, och si. riktas det och blir au med en
del skalx). Man fdr reglera austdndetmellan
aalsarnafor uarje dimension. Verket utisnasju
uiirre, rnen det fdr man aiinja sej uid."
Herr Nerin g 6t yngre i girden, han har bara
varit hir nigra minader.
"la, iag iir inte hiir aid reelmaskinen hela
tid.en,ui skiftar litet mellan de olika jobben, sd.
il gor lite au aarje. 15-20-25 ton brukar ui
hinna med.d rikta pi. skiften. Hela std.ngenblir
rak i maskinen, xfiont -rjiilaa i)nden, som rudste
rihtas under luftbammar"e. Seghirdat rnaterial
rrti.ste ocksi. efterriktas,"
Vid lufthammaren fann vi firman H. Johansson & H. Johanssoneller lufthammarriktarna
herrar Holger och Henry Johansson,som inte
alls dr sldkt med varandra trots namnlikheten.
Holger Johansson har varit boforsare sedan
1937 och stitt som riktare vid hammaren i
snart 3 Lr.
"la, hdr i lufthanrnraren riktar ai )ind.enpi
alla stdnger,som gi.tt ge?tomreelmaskinen.Vid.
plattjiirn riktar ui hela stdngen. lobbet )ir riitr
sd..rtriingt och tungt och ford,rar gott iigonm;l;.
Virst i)r det ldr 6ronen, ui aill giirna fi sus*) Ann:.: D. v. s. valshudeller oxidskikt.
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ningdr trots iironskydden. Sirskilt plattpirn ger
skarpt ljad, rnen d.etbullrar ju duerallt hiirnere."
Herr Henry Johanssonar reglerarevid lufthammaren,men di inte denna gir full tid, har
han ocksi en hel del andra jobb.
"Regleraren ska iu se till att slaget blir lagon.
hfr.rt,aarken for llitt eller f or tangt, Det driijer
innan man fir uana, en d.el liir det sig aldrig.
lag har aarit hiir i Bofors sen LplJ, ibland fd.r
jag ocksi. hjAlpa rill nted fiirgstdmplingen."
De grovre dimensionernariktas i den s. k.
Bulldozern, en horisontell excenterpress,i vilken stdngernariktas mellan 3 klackar, 2 roilrga
och l fast, reglerbar medelst skruv. Tv8" man
stir i laget, som skijter maskinen. Hdr funno vi
"BulldozriktArnA" herrar Ivan Bladh och Georg
Lindmark.
Herr Bladh dr boforsare sedan snart 18 ir,
rnen infodd degerforsareoch hiller styvt pi
Degerfors' lag i allsvenskan.En av hans verkligt stora glidjestunder under senareiLrvar niir
Degerfors klidde Norrkdping.
"Hir riktar ui bitar som iir iinda app till 110
rrtrn i diameter. Vi riAtar helt och bdllet nted
dgonmdtt. lobbet dr iu ganska tungt nett itttreJsant."
Och herr Lindmark, som ocksi har Degerforsforbindelser,kompletterar.
"la, mitt jobb nr aft stL aid ratten ocb regleru
slagen mellan stotdynorna, eller t,ad dom ntt
kallas. Vi fi.r uara annstarka karlar hiir, deu
hiten .rontti iust nu hdller pd.med kr inte turtg,
rnen ui har ibland tunga bitar, t. ex. propellet'axelstdl och liknande. Nog ir det ungefiit' 10
tons kraft mellan slagen*)."
"Skalningen" av stingstilet utfores i speciella
maskiner,ddr roterandesvarvstil tar bort nigon
rnillimeter glodskal och stil ned till en ren yta
och den onskadedimensionenmed en tolerans
stod
piLca7/IO mm. Vid en av skalmaskinerna
.rkalarenherr Karl Svdrd,som arbetatvid Bofors
ca 12 Lr och ddrunder haft diverse jobb sisom
mejslare,sandblandareoch betare till desshan
kom hit.
't) Anm.:

Det ir ca 100 tons kraft i slaget.

Bildraden aisar uppifrLn och ned: FinsynareGrnnar
Nilstort, GrousynareElof Landberg,Reeluerksriktarna
lobn Bjdrlin (t. u. och Er)A Neriing (t, b.) saut
Henry loltantsott (t. a.) och
LufthartznzarriAtarna
Boforsfoto: Tillman
Holger lobansson(t. h.)
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"Det biir i)t' en garnntaltysk ruaskin,men dert
iir bra. Det tat' en del tid att ldra sei shijta dett
och i)uen niit' rnan klarar den, finns det .rituationer, dfr rnan kan gfr.bet. Det giiller att hd)la
centrum pd stfr.ngen,ocb se till, att std'leniit ttiil
slipade. Slits suarustdlenner blir det olika diarn)ter i stdngensi)ndar, sd ntan fdr ofta ta mdtt
och kontrollera. Det )ir inte mycket ,rom.skalas
bort, pi. 33 mm ualsat, .rorn iag nu hdller pi
rn.ed,skalat'ui net' till 31,5rnm."
Efter skalningenintrdder " skalningssynaren"
pL arcnan. Ndr ytan svarvatsren kan eventuellt
kvarvarande fel upptdckas, n;ir man med en
stark lampa belyserstdngerna.Med lampan i
ena handen och ett hakmitt i den andra, fann vi
finsynaren herr Gunnar Persson framfor ett
knippe stingstil till 40 mtn granater, som jr-rst
passeratskalmaskinen.
"Hiir giiller det att noga kontrollera Man f 6t
att se ocb markera alla fel. Ytatt mdste ttma
felfri och mdtten stiimma pA 1/rc niir. Det iit'
ett intressantjobb, sonzfordrar stor noggrann'
bet. lbland iir hiir en uiildig fart och frds, men
det iir ju inget fel. Men man borde ha ockord
pd joltbet. lag har uarit i 3/2 dr bhr i Bofors
och l)r finsynaresedanett halai'r."
Centerlesslipningeninnebdr ungefdr samma
ytbearbetningsom skalning, dock med slipskiva
i stdllet for svarvstil, varigenomytan blir betydligt mycket finare och toleransenkan gi ned till
I/Loo mm eller mindre. En mera ingiende beskrivning av maskinerna - som dro av helsvenskt fabrlkat - och metoden fir ansti till
annat tillf dl le. Y i f rhgadecent erI essI i paren hetr
Gustav Perssonom arbetet.

{

"ln, iog har jobbat hdr i 1.1ir, de sista3 i'ren
som centerlesslipare, Tidigare giorde iag lite au
uarje.. Vi stfrr 2 man aid. maskinen. lobhet i)r
skapligt pfr ett uis. Det fordras stor noggrannhet, ai slipar ofta ner under 1f100, i regel h to
toleranser. Lokalen hr iu lite rokig och bullrig'
annat kr det inte rnycket att tAga om iobbet."
Det centerlesslipadestilet synasomedelbart
och
och i ett sammanhangav ce?zterlessynarett,
nu frigade vi herr Bertil Fallgren, boforsare
sedan 1.936,om yrket:
Karl Suiird,
Bildradenilur appifrfu ochned:Skalaren
(t.
oclcIuatt
,')
Lindmarh
Georg
BulldozerriAtarna
Btadb (t. h.), Skalningrrfnat'en Gunnat Perssott ocls
Boforsfoto:Tillman
Centerlessliparen GttstaaPer.rtott
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"lag ser efter att ytan hr felfri och att stdlet
hdller de riitta toleransernam. ru. Vi mdsteha
skarpt ljus pd.std.letfor att hitta euentuella fel
hiir. - Om jobbet dr intressant? la, det iir riil
oliha det. Ar d.et fina toleranser och bt)gsta
kualitet, i)r ju jobbet ocksd.linare pd. sitt ilitt, I
alla fall dr det ganska striingt for ryggen. Hiir
i Bofors har jag uarit sed.an1936 och uarit synare
stiirsta delen au tiden."
Det gdller ju att bide hilla reda pi kvalit6er
och dimensioner. Dimensionernad,r ju ldtta att
klara, men kvalit6ernakanvara nog si sv&raatt
skilja pi, nir stingerna inte dr stdmplade eller
mdrkta. Den saken klarar emellertid gnistproL)a.ren,
och i denna sysslafann vi klubbordforanden och skyddsombudetherr Arne Gustafsson.
"Gnistprouningen gdt' sfr till, att ntan rued en
liten handslipmaskin filiser till stiingerna. Dd
Ier nxanpd.gnisornasf iirg och f orm, ailken stilkan rnart
sort det hr. De allraflesta std.lsorterna
genast skilja fit lnen en del nickelmaterial iir
ganshasuira att skilja sinseruellan.Ar man inte
sdker gdr man ju liingre, tar analysproao. s. a.
En sak ser tnan ju genast ocb det dt' orn det
kommit en stdng au annat material i banten.
Innan jag fick det hlir jobbet fick jag gd.igenont
ett slags exa?nenfor Ingenjdr Stake. Ibland gdr
jag som brinellprouare ocksi,"
Vi talade ocksi om klubben och dessproblem.
"I runt tal iir ui 80 man i hlubben. Ontsittningen l)r ganska stor, mest pfr lagret, diir d.et
niistan iir som ett aandrarheru. Dom kornrner
och gi.r uarje aecka. Det iir rnest de sonz inte
stanltar ackordjobb,som slutar. Yrkesjobbarna.
nar alltid liingre tid. Tidigare tyckte ai att audelningen uar missgynnad ifrdga orn ackorden
och fdrtfinsten, men nu bar ai komnrit i nifi.
med d.e duriga aud.elningarnai Bofors.
Matrummet kr bra, rnen tadttrun'tmetkunde
gdrna aara st6ue. Di)r finns bara 8 kran,ttr och
ingen d,uscb,och det iir f i)r litet f dr 50 man, sont
har smutsigt jobb. Det finns ju en hel del till
att anmkrka, men wt shall ui ju snart flytta ut
till Kilsta och det iir inget att tala onz, Bra
kamratanda har ai hiir ocksd.. Litet osiimja iir
det ju d.doch d.d,mest pd.mindagarna, dd.ai pratar fotboll, rnen det iir redan gldmt pd.tisdagen.
Bildradenuitar uppilrfrnocb ned.:Centerlessynaren
Bertil Pallgren,Gnistprouarenoclt hlubbordfdranden
Arne Gustaftton, Ausiindarlaget," MLlartniirtarnt",
HolgerRydberg(t. b.) ocbGutaf Aberg(t. u,) .rawt
Andkaparerz

Yngae

Lid,6n

Boforsfoto:Tillman

Lyckligtuis har ai inte haft nd'gra suirare
olyckor hiir, nten ai har md.nganyanstiillda, sd'
ui ffr.r mycket smd.skadorpd.fingrar och pd hiinder, si. ui ligger illa till i statistiken' De kliim'
nter sig lktt, dir de hfiller pd. med tungt, oljat
material,"
Men innu itersti en del procedurer, innan
stilet kan avseindaseller uppldggas i forridsfacken. For att underldtta sorteringenoch samiidigt ge materialet ett visst rostskydd har Bofors sedan nl.gra hr tillbaka infort milning och
fdrgmdrkning av stingstll. Milningen innebeir,
att stdngerna i hela sin lingd milas i olika
skyddsfeirger,svart for konstruktionsstil, gritt
for verktygsstil och blitt for snabbst&l.De vanligaste kvalit6ernamirkas dessutommed fdrger
- riitt, blitt, gront, gult eller vitt - i ena stingindan. For att inte giira firgmdrkningen allt
for omfattande och invecklad, fdrgstimplas
kvalitetsbeteckningendessutomutefter stdngernas hela lingd med gummistimpel. Dessutom
med stilstdminslis ocksi kvalitetsbeteckningen
pel p& ena st&ngindan.
Forst giller det att f.1 fina och rena stingindar och det ser iindkaparentill. Herr Yngve
Lid6n dr ganska nyanstilld och har endasthaft
indkaparjobbet i ca 3 minader.
"lag kapar iindarn) ca 1 tum ungefiir nted
.rrniirgelskiua i den hiir maskinen. Det grTr
kuickt, bara pfi ndgra sekunder har man kapat
till och med ganska groaa dinzensioner.Iobbet
ir inget uidare, smatsigt och dd.ligt betalt.
Annars trius jag bra hdr i Bofors ocb 1ti audelningen, ddr jag har treuliga kamrater. lag har
inte full tid bi)r aid kapen, atan iobbar sont
sti.lstiinzplared,essemellan.lag knackar dit kolhalten och beteckningen. Det lir en mirugd
stilstiimplar att hd.llareda pd,"
"Milarmdstarna" i adjustagehallentillhora
ausiind.arelagen.I ett av dessa fann vi hercar
Gustav Aberg och Holger Rydberg, vilka som
bdst holl pi med att grimhla ett parti stil, ndr
B-pilens utsinde gjorde adjustagehallenosdker.
Herr Aberg dr en av veteranernapi avdelningen,
med ca 37 tjdnstefui Bofors. Han borjade som
vedkorare pi. herrgirden och har sedan arbetat
i stilverket, valsverket och nu senast irir i
Bildradenuiur uppifrfrn och ned: Herr Eaert lV/ihltrnd tom tillfAllig fkrgtiimplare, SfrgarenHjalmar
Eaald
Uppuiigaren
Batenf dr aasiindarlaget,
lY/ablgren,
H oI ntt trand samt MagnafI uxpr oaaren
K,1r,3: (fr::

fI

1
adjustagehallen,dir han varit synarei minga ir
till for nhgra mhnader sedan. Tvdrs over sjon
och inom synhill frin verkstadenpi Val&sens
bruk, stod hans vaggafor snart60 ir sedan.Herr
Rydberg borjade i Bofors for ca 15 ir sedan.
"la, det lir bara n,i.gra md.nader-redan iag
slutade som synare. lag fick ont i ogat och orkade inte hdlla pi. lhngre. Det hiir jobbet dr bra
det med. Man ffr.r rdra pd sig litet och behot,er
inte ha glasdgon, rlten tnan fdr arbeta undan
riktigt. Vi kr 3 rnait i laget, en bas oclt tt,d
bjiilpare, Holmstrand dr 1:e rnani det hiir laget."
De skont bemilade stingerna specialfd"rgernasom anvindas torkar pi nhgra minuter
_- forslas sedan till forridet eller lastas direkt
pFL jd.rnvdgsvagnen,som alltid st6.r inkord i
adjustagehallen.Vid lagret har ganska minga
man full sysselsdttningoch det gdller att vdl
hitta i alla hyllor och fack. Herr Evert \7icklund ir en av dem, som arbetar i forridet.
"Hiir iir ndstansom i en diuersehandel,ntas.ror
med fack fdr olika sorter och profiler. lobbet
gdl bra, nten ibland. har nt.an suirt att hinna
med. Fdrgstiiruplingen sysslar jag egentligen
inte med.. Den gor rnan med en sirskild stiirupelmaskin,som fdrs 6uer st,ingen. Fdr uarje ny
stdlsort finns det en stiimpeltrissa, som ntan
fi.r byta ut."
Herr N7iklunds liknelse om att jobbet pi
lagret liknade en diversehandels,understrykes
bide av sd.garenherr Hjalmar \Wahlgrenoch av
ausindarbasenherr Evald Holmstrand. Herr
\Wahlgren ar gammal i girden; 27 tjdnstel.rhar
han, och han fick medalj och gratifikation for
25 av dem nu i viras.

"lag har /tand ont alla ord.er,.ront komntar
hit frd.n std.lforsl)ljningen, ser till att de riitta
bitarna blir utplockade ocb franttagna, iliger'
upp och ser till art allt blir uppskriuet ocb sd.
iuiigskickat. Det iir ett bra jobb, litet oljigt
f6rstds, nzendet lir iu siillan jag sjiilu oljar.rtilet,
jag har sd mycket annat att passa."
Adjustagehallenbestir egentligenav 2 avdelningar, efterbehandlingsavdelningen
MA20,
rned ett 60-7}-tal anstdllda,och slutavsyningen
for hejargodsMA 80, med ett 10-talanstdllda.
P& sistndmndaavdelningenskall vi en,faststanre
vid magnafluxprouaren,medan vi i annat sammanhang skall tala om avsyningenav de smidda
produkterna. Magnafluxprovmaskinenair uppstdlld i MA 20 i ndrhetenav centerlesslipmaskirren.Herr Hariy Drugge berdttarom proceduren.
"Hiir .rynar ai rnest hejar:nidda axlar, dret,och kardanaxlar till Voluo, innan de auiindas.
Vi magnetiseraraxe/n och spolar oaer d.enmed
olja, sont innehdller jiirnfilspdn (jtirnpuluer),
som stdnnctri alla fel och sprickor, sd att de
framtrdder tydligt ocb klart. Sen filar jag au
alla ytfel, men en del stiirre f el fnr jag sru)irgla
bort rned rnaskin.Det iir fel p; nistan alla bitar',
men det iir ju rnestsmdfel, soru/dtt gir att klara,
.rfi att kassalionenblir ittre .r/or.
Det iir ett intressant jobb, aiirst iir det rrued
guntntihand;karna, sotlt ma?t ntdste /tct pi. sig.
De stoppar inte i oljan, pd t4 dagar ir de uppfriitta. Man mriste ocksd.ha gunntistdt,lA.r,tneil
de stoppar ju liingre, kanske 10 ntdnader.
Si till sist nigra ord med avdelningschefen,
Ingenjor Per Stake.

"lag kom hit till sdgen 1p42, jobbade innan
dessi hrtrd.aerket,diir jag fick benet auslaget au
ett stdlknippe och fick komma hit. Hiir kapar
jag alla mdjliga bitar efter bestiillning, smd oclc
stora oln uartannat efter liingd eller uikt, Iog
skiiter 2 sd.garoch ui iir 2 sdgare hiir. En del
proubitar gil til'l laboratoriet, men d.enzestagdr
ut till hela Saerige, ja till utlandet ocksi.. SA
det iir ganska uarierand.e,ruen mycket spring oclt
passning i)r det ocks,i.. Smutsigt jobb iir det si
det fdrsld.r och kliiderna stoppar inte."

"Namnet pi den hlir aerkstaden,adjustagehalIen, aerkar ju ganska friimrnande for suenska
dron, sannolikt iir det uiil en forsuenskningat,
det engelskaord.et 'adiust'. Den engelshabendmningen p; salwna. aerkstad iir annltrs
'Finishing Department'. Synarhallenskulle uarct
en bdttre benilmning. Men nu skall ai ju snr.wt
- aadelningen biir sjunger
flytta till Kilsta,
faktiskt pd sista aersen och dd. byter t,i ocksd
t)ttntn.'Frtrdigstdllningsaudelningen'skall det
lteta ddrute, ocb det namnet siigerju direkt och
nrycket biittre uad ui gdr."

Vad avsdndaflagengor behover man ju inte
ndrmare f.otklara, och 2 av mdnnen i laget ha
vi redan trdffat. Nu iterstir "basen" herr
Holmstrand, 1:e man i laget sedan 1936 och
boforsaresedanmer dn 16 hr.

I ett av de kommande numren hoppas vi
kunna visa bilder f6n "fd.rdisstellningsavdelningens" nya lokaler i Kilsta, men annarstraffas
vi nista ghng i smedjanhos smederoch hejare
samt deraskamrater.
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Till sist Dric 0lssons frivola svn
pfl yrkena, i Adiustagehallen
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Skalaren

Andkaparen

Aasiindarbaten
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IIDMYARNDT
Under forsta halvi"ret I94O foddes det
svenskahemvdrnet som ett uttryck for folkets
vilja att forsvara sig mot varje inkrdktare. Det
fanns pi relativt kort tid hemvdrnsforbanduppsatta inom snart sagt varje stad och kommun.
I borjan var det kanskesi och si med bevdpning
och ovrig utrustning, men bristerna blevo snart
avhjdlpta och hemvdrnetvar redo att gora tjdnst
ddr si. behovdes.
Aven Karlskoga och Bofors fingo sina forband av frivilliga fosterlandsforsvarare. Det
blev mycket stor anslutning och Karlskoga hemvdrn rdknades som ett bland de storsta i Sverige. Karlskoga hemvzirn fick sitt elddop d&
det togs i ansprik for olika uppgifter vid den
stora Bjorkbornskatastrofeni december19.10.
Si sminingom framfoddes hir tanken pi att
bilda ett sdrskilt hemvdrnskompanimed uppgift
att skyddaBofors verkstadsomride.Ansokningshandlingar utsindes till intresseradeboforsare,
och snart hade man en tillrdckligt stor personalstyrka for att kompaniet skulle bli verklighet.
Genom tjverenskommelsemed Luftskyddsledaren var en stor del av denna personal uttagen
inom Luftskyddeis led. Dessa skulle alltjdmt
kvarst& i sin luftskyddstjdnstoch fingo siledes
en tvifaldig uppgift. Denna kombination av
uppgifter var genomforbar tack vare att forbandet endast skulle anvzindasfor verkstadsomridets skydd. Fordelen av att ha en del av luftskyddetspersonal bevdpnadvar pitaglig, cli de
ju bdst kdnde verkstadsomridetsutstrdckning
och lokaliteter och ddrmed hade ldttare arr
kunna overrumpla eventuellasabotorereller enstaka patruller, som lyckats taga sig in pi. omridet. Utbildningen inom detta forband har
ocksi bedrivits i ndra anslutning till industriomridet.
Men ytterligare nyheter ligo p& lur for hemvirnets del. Vid Boforsverken fanns ett antal
20 mm automatkanoner,som genom bolagets
valvrlja stdlldestill forfogande. Till dessafanns
iven det ndst viktigaste,nimligen en viss mdngd
ammunition. Nu gdllde frigan att skaffa fram
det allra viktigaste - personalfor pjdsernasbetjining. Genom en vdrvningskampanjman ocl.r
man emellan fanns dock snart ett antal intresserade och villiga sjdlar. Dock bor erkdnnas,
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att man nog just di iven "stal" en dei mannar
frln de redan befintliga infanteriforbanden
inom hemvzirnet.
Si smlningom blev det friga om att utoka
pjdsbestindetinom det uppsatta artilleriforbandet, varvid man frdmst siktade pe 75 mm
bergskanoner.Dessasinlemmande var snart en
realitet. Men de ledande krafterna inom forbandethade dnnu storrevyer. Varfor inte kunna
f6. med iven 10,s cm filthaubitser ? Si blev
dven fallet. Nu uppsteilldesig fr|.gan om utbildning av personalen.Det ir jr-ralltid ett problem att endastha personalensfritid till disposition, ndr det gdller att klara en ordentlig utbildning. Mycket skall ldras for en pjdstyp och
einnu virre blir det ndr man skall ldra sig behirska flera olika.
Nu kom man till den isikten, att det vore
Idmpligast att sdttaupp tvi forband, ett for den
idttare och ett for den tyngre materielen. Foljden hdrav blev. att 20 mm akan utbrots r-rr
artilleriforbandetoch bildade ett tungt kompani.
I ariilleriforbandet kvarstod alltsit l5 mm och
10,0cm kanoner. Aven nu gdllde det att skaffa
folk, och detta tillgick efter ungefdr samma
systemsom tidigare.
Av denna uppdelning foljde, att det nu blev
Idttare att klara utbildningen och vidare gjordes
det tunga kompaniet rorligare. Tunga kompaniet, som senareiven erholl ksp mf I/t, kunde
nu littare understodjainfanteriforbanden,vilket
fir anses vara dess huvudsakligasteuppgift.
Artilleriet fick sin uppgift huvudsakligen lagd
p5. nedkdmpande av itiillningar, Iag[andeiv
spdrreld samt forstorandeav strids- och pansarYagnat.
Efter snabbgenomging av sdttetfor pjdsernas
anvdndningvar det klart for skjutovningarmed
bide ldtta och tunga pjdser.Aven ksp fick senare
gora sdllskap med de kraftigare pjdserna till
skjutfdltet, dir skarpskjutningar dgde rum vid
Idmpliga tillfdllen. Rent fdltmdssigaskjutningar
klarades av med lcis ammunition vid samovningar med det oviga hemvdrnet inom Karlskoga. Artilleriet och tunga kompaniet ha vid
civningarnai huvudsak anvdntsfor de defensiva
uppgifter, som de vid ev. allvarsfall torde fi
sig anfortrodda. Genom personalensgoda vilja

att lara sig sina pjdser och uppgifter fi dessa
sdkerligenatskilligt att sagatill om ndr de skola
tala allvarsord.
Hir bor kanske aivenndmnas, att en sjdlvstdndig jdgarpluton och en ungdomsavdelning
finnes organiserade vicl Karlskoga hemvdrn.
Jdgarplutonenspersonalir i huvudsakungt och
spdnstigt stigfinnarfolk, som genom sin verksamhet inom orienteringsklubbenDjerf erhillit
utomordentlig god kinnedom om Kadskogas
vidstrdckta omgivningar. Det ir betydelsfullt
for hemvdrnet att disponera en sidan pluton,
som kan skickas ui p5. specialuppdrag. Ungdomsavdelningenhar stor betydelse, dels for
fortsatt rekrytering till det ovriga hemvairnet,
dels som fostrande organ for ungdomarna.
Tyvarc rider just nu personalbristbide inom
tunga kompanietoch artilleriforbandet, ja, iven
inom vissa av infanteriforbanden. Krigsslutet
7945 medforde fullt naturligt en viss avglng,
men tillstindet i vdrlden har inte blivit vad man
trott. "Vapenstillestindet" fordrar att varje
land alltjdmt dr pi sin vakt. Det dr dirfor att
hoppas, att vi till hemvirnet skola fi trllsa
minga flera goda fosterlandsforsvararevdlkomna.
Fordringarna fo.r en hemvdrnsmanstjdnstetid
d.ro icke stora. Man kontraktsbinder sig blott
att goratjdnst minst 20 och hogst 50 timmar per
hr. Anslutningen i fredstid 6r givetsvis helt
frivillig, men vid mobilisering eller krig kommer
ev. hemvdrnsplikt att inforas for alla som ha
industriuppskov eller civilplacering. Det dr
givetvis onskvdrt, att denna personal redan nu
kommer med for att kunna fi en kanskebehovlig utbildning och dven komma i kontakt med
det goda kamratskapoch den samhorighetsom
dr ridande inom hemvirnet. Det bor dock pipekas, att eiven civilforsvaret skall tillgodoses
genom ovanndmnd personaloch di naturligtvis
virt verkskydd i forsta hand.
Vi boforsarebora kunna visa, att Boforsstilet
biter och biter hirt, och att Bofors' personalkan
anvdndaforetagetsprodukter pi. verkligt effektivt sdtt.
K. G-son.
Bildraden aisat': Henruiirnstttiin'p3 bemntar.rcb
efter
uil fdrriittat aAr'u.- 20 tnnzaAani eldtiillning. 7,5cm bergskanon
nt/ j2 i uila.- 7,5nn bergsAanon
m/35 hlar till drabbning.
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fntressekontorets

nya avriikningsnota

Den som har affarer med intressekontoret
har kanske upptdckt, att den gamla avrdkningsnotan med karbonisering pi baksidan pi sista
tiden ersattsmed en helt ny blankett for avrdkning.
uppgifter med undantag av loneavdrag och utgiende saldo uppforts med maskinskriventext.
Det dr ingen vanlig skrivmaskin,som utfor detta
arbete utan en nyligen anskaffad hilkortsmaskin, en s. k. alfabetisk tabulator, som har
formigan att inte bara kunna skriva siffror utan
iven alfabetisk text. Maskinen framstdller avrikningsnotor med en hastighet av ca 400 st
pr timme och inbespararnhgra Personersarbete
pi intressekontoret.
Ftir att fullt utnyttja maskinensm6jligheter
och for att vinna ytterligare i manuellt arbeteir
det tdnkt, att frhn och med irsskiftet framstdlla
avrikningsnotorna helt automatiskt, vilket betyder, att maskinen dven skulle utskriva lirneav-

d. v. s. skuld eller fordran, till ndsta avloningsperiod. Blankettenkommer di att fi det utseende, som illustreras av nedanstiende fotografi.
For att uppni detta ir det emellertid nodvindigt, att varje anstdlld, som avser att ha mera
fortlopande aff.drer med intressekontoret och
som alltsi har att gora upp en budget for iret,
gor detta si noggrant och riktigt som mojligt.
Det nya systemetinnebir nimligen att piforda
debiteringar, som saknar underlag i budget, i
allmdnhet miste avdragas i sin helhet under
ndstfoljandeavloningsperiod.Vad som siLlunda
debiteras i exempelvis avloning nr 1 och som
avserutgifter, vilka ej medtagitsi den uppgjorda
budgeten, kommer att avdragasunder rubriken
"Ovrigt avdrag" i avloning m 2. - Den som
inte inldmnar budget men indock kommer att
fh affdrer med intressekontoretfir rdkna med,
att piforda debiteringarkommer att avdragasi
sin helhet nistfoljande avloning.
Hg

drag och dessutomrdkna och skriva ut saldo,

&

Avriikningsnofo

tnlressckonlorel

Nomn

A n s t d l l nn
.r

I t384

KARL$SON

KA
Konlo nr

Bendmning

FOREGAENDE
FRAN
DIV
FORRADSMAT
SPARKASSA
HYROR
TVATT
BUDGETAVDRAG
AVDRAG
OVRIGT

AVL

0000
o4t3
oSzl
8866
BBSZ

A v l 6 n .n r

Ar

25

1-949
Debet
Kronor

1-434
1000
2000
1800
400
6638

Fordron
till ncisfoovl6ning

Mdnod

t2

Dog

t4
Kredit
Kronor

5000
1-200
62QO,:,

Skuld
till ndsto ovl6ning

434
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Boforsverken
Sammantrddet under tredje kvartalet 1949
holls mi.ndagenden 19 septemberpi" Stillaboratoriets foreldsningssal. Forhandlingarna leddes
av v. ordforanden Herr Ragnar Olson. Tiil
sammantridet hade sdrskilt inbjudits Expeditor
Gunnar Pettersson,Metall, samt sisom foredragshillare, BergsingenjorGunnar Lindh, MF.
Direktor Sohlmangav forst en utforlig orientering over konjunkturldget for dagen, som var
svirare 6n nigonsin att overblicka, emedanunderrdttelsenom den engelskadevalveringenav
pundet nyss ingitt och man dnnu ej f&tt kdnnedom om de itgdrder, som den svenska regeringen i anledning hd.rav dmnade vidtaga.
Direktor Sohlman redogjorde for den svenska
utrikeshandelnunder iren nlrmast efter krigets
slut, orsakerna till att vhra valutatillgingar s3,
kraftigt minskat samt de itgdrder, som vidtagits
for att erhilla en jbmnare balans mellan import
och export. Efter denna allmdnna oversikt inalyseradesframtidsutsikternafor Bofors:
For krigsmateriel,vilka folja en specifik koniunktur, som oftast el dr beroende av den alimdnna konjunkturutvecklingen,foruts&gsgoda
avsittningsmojligheter. De svirigheter som heir
mota ligga dels pi valutaomridet, ndr dei giller
att avsluta affdrerna, dels pi arbetskraften.
Brist pi. yrkeskunniga arbetare i vissa avdelningar medfor ojimn beldggning och tvingar
till vissa omplaceringar. For citiltillaerkningarnA, som kraftigare dro bundna tiil den allmdnna
konjunkturutvecklingen, f8. vi pi exportmarknaden rikna med att mota okad konkurrens. Pir
den svenskamarknaden ha vi utsikter att sdlja
valsverksprodukteroch gjutgods, medan smidet
rnoter hirdare konkurrens. Vira sidlvkostnader
ligga dock hogt.
BergsingeniorG. Lindh holl dzirefterforedrag
om de aktuella metallurgiskamaterialproblemen
vid Bofors. Dessa problem mota under alla
stadier av stilets framstdllning, alltifrin smdltningen i st&lverket, nnder bearbetning och
viirmebehandlingi de metallurgiskaverken, un-

der maskinbearbetningeni verkstiderna och
fram till stilets slutliga anvindning. Storakostnader ha nedlagts for att utprova nya stillegefingar med forbdttrade egenskaper,nya former
pi got m. m. Sdrskilt i de nya krigsmaterielkonstruktionernamota mhnga nya mateialproblem.
Arbetarrepresentanternai Foretagsnlmnden
hade inldmnat en skrivelse med besdran om
lindring av bestdmmelsernarorande avdrag i
lon vid bortglomd sidmpling. Herr Viksten
kommenteradeskrivelsenoch hela frigan blev,
efter en livlig och uttommande diskussion,rekommenderadatt upptagas forhandlingsv;igen.
Herr Lonnberg redogjorde for Forslagskomrnitt6nsverksamhet. Se meddelandeunder rubriken "Forslagsverksamheten"i detta nummer.
Herr Gosta Nilsson refererade slutligen de
senasteomplaceringarnaay arbetskraft,som berort plitverkstaden. I sambandhdrmed diskuterades de pigiende arbetenavid Kilsta, Planeringsavdelningen samt beliggningen pi olika
verkstdder,frdmst Plitverkstaden och Modellverkstaden, varvid bl. a. meddelades,att det
f. n. rider stor brist pi plitslageriarbete icke
endastvid Bofors utan i hela landet.

Aolfiningsdagar

1960

Mrinadsavlifnad personal
25 januari, 24 februari, 24 marc,25 aprll, 25 ma,j,
22 jtni, 25 juli,2) augusti,22 september,25 oktober,
24 november,19 december.
Timavliinad
Avliining
nr

Utbetalning
egerrum

1....
2....

L8-19 jan.
1- 2 febr.

1....

I)-lo

4....
5....
6....
7. .. .
8....
9. .. .
10....
11....
12....
13....

teDr.

1- 2 mars
15-16 mars
29-3o mars
14 april
26-27 aptil
10-1i maj
25 maj
7- 8 juni
2l-22juni
5- 6 juli

personal
Avliining
nr

1{....
15....
76....
17....
18....
19....
20....
2 1. . . .
22....
23....
24....
25....
26....

Utbetalning
iger rum

l9-20 .iuli
2-3avg.
16-77 a:ug.
3O-3I aug.
13-14 sept.
27-28 sept.
li-12 okt.
25-26okt.
8- 9 nov.
22--23noY.
6- 7 det.
20-21 det.
1 0 j a n .1 9 5 1
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Liinspanandet

startar

Ap StatsrddetSVEN,4NDER.tJON

Den kampanj for "lonsparande" sorn startar
i septemberminad bor ha alla utsikter att bli
en stor framglng. Hela organisations-Sverige
och dessutomalla vira sparinstitutionerstodjer
karnpanjen. Fiirslagsstdllaredr landets samtliga
ideella och politiska ungdomsorganisationer.
Ungdomens egen isikt om sparid6n kunde avldsasvid den nyligen foretagnagallupundersokningen. 82 procent av de tillfrigade ansi.g att
id6n var utmdrkt bra och 68 procent uttalade
att de ville vara med. Det ar sdllangallup kan
redovisasi stor enighet.
Lonsparandetdr ingen alldeles ny id6. Den
l.rartidigare praktiseratspi skilda hill i landei.
Det systemsom nu foreslis bli allmdnt himtar
sitt monster frin det s. k. Gringesbergssystemet,
vilket gir ut pi att arbetsgivarenvid varje a.zloningstillfdlle giir avdragpi lonen for anstdllda under 25 ir. Nu rekommenderasatt avdragsbeloppet skall vara ldgst 10 procent pi bruttoIonen. Sparbeloppeninsdttes av arbetsgivaren
pi sdrskilt bankkonto och fir i regel uttagas
forst vid fyllda 25 hr eller vid giftermil dess-

;tri

foriman.

Sparformen dr frivillig. Det forr.rtsdttesdock att de flesta ungdomar kommer att
traffa sparavtal med sina arbetsgivare.

Huvudsyftet med lonsparandet ir att den
yrkesutovandeungdomen skall spara en del av
sina inkomster for framtida behov, frdmst utgifterna vid giftermi.l och bosdttning. Visst dr
det minga ungdomar som sjdlva tinker pi den
saken och handlar ddrefter. De flesta ir dock
inte si framsynta, trots att forutsdttnin garna for
ungdomssparandetokats vdsentligtpi grund av
lonestegringar for speciellt den yngsta arbeiskraften. Alltjiimt miste de flesta ungdomar,
som bildar familj, sdtta sig i skuld och sinka sin
standard. S& behover det inte vara. Genom
lonsparandet skulle den svenska ungdomen
kunna bryta med dessamindre goda vanor och
skapa en ny och bdttre ordning.
Det ir ddrfor angeldget att denna sparid6
fores ut pi hela arbetsmarknaden- inte bara
till de fi stora foretagen med minga anstdllda
utan dven till de minga smi med fL anstdllda.

,ffisir*r*A
Boforsverken
Forslagskommitt6nvid Bof orsverkensammantridde lordagen den 27 augusti under Direktor
Axel \Tahlsteensordforandeskap.Vid sammantrddetbehandlades
8 drenden:1 bordlagt sedan
1948 samt 7 nya for iret. Kommitt6n beslot att
std,lla2 forslag pi framtiden, di vederborande
forslagsstdllareslutat sin anstillning vid bolaget,2 forslag avbojdesoch de 4 nedanstiende
forslagenbelonades:
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Metod for tillverkning av trdramar for mdtning av utgingshastigheter,inldmnat av 1640
IV. Eriksson och 6575 K. E. Sr)derberg,KPS.

Konstruktion av mellanliggsklots for fastspdnningav oregelbundetformade arbetsstycken
i frdsmaskin, inld.mnat av 2623 R, Sundstrom,
VK 25.
Forbdttring av metod for borrning av detalj
till ASEA cykelljus,inlimnat av 3125 T. Karlsson och 3277 H, Nilsson, VA 40.
Forbiittringar av konstruktionen pi de skyddshjd,lmar, som anvindes vid sandbldstring, inldmnat av 684 S. Andersson,MG 23.
Sedan augustisammantrddetha ytterligare
nigra forslag inkommit och tills dato (t. tt.
t939) ha sammanlagt 20 drenden diarieforts
under iret.

Det stora friretagetm&stealltid dragasmed sv&rigl.reterhd.ruti. Hur ir det t. ex. med de anstdlldas
mcijligheter ddr att llra kinna varandra.,f<iretagaren
och friretagetsj?ilvt? I det lilla fd,retagetkinner de
anstdllda si gott sorn undantagslcistsin eller sina
arbetsgivare,mdnniskan eller mdnniskornasom dger
och bestdmmerdver fciretaget. Hur dr det i storfdretaget? De anstdlldakdnner mestadelsinte en enda av
de mdnniskor,som dger det, kansketill namnetnigon
enstaka medlem av bolagsstyrelsen.Ja, det finns
t. o. m. mdnniskor inom sidana fciretag, som inte
skulle kdnnaigen verkstdllandedirektdreneller dispo-hr
nenten ens om de snubbladeciver honom. De
anstdlltsav underordnadechefer och kommer kanske,
etskilligaav dem,att vid uppnidd pensions5.lder
aldrig
ha bytt ett enda ord eller vdxlat en hdlsning med
en stor del av de civriga anstdllda. Vid deI stora
fciretagetkommer och gi.r folk, sdrskilt under tider
som dessa av rrirlig arbetskraft,avst&ndendr stora
arbetsuppgifternastrlngt specialiserade.Var och en
ir ett nummer och en signaturinplaceradi en avdelning, vars beteckningdr tre ur alfabetethopplockade
bokstdverplus nigra siffror . . . . .
Annu si sent som pa 1920-taletkiinde de flesta av
oss itminstone till namn eller utseendede flesta av
civriga anstlllda inom fciretaget. De var tillrZi&ligt fi
och stannadei regel tillriickligt liinge fcir att s& skulle
vara miijligt. Nu dr det annorlunda,Etminstonefdr
de flesta av oss. Jag tror inte att kdnslanav solidaritet
och samhdrighet med friretaget var stcirredt dn nr.r.
Det dr nog ingen stcirreskillnad pi den saken. Men
en sak ir ovedersdglig. Den st<irrekontakten mellan
alla anstdllda,som di ridde, gav en kdnsla av samhdrighet mellan de anstdllda, som var std,rredn vad
den nu dr.
Svirigheterna att skapa personlig kontakt mellan
stcirredelen av de anstdlldainom ett si stort friretas
som virt miste med nddv?indighetf<jrbli stora, del
fcirstir nog de flestaav oss. Men etskilligt kan g<iras.
De kontakter, som finns, kan utbyggastill att 6h sa
goda som mcijligt. Fcir de flesta av oss kommer vdl
friretaget som sidant alltid att f<irbli nigot mer eller
mindre abstrakt,en opersonlig makt, om vilken vi inte
mycketvet, som k6per vir arbetskraft.Men de mdnniskor, som vi dir kommer i berd,ringmed, kan vi knyta
goda kontakter med, ldra kdnna bdttre och pi jet
slttet skapa en anda av gott personligt samirbete.
Det dr inte utan sanning, nlr mdnniskor pistir, att de
samarbetarbdttre med mdnniskor,som de kinner, dn
dem de inte kdnner.
VZigentill samhcirighetnzed fdretagetgir civersamhcirighet inom det. Om var och en i sin stad, h<ig som
lig, upptriider pn arbetsplatsensom den gentleman
han g<ir anspr&kpi att vilja kallas,m. a. o. precis si
mot sina medanstlllda,som han sldlv cinskarbli behandlad av dessa,de ar etskilligt vunnet. Aven om
tonen i allmd.nhetnumera hrigst betydligt skiljer sig
frin vad den i sdmstafall kunde van fdrr i v?irlden,
finns det nog en del att fd,rbdttrap& den punkten
pi sina h&ll.
En annan sak. Det finns mdnniskor,som fordrar
samarbeteav aTlaandra utom av - sig sjdlva. Det
finns mdnniskor, som tycks tro, att de sidlva dr de

TASET{RETSBiU
I)e anstiillda

och samhiirigheten

Hiller kinslan av samhcirighet
med det egna fciretaget frin de anstllldas sida pi att fcjrsvinna? Hcir
- liksom gammalsolidaritetengentemotfciretagaren
dags arbetsgl2idjeoch yrkesstolthettill en fcirgingen tid?
Frigorna hdr ovan dr enbart retoriska. Di och di
ser man ndmligen satsernai pistiendeform.
Kdnslan av samhdrighetIr borta, sdgerman.
Det kan inte hjilpas, att man understundomf&r ett
gammalt romersktordsprik i tankarna. Ubi bene,ibi
patria - d?ir det dr bra, ddr ir fosterlandet. Det
liter lite kdrvt, lite krasst,kanske,rnen sidana var de
gamla romarna,ett folk, som stod med bi.da f<itterna
pi jorden. Orden ger ocksi uttryck fcir en sanning.
Dar jag har det bra, dir trivs jag, ddr kan jag kdnna
den samhdrighet, som dr ncidvindig fcir att jag ska
bli bofast och kunna deltaga i samhdllslivet. Samhd'righeten betingas av d,msesidighet.
Fd,rutsd.ttningenf<ir att kunna uisa samh6righetar
att man sjdlv kdnner att det lcinar sig, att man fir
svar. Nykomlingen.miste fcirstupptagasi kollektivet,
Aiinna-samhorigheten,
innan han-ijiilv kan visa prov
pl s&dan,som ndr allt kommer omkring inte dr n?got
annat in frukten av allas v8.rabemridandenoch strivanden frir samma sak, mot sammamil. Samhdrieheten bygger vi gemensamtupp, fciretagareoch aistdllda, under minader och 6r. Brister det i samhcirishet, gcir vi nog klokast i att alla och envar i sin stal,
inom den arbetsgruppeller sammanslutningdet kan
van frl-ga om, rannsakahjdrtan och niuiar: Vari
bristerjag sjiilv?
Det var bdttre fcirr. heter det.
Kanske,kanskeinte. De itergivandenfri.n glngna
tider man flr - muntliga och tryckta - jdvaindstan
alltid pist&endet,tycker jag. Atminstoneom man ser
sakeni stort. Enstakaindivider kunde vissedigen visa
prov pl fijr oss nutidsmdnniskorenastiendJ trohet
(ofta med skiiligen ringa lcin fcir mcidanoch omsorgerna) och solidaritet gentemot fciretagaren.Men den
stora massanstod nog relativt kallsinnig. Och iind&
bcir fcirutsittningana itminstone pi en punkt ha varit
gynnsammaredn nu. Fdretagensstorlek var f'dr bera
25-30 ir sedanen helt annandn nu. S&storafdretag
som vlrt eget ir ju en fcireteelse,som f6r virt lands
vidkommande existerat endastunder nl,gra f& irtionden. Det sdger sig sjiilvt - och all erfarenhetvisar
det ocks& att ju mindre en sammanslutningav
minniskor ir, desto stdrre dr fcirutsdttningarna att
kunna samladem under en hatt, att flt f.ram sammanhillning (samhiirighet), solidariteto. s. v.
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ORPETARFRlTr
Arbetsv&irderingen
Ldneutjfr,mning

-

Lika I6n

Varje ging B-pilen utkommit, gir nog ninga
boforsareoch vdnta med spinning pi vad nzistanuinmer av tidningen kan bjuda av intresse. Sidant sonl
t. ex. vilka som slutat, vilka som ddtt, vilka som iiro
omnd.mndaoch fotograferade,vad Justusm. fl. kunna
ha att sdga under "Ordet rir fritt", vad rektor Karlbom kan ha fcir mening om vdrderingenav arbetsinsatsernaoch hans mening om nuvarandelcinesystern
rir mest dndamilsenligt o. s. v. Och vad direktdr
\Tahlsteenkan ha fcir mening om arbetsvirderingen
d& det g?iller all arbetskraft.
Vill hiirmed passapi och tacka fcir alla inldgg om
arbetskraftens
virdering, samt meddelaatt jag ej menade endast kinen vid vdrderingen. Min diskussion

irrbetarefi iika lcjn fcir lika arbete,alitsf,.inga halr'messyrer,som nu tycks existera pi en del stdllen.
Graderingen,arbetsplats,ilder, anstillningstid, yrke
o. d. enligt jirnbruksavtaletfcirsvinner. Likasi flittilliigg o. d. De som ha hcigsttimlcin fi minskning,de
som ha l?igstfi hcijning.
Tror nigon att alla arbetare,och zivend?iriblandde
som ero si ivriga fijr lika ldn, voro nrijda d&?
Hur skulle det klnnas fcir en del att pA sin arbetsplats ha t. ex. sjdlvfcirsdrjande
eller av andrafiirscirjda
kvinnor och barn vid sidanom sig med hka stor eller
liten l6n som starka friska karlar med kanske d8.lig
ekonomi och hustru och minga sm&barnhemma.
Jag endast ffi,gar och dr si innerligt tacksamf<jr
svar och andra lisares syn pe saken.
Egen mening om problemetkan ju komma senare.
" f tt.slus"

angiendevlrderingen kan hdr fortszittaangiendekineutj?imningoch lika lcinI D. v. s. stdllningstagande
fdr
eller emot och tillZimpningenoch dessverkningar.
Det tycks vara mycket popul?irt och alla arbetare
tycksha uppfattningenklar: fram fcir bidaderad. v. s.
l<ineutjdmningarbetareemellan,och lika lcin fcir lika
arbete. Men lit ossgd,raexperimentet,att alla bofors-

enda, som har nigot av betydelsefcir sig, och som
alltid m&stegi fcire alla andra och fi sitt utfrirt inte
bara fcire alla andra utan tvdrt. omedelbart och i ett
sammanhang.Det formligen brinner i knuten, varendaging de har ett cinskemil. De ?irdiliga organisatrirer och skapar oreda, j?ikt och bekymmerinte bara
f<ir den, som har det tvivelaktigancijet att st8 dem till
tjdnst, utan ocksi fcir alla dem, som stitt i tur och nu
ffu vanta. Pl den punkten finns det ennlr etskilligt
ati utrdtta till samarbetets
och samh6righetens
fdrkovran. Vi sitter alla i sammabet. Vi * alla kuggar i
det stora maskineriet,och var och en miste ldra sig,
att det gnisslar, om n&gon kuggar ur.
Vad kan ett fciretagsjilvt gdra frir samhdrighetens
stirkande?
Atskilligt.
Hir skall endastpekas pi en sak, som sdkert ?ir
av allra stcirstabetydelse:att taga vdl vara pe dem,
som visar samhririghetoch solidaritet. Dem som kan
nigot, som vill n&got,somskdtersig oklanderligt.Hur
rir det? Uppfattas t. ex. alltid den ambitiosesfcirscik
att f3. sakeroch ting tillriittade, goda arbetsfcirh8llanden tillst&nd o. s. v. frir vad de dr: drligt uppsit att
gagna alla, dven fciretaget? Kan man inte f3. hdra
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P. S.
Ibland kan en arbetare ha en stilla undran om
fciretagsledarna
verkligen vet vad de vill. Ir{en ibland
kan ocksi en arbetarendstantycka synd om fdretagsledarna och undra om arbetarnaminga glnger vet
vad de sjZilvavill.

D, S,

talas ort, att varje fciretag har sina kverulanter?
Kverulant det betyder "person, som stdndigt klagar
av ringa eller ingen anledning,gr2ilsjukperson,processmakare.Kverulantvansinne- se sinnessiukdornar". Si lingt uppslagsboken.
Talet om kverulanternauppmuntrar icke, stimulerar inte dem, som eventuelltkan ha nigot pi hjiirtat.
Vem vill ta risken att f& bendmningenkverulant sig
piklistrad? Fcirvissoingen. Fcir fdretagarensegen
v2ilfiird kan det inte vara av intresseatt tysta ner frirnodighet. Den behcivsriveralit. Ty vilket fciretag dr
si vdlorganiserat,
att dir inte finns piats frir f<irbiittringar? Hur skulle det gi, om felaktigheter eller
svaghetericke p&pekadesoch tillrdttades? Metoden
att tiga kan vara bekvdm fcir den enskilde. Frir fd,retaget bcir det vara en angeldgenhet
av stcirstavikt, att
den inte praktiseras.Allt framitskridandehar sin rot
i ett visst missndjeoch i mlnniskomas dvlan att g6,ra
allting bdttre och bitire. Den alltid ncijde dr visst
inte alltid den mest solidariske. Varje fd,retaghar
bida kategoriernabland sina anstdllda. Frigan om
vilken av dem, som i sj2ilvaverket har den mest positiva instdllningentill friretaget,[r inte svir att besvara.

r
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Wi frdgar-Yfirarar

Hiilsningsreform
Hiir iir en reformfrdga som.iag giirna uille ha aent ilerad.
Niir nzan ntiitt innanfr)r uerAstadtgrindarna.rkall
marzuiil inte bebi)aalyfu prt hailen "flagga" fitr uarandra. Riicher det inte med en nicA eller en enkel
bonndr? lag undrat om inte alla parter, ingeni|rer,
arbetsled.areocb arbetaresAulle aara lika belLtna med
en enklare biilsningtmetod. TinA bara t,ad nan sAulle
ipdra h4ttar ocb mijsskiirntar,och den adnliga tanken
tir lu alltid Aoar, den tar sig bara inte .rd ltogtidliga
t/ttrycA. Om ten en ocb annan uill hrilu :lirtAilt art)pt
p3 damerna sAall tnan oiil inte ntitstrntta honom dit.
Baskern
Socrr

Med krdkta ryggar och blottade huvuden fick arbetarnafd,rr i tiden motta order och stundom iven
ovett av sina herrar. Men tiderna har fcirdndrats.
Demokratiseringenhar medfcirt att iven proletdrenfitt
ett md.nniskovirde.De krcikta ryggarnis politik har
rivergivitsoch ersattsav samarbetsanda,
ramavtal och
f rireiagsnimnder.
Kvar stir emellertid vissa privilegier f<ir de s. k.
hrigre samhdllskiktenpt bl. a. etikettensomride. En
underordnad skall enligt dessa regler hdlsa fcirst,
vcirdnadsfullt och mycket artigt pe sina chefer. De
skall, med andra ord, i tid och otid "flagga" si fort
en.ingenj6r eller arbetsledarekommer inom synhill.
Jobbarnasins emellan begagnarsig av ett betydligt
enklare och rationellare hdlsningsfcirfarande,sorn
borde fi bli normgivande inom verkstadsgrindarna.
Reformen ar lett att genomfcira. Befelspersonerna
knyter kontakter med sina rnedarbetareocl blir Du
och bror med dem. Sedankan rnan sdgahej och svejs
till vem man vill, och livsldngdenpl hattar och rn<jssor
kommer att stiga parallellt med duskilarnasantal, som
kan drickasi renastetimsbrovatten.Kan inte refonnen
realiseras,utan st6terpi patrull frin nigot hitl, borde
en kampanj frir baskermiissans
intig p& verkstdderoclr
arbetsplatseriglngsdttas. Resultatei blir enahanda,
nd.mligendcidsstd,ten
&t "flaggandet", ty ingen kan
vdl beglra att en stackarsbaskerpryddboforsanstdllcl
skall stryka mtjssanav huvudknoppen,inte ens om
han mcitersjiilva disponenteneller Nobelkruts l.ucia.
Alltse, bort med "flaggandet"I Det dr odemokratiskt, fjiiskbetonatoch framfcir allt orationellt tycker
A. Gbg
Bravo I

Bortsettfrin privat- och nationalekonomiska
vinster
- som en fdr uppgiften kunnig och intresseradsifferkarl fdrmodligen skulle angemed ganskahcigatal -

iro fbrdelarna med herr (fru, frdken?) "Baskerns"
uppslag alldeles pitagliga fcir alla anstdllda och vi
vdnta nu endastpi att Disponentensi att sdgaskall
"trycka pi knappen" och ge direktiv, som sedanocksi
strikt bcira fdlias.
Behandlingenav damernafir vil bli en kzinslofriga.
lY/a/N7'
"Baskerns" f6rslag Ir enligt rnin mening utmdrkt.
Undertecknad skulle sdtta mycket stort vdrde pi att
f8, mottaga en vinlig nick eller en honncir fiin si
minga som mdjligt och fi svarape sammasdtt. Damerna bdra vi vdl fortsdtta ta av bss hatten fcir, men
hur grir dfr "Baskern" med baskern?
E. V-der
Jag tycker fd'rslaget [r bra och jag har d.venunder
minga ir sl lingt miijligt tilliimpat det sjiilv.
A. lYablsteen

Igenfyllningen

ay si6n lltickeln

AB B-oforshar
_nnder en lhng fdljd, au ir f yilt ut
en betydandemarAareali sjan Maihein. tJnd.eriicAnarl
.rAalleuara intret.reradaa att -fApar tfr nedanstfrende
{rfrgor.
1. Hur mLnga koadratmeter tomtmarh bar pi detta
siitt tills ddto iltailnnitr?
2. Hur.m.ychetao sji)n tinAer bolageti
forxlittningen
att fylla igen?
3. Liimnar bolaget till Aonnunert ttigott ersiiilning
fi)r denna totnhnarA,tom redan delih Ar bebygg"d
och tont atil i forts)ittningen ytterligare Aontmer
att exploateras?
,,Niicken,,
Soorr:

1). Niicken frigar hur milnga m2 tomtmark bolaget
'r,unnit genom utfyilningar i
M6ckeln. Det iir kla-rt,
att man genom att jdmf6ra,lantmdterikartorfr8n tidigare irhundraden skulle kunna fi. fram en sg.dan
siffra-, men n&got stcirrevdlde torde uppgiften knappast ha annat dn ur ren kuriositetssynpo"t
t. att ait
sig
nlgra
tusen
m2,
som
uppstitt
under
:itl
-om
irhundradenaslopp, torde nog vara si[ert. Det dr
ocksi ganskafdrklarligt att si J<ett. En mingd avfall
uppkommer ju vid ett fciretagav den art som Bofors
representerar
och det var si kanskednnu mer fcjrr. di.
dvenhyttan iret runt levereradeicke obetydligakvantiteter slagg, som man inte gdrna kunde kcira runt
rned i socknen.
2) Fr&gan nr 2, om hur mycket av sjdn bolaget
tdnker i fortsdttningen fylla igen, dr naturligtvis
omiijlig att besvara.I och med tillkomstenav der nya
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industriomridet vid Kilsta, dlr man som ett ovillkoringenting hdnt, vittnar detta om ok?inslighetfcir vad
ligt led i utvecklingenfdrutsatt utrymme fdr tippning
som skettoch mlnga blir nog sl upprcirda,att de icke
av ddr uppkommandeavfallsprodukter,minskasgivethar mtijlighet att fortsitta.
Tankeg&ngenom ett bidrag till de efterlevande,
vis behovet att tippa i Mcickeln.
Till yttermera visso kanske dven kan ndmnas,att
delar jag tillfullo, men dettahar gjorts trots att arbetet
vid grdnsen av Boforsverkens industriomride mot
avbrutits,nu senastvid olycksfalleti Plitverkstaden.
Grcinfeltshagenoch Grijnfeltsudden, i samband med
Kamraternaddr har trots deltagandeolycksfallsdagen
upprittande av stadsplan,fdr omridet pi stadsplane- insamlat icke mindre dn ca Kr 1.500:- till den
kartan angivits hur llngt ut i sjcin som utfyllnad fir
fcirolyckades
familj, en vackerhandling som dr till stor
ske. I detta fall'dr alltsi grdnsen direkt fastst2illdi
heder fcir Plitverkstaden.
sambandmed fastighetsbildningen.
Sedanhcir det till sakenatt en del arbetendr av den
3) Nigon ersdttningtill kommunenfdr det vunna
karaktdren att de icke kan avbrytasens nlr ett olycksmarkturymmet kan vdl svirligen ur nngon synpunkt
fall med d<idligutging intrdffar. Men ndr arbetetutan
ansesvara motiverad och har heller aldrig ifrS.gasatts. ollgenhet kan brytas,dr det naturligt att s& sker.
Si l?inge n&got intring fdr grannar eller fcjr det aliMetalls Exb. Gunnar Petterston
m;inna inte sker, fir ju den enskilde relativt fritt
disponerasin fasta egendomoch dit hd'r inte baraden
fiir nEirvaro
fasta marken utan iven tillhdrande vattenomr&de.
Gratiftkation
Kommunen ffu i alla fall sin tribut i form av dels
I nr 2 aa B-pilen fdr i 3r aar bl. a. infdrt nigra
fastighetsskattpi inte bara den utvunna marken utan
interujuer angilende frLnaaroproblemet siirskilt uid
lven de dlir& uppfdrda byggnadernaoch dessutomden
Nobelkrut. Skulle det inte kunna liinAat uerka stimttinkomstskatt, som kan td.nkasuppkomma genom att
lerande fdr de anstiillda,ont grdriliAationer utbetalades
omridena utnyttjas blttre in som sjcibotten,dels intill dena tom inte ba ndgra frLnuarodagar,alhsfr c'ardirekt genom de skattekronor,som komma frin dem
Aen tjuAdagareller tholkning? Nu han d'et Aantke
som arbetapi den gamla sjcibottnen.F<irblde fiskare
inuiindas, att sjuAdont iir nfrgot ront. n?an inte sjilu
och fiskar - fcir att inte tala om Niicken - finns
Aan bjdlpa, och det iir nog sd sant, men de uanligasle
dnnu utrymme nog och vad betriffar estetenkan man
rtkommorna, f drAylningarna, hunna f ?)rebyggat i
nog sdga,att hansiiga, med det perspektivsom estetens
gansAattor utstriickning, oclt diir)genont &ille graticiga bcir ha, knappast kan uppfatta den brikdel av
duen tjdna detta syfte, d2 de an:tiillda
fiAationerna
promille av Mcickelns sktjna vattenyta, som genom
naturligtuit fi)rsdkte ned.bringa antalet siuhdagar fi
tippningen utanfiir Boforsverken fcjrsvunnit och kan
ntycAet som mi)jligt. Diirfdr uore det troligen ochfi.
komma att f<irsvinna inom en <iversk&dligtid.
liinzpligast, att gratifikatiolzert?aendart utgiordes au
Bofors den 31 oktober 1949'
ett mindre belopp, sont. i stillet utbetalades detlo
Hermer Nordq,itt
oftare, fdrslagnit fdr udrie ntAnadeller n'rintt en gfing
i kuartalet, aarigenomalla anttiillda hade en cbant att
Olycksfall
fh gratifiAation frtminstone nSgon gLng. Detta skalle
N)ir en saSrareolycAaintriilfat i nfr.gottau uerAstiifdrrnodligen ocAfi i fior atttriickning fi)rbindra lordags- ocb mhndagtsholhningen ocb iiherligen iiuen
derna, brakar fu arbetarna gena[l tluta arbetet ocit
sholAningerzdaerbauudtaget,
RAX
gh hem fr)r dagen. I en del fall bar det tedan biint,
all arbetarna p3 aerAfiaden betlutat llintna nfrgra
,Soarr
tintmars fortjiinst till de efterleaande eller till den
Tanken att ldmna gratifikationertill dem, som unsufrrt tAadade.Sfr ldr ba hAnt ,2u renart i PlLtoerkstader en viss tid icke haft nl,gra frl,nvarodagar, har
den. Nu sAulle iag gcirna oilja sttilla fr)liande fr7ga
diskuterats inom Nobelkrut, men vi ha efter mycket
till fachft)reningen eller Alubbarna:
ing&endecivervlgandekommit till det resultatet,att
Vore det inte blittre onz arbetet forttattet dagen at
- sfruida inte olycAsfallet intrnffat mycket rcnt pfr
ett sldant systemicke skulle kunna gcirasrdttvist.
Vad vi alla inom svenskindustri idag vilja uppn6,
dagen - ocb att fdrtjdnsten ander denna d.ageuen?ir ju <ikad produktion och alla dro vi vdl ddrfcir
tuellt ilimnades till den tom d.rabbattaa olycAan.Att
tiverensom att "skolkning" zir av ondo. Det bdr di
man omedelbart efter olycA$iindelten tar en timnte
vara
frjr en var att uppni dettadvenutan
en hederssak
f6r att lugna neruerna ocb att tiilla iord.ning ir jtt
nigot premium.
inget att siiga om
'f
iii,stenzatt
Skulle gratifikationssystemet
infciras innebure det
Soor.r
ett rent "straff" att yata sjuk. Det ?ir tillr?ickligtsynd
Pi tjinstemannensfriga fi'r jag svarafciljande.
dnd&om den sjuke, som mister sin arbetsfcjrtjdnst,
fcir
Frigestdllaren anser tydligen att produktionen icke
att ej tal^ om de mlnga svirigheter av skilda slag,
skall avstannadven om dciden gcir sin plh2ilsning.
som en sjukdom har i f<ilje. Skulle fdr dvrigt en av
Denna instdllning delas icke av fackfcireningsriirelsen.
naturen stark och frisk person premieras? Man inVi giir icke avkall pi den uppfattningen att mdnniskan
vdnder kanske, varf<ir ej lilta "legal" frinvaro inrikskall sdttas i fd'rsta rummet.
nas i den premieberdttigadetiden ? Ja, det tu bar.
Att arbetet fcir dagen avbrytes,dlr s& ske kan, ndr
svirt mingen ging att avg6ra, vad som dr "legal"
ett oly&sfall med diidlig utg&ng intrdffar, finner jag
frinvaro.
ganskanaturligt. Det dr en naturlig reaktion nlr en
Ovanst&endedr blott nlgra av de minga synpunkter,
kamrat fdrolyckas. Om arbetetskall fortgi som om
som varit vlgande vid stindpunktstagandet.lqa/NT
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Nobelkruts

nya brandbil

Nobelkruts brandkir har under iret tagit r
bruk en ny brandbil, som zir modernt ocl-r
praktiskt utrustad i alla avseenden. Chassiet,
som levereratsav AB G. A. Bodin i Degerfors.
ir av mirket Chevrolet och forsett mei en 9l
hkr:s toppventilmotorsamt har en hjulbas av
4,O9 m. Ritningarna dro utforda av brandmzist.
Carlsson, karossenzir byggd vid I(arl Olssons
Karosseri- & Snickeriverkstadi Karlskoqa och
lackeringenhar utforts av Borgs Mileri-* nillackering, Karlskoga. Brandbilen har utrustats
med en frontpump 8L2.200 lit/min. vid 9 kg
tryck som genom en synkroniseradkoppling kan
anslutas till bilmotorn. Vidare har direkt pi
pumpen monterats en skuminjektor. Pumpin
har levereratsoch monterats av \X/ilh. Rubergs
Fabriks AB, Lingebro.
Karossen,som iir helt inbyggd av s. k. busstyp, har en manskapshyttmed plats for 11 personer. Over och bakom bakre ryggstodetfinnes
fack, tillgdngliga frln hytten, for syrgasapparater och annan mindre materiel. Vid sidorna
och baktill finnes fack och fotstegslidor, vilka
ger god plats for slangvdskoroch ovrig brandmateriel. Pi taket har anbringats stegar och

Smala

v&igar

Bruhsaiigenocb Bof orsuiigenfrant mot Bruktporten
blir fdr aarie frr allt bi)gre och sntalare. P3 aintent
sandar man (tyahu oftatt alltft)r tent frampfr fitrmiddagen) ocb pfi lotnlnaren lagar man groparna nzed
nyrt grur. Redan nu ligger aiigbarzanp2 s)na ttiillen
borfit 30-40 cnt bdgre iitz griintattoria ocb niirmast
"riinntlener?" kr d.et en sllint rned l6st gru.r tom iir
niistan liasfarlig. Nedanf 6r jzirnuigtduig2ngen uid
ganrla stallet bildas en allt bdgre puckel.
Vore det inte idd att plana ner uiigar.natill den
gamla niufrn ocb ta bort pucAelnp2 BruLsuiigen.BEde
tr trafih- oclt tiikerhetssynpanAtaore detta bra.
Tr,2 i bredd
Soor;
Insindaren har fulistindigt rltt i sina svnpunkter
och vi kan gl?idja honom med att arbetet redan ir
utfcirt.

sk/B

Parkeringsplatsen
Parkeringsplatten pid. Bofortkontoret ret r?Astatttlt
rorn en marAnadsplatsi den gantla goda tiden. Bilarna
stSr uppttiillda litet hur sonzhelrt, sneil ocb nzedfiora
mellanrum. P3 satnrnajla rom 2 bilar nu atzaiintler

sugslangartill pumpen. Bakom hytten liggeL
en vattentankom 1.000lit., vilken monteratssi,
att den vid en eventuell reparation kan uttagas
genom bakdorren. Under ena baksitet har placeratsen skumtank om 200 lit. Bida tankarna
dro tillverkade av rostfri plit och sti genom
rorledningar i direkt forbindelse med frontpumpen, varigenom vinnes, att slickningen kar-r
piborjas si gott som omedelbart efter framkomsten till eldstlllet.
Den nya brandbilenhar val motsvaratde forvdntningar som stillts pi densammaoch utgor
en mycketgod forstdrkning av brandskyddetvid
Nobelkrut.
A. I[/.

kunde man med litthet f2 in 3 bilar. En biittre nzarAering at parAeringsplatrerna,erenttlellt med tiirshilda
platser fdr alla smZbilar, skulle biiltas med tilfired:stkllelrc. Varfi)r hunde tnan inte ochtrt anaiinda grusplanen framfdr motorcyAelparheringen
sont parkeringtplar f?)r bilar.
T-fdrare
Socr.r:

Den nuvarandeparkeringsplatsenfor bilar intill
Boforskontorei utgdr ett provisorium i avvaktan pi
den blivande omldggningen av rikshuvudvdgen fcirbi
Bofors. Inverkan hirav pl lokalvdgarnakommer att
bli avsevdrd,varfdr det knappastkan ansesvara ekonomiskt riktigt att kosta p3. den nuvarande parkeringsplatsenen permanentbel2iggning
med ordentlig
rnarkering av parkeringsplatserna.
Insdndarenhar fullstdndigt rett i sitt pipekande,att
platsenskulle kunna utnyttjasbetydligt hirdare, men
hittills har knappast n&gon stcirretringsel rett pi
platsen,som normalt ej ?irfullbelagd. Om parkeringsbehovetemellertidcikas,flr m^rrtagafastapi "T-fcirares" goda red till f fitganskisning. Till dessmi sivzil
fotgdngaresom bilister befrias frin en ytterligare utiikning av allaomgivningenstrafikmirken och i stlllet
ha kvar nigot av "den gamla goda tidens" frihet,
som sdkert kan frirvaltas med sunt omdcime av
bilisterna.
Sh/B
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Larsson, Fran.r Aruid,
fddd i aug. 1885,
d6d 29 0kt. t949
Larssonanstdlldesden
20 mars 1910 pi Projektilverkstaden,ddr han
f rjrstvar transportarbetare
och sedan blev granatsvarvare. Denna anstdllning bibehcill han utan
avbrott till sin bortging.
Vid jubileet 79/+6mottog
han medalj och gratifikation fcir 36 tjdnsteir.

Tnmumwinm
Borg, Erih Ed.uard,
fddd 24 jan. 1887,
dcid 5 nov. 1949.
Borg arbetadevid Bofors som iZirling i Valsverket februari-september 1899 samt mars-december1900. I november
1901 iteranstilldes han
som krankopplare i Kanonverkstaden(VK 50)
dennaanstdllninghar han
sedan innehaft till sin
bortging. Vid jubileet 1946 erholl han medalj och
gratifikation fdr 46 tjdnstelLr.
-

'If enr i hsson, Ax eI'F r ed r i k,
fddd 9 dec. 1883,
ddd 26 aug. 1)49.
Henrikssonvar anstdlld
vid Val&senss&gverkunder iren L9o6-I9r6 de
AB Bofors-Gullsp&ngngde Val&sen. Han anstilli
deshr 1926 som triarbetare pi Byggnadsavdeln.,
och innehadedetta yrke
till sin bortglng. Vid
jubileet 1946 erhdll han
medalj och gratifikationfcir 31 tj?insteir.

+:+l#
lt.

''.'i

Nilston, Karl Gustat,
" Euald,
fddd 10 jan. r9lr,
dod 26 okt. t949.
Nilsson anstilldes1939
i Handformningsgjuteriet
och riverflyttade1940 till
Transporiavd.Han slutade I94l och iteranstilldes i mars 1946 som
uppvdgare i Adjustagehallen, ddr han senare
blev sigare och ddr han
arbetadetill sin bortg&ng.
Sanduall, EriA loban,
fddd 2) j]uni L897,
ddd 12 nov.1949.
Sandvallanstdlldesden
11 juli 1910som modellsnickarldrlingoch blev sedermera modellsnickare,
vilken anstillning han
innehade till sin bortgtng. Vid jubileet 1946
erhiill han medalj och gratifikation f6r 36 tjZinsteir.

Bertil Henrik,

lohansson,
_,'._"5,
fddd 26 dec. 1898,

i:,

dcid 8 nov. 1949.
Johansson anstilldes i
nov. 1915 som krutbruksarbetare pl Troflavdelningen och slutade denna
't,
-.
anstlllning i sept. 1918.
Aterkom i mats 1924 tlll
Nobelkrut, ddr han dels
arbetat i Ammunitionsavdelningen, dels i Nitrocellulosakrutavdelninqen
och frin i maj 1943till sin bortging pi F-avdelningen.
Vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation
f6r 25 tjdnste&r.

l:
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Strand, Albin Teodor,
fddd 27 aprll L9o),
diid 13 a:ug.1949.
Strand anstdlldes Fr
1939 som glcidgarei Mekaniserade
gjuteriet,riverflyttades Lr 1942 till
Vaktavdelningenochkom
fu 1945 till Transportavdeln.,fiirst som transportarbetare och sedan sorn
I :e man pi transport i
Pl&tverkstaden. Skadades
till d<jdsvid en olycka i sistnimndaverkstad.

.$t{tuoneu="
I -son3hrtot3int
fin3t?

Februari.
1948
7. Habn, Carl Tage,Elektroingenidr
1920
Planerare
lsidor,
9. Boox, Oscar
l9r4
9. Si6gren,Fritz Arnold, Montdr
13. Karlsson,GustauEdain Emanuel,Mek. tep- t929
1923
15. Bostrdm,Holger Eugdn, Packare
16. Siiker,ElsaIngeborg,Krutbruksarbeterska 1939
l%6
20. Selander,SoenEjnar, Ingenjrir
24. lohanssort,Ioar Emanuel,Magasinsarbetare1938

Sandberg, Attd ets Gustraa,
f<idd ir 1884.
Sandbergenstdlidesir
Mars.
1910 som granatsvarvare
). Nilssort,Nils Ragnar,Transportarbetare l97B
pi Projektilverkstaden.
L934
5. SAyllhoitt, Karl Hialmar, Bilfdrare
ijtnemndes Lr 1916 till
1930
Konstruktcir
AlariA,
It,ar
Saernfrt,
).
fijrman p& sammaavdell9)j
Filarc
Lind.6n,
Saen
).
lakob,
ning och innehadedenna
l92o
Kanonbortare
Nils.ron,
Erih,
ll.
befattning till den 1 okl9t9
Byggnadssnickare
Erik,
Knut
1,4.
Olston,
tober i ir, di han avgick
Herbert, Grovarbetare 1937
Guttaa
16.
Aronsson,
jubileet
med pension.Vid
1947
lB. GreeA,Axel Edaard, Ordningsvakt
1946 erholl han medalj
1932
Murare
Laurell,
Nilt
Ernanttel,
20.
och gratifikation fijr 36
27. Bjdrnd.abl,Oshar Natanael,Spinfraktare 1934
tjinsteir.
1939
28. BlicAman,Erik Guilau, Filare
1936
28. Erikston, Anna Amalia, Stiderska
28. Lttndttriim, Hugo Axel Emanuel,StigplansLandin, Otto Olol,
skiitare l94l
fcidd lr 1882+.
1930
Maskinreparatcir
Algot,
Hedberg,
Alf
2).
ir
Landin ansthildes
L91l
2). lohawson, f oban Alb'in, Grcvarbetare
l9l4 som fcirman Pi
1929
Ingenjdr
Mattias,
Olou
JI. lonsson,
Transportavdeln. Denna
befattning innehade han
till den 1 oktoberi &r, di
Hiilsorrfld till bicykelflkare
han avgick med pension.
Brirja icke ika bicykel fcirr in Ni har litit en ldkare
Vid jubileet 191+6erhciil
ert hjirta och l&t honom upprepa underundersijka
han medalj och gratifikaomedelbartefter den fcirsta anstrdngande
scikningen
tion for 32 tjdnste&r.
ikturen. Det finns ndmligen vissa hidrtsjukdomar,
som ge sig tillkzinna fcjrst ndr man ?ir trrjtt eller
anstrdngd.
Smi barn bora hillas ifrin allt vad bicyklar heter
och personer som civerskriditmedelildern bdra besinna,att de icke llngre har sammakraft som i ungdomensdagar, utan litt dveranstrdnges.
Bicykel&kning mittligt uttivad iir nyttig rnot alla
krdmpor i fdlid av brist pi motion. Den gagnar mot
gikt, reumatism,dilig matsmiltning, blodbrist (men
unga flickor, som lida av blodbrist, m&stei bcirian
ika ytterst fiirsiktigt) och mot nervositet. Vid organiska fel dr den n?ippeligennyttig iven om den kan
fcirefalla s& i biirjan. Fdr personermed klent hjrirta
7er,to koarta'lea l9EO
ir den liktydig med sjrilvmord.
Si ofta man "legat av sig" n&gon tid, om det si
Januari.
Anst.-ir
och
dr ett Par tre dagar,bdr man bcirja ndstaiktur
Namn
endast
D"g
Yrke
' tq ) 1
lrelt lingsamt. Att ika "i flygande fIang" d,tfcirresten
4. Nordstriirn, Olof Vilhelm, Ingenjcir
7924
alltid oh[lsosamt,dumt och fult.
t3. Mi)rk, Edain Erik, Krutbruksarbetare
19l1t
Planetare
Anders,
S&snart man blir andtruteneller kdnner nigot obe14. Berggren,Ragnar
hag i eller 6ver brcistetbcir man hvila sig en stund.
19. Kariison, Karl Henr)k, Trddgirdsarbetare 79)6
1939
Se rakt fram och sitt rak i ryggen. Att sitta krum21. Andersson,Karl Gannar,Ingeniiir
1936
Stadarc
buktad som en apa anst&r idiotiska sportfAnar och
25. Karlston, Oscar Edain,
"professionals" bicykelridtenslejda jokeyer, r'iloci26. Sundhaitt,Erik Elou, Krutbruksarbetare 1 9 3 )
pedrtulldtenga.. Den krtikta ryggen dr trdlmdrke.
27. Karl sson, Edain I; oI ke, Attomattrdsvarvare1 9 3 8
28. Gillman, Karl Henry, Verkstadsingenicir 1934
1937
29. Brantingson,Axel Georg,Konstruktcir
Si hettedet fcir >o a, ,lun i D. A. Carlstrtimsbok
1930
29. KAller, EriA Guttau Valentitt, Kontorist
"Oraklet
1c)4)
eiler friga du, si svarar jag"
Stiderska
29. Sandoall, El.ra Teresia.

GRATULERA
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$'pilens

pristEivlan 1949

B-pilens prist?ivlingsamladeett 50-tal bidrag, ett
resultat, som redaktionskommittdn
anserganskagott,
sdrskilt ocksi som ej mindre dt 65 /o av deltagarna
ritt hade identifierat alla de 20 fotoqrafierna. Vi
utg& ifrin, att tdvlingen inte var fcir liitt, utan att
"hembygdskunskapen"Zir glZidjandestor bland de
anstdllda. Prislistanfick f<iljandeutseende:1 :stapris
till Herr Hilding Ahlstrand,MH 21, 2:dra pris till
Herr Albin Jernald,EDH, 3:dje pris till Herr \V.
Pettersson,EPT, 4:de pris till Herr Gustaf Kronberg,
VP, 5:te pris till Friiken Margith Sdrnholm,NB i,
samt 6:te pris till Herr Folke Edstrcim,NE.
De 20 fotografierna fcirestdllde:
1. Carl IX:s minnesstenvid kyrkan, hcigra stenkulan p& sockeln;
2. Boforsmonumentetvid Konsthallen,huvudet av
den yngre figuren som flankerar inskriftstavlan;
3. Sparbankshuset,
syddstrahcirnet av muren mot
Bregtrdsgatan;
4. Karlskogakyrka, detalj av sddravdggen;
5. Bofors grustag vid Gdllerisen;
6. Apotekets ljusskylt;
7. Trafiksignalen vid Brandstationeni hdrnet av
Kanongatan och Grd,nfeltsgatan;
8. Carl IX:s minnessten,detalj av \7asa-vapnet;
9. Karlskoga kyrka, spetsen pi spiran sedd rjver
taket;
10. Kadskoga stadshotell, det vigiga taket ovanf<ir
inglngen till Stadskallarenoch Hdrnan;
11. Karlskoga stads vattenverk, pumphusen s6der
om Gdllerlsen;
1 2 . Malglrdarna, Bofors nya bostadsldgenhetervid
Drottningvligen pl Karlbergsomrid-t ;
1 3 . Frcidingsparken,"Rdde Orm", utsikt civerparken
mot norr frln Myrtorpsvdgen;
1 4 . Vdgvisarstolpen vid Bolsen;
1 5 . Knappforseken, den plomberade scidrahalvan av
stammen;
L 6 . Konsthallens port, detalj av hd,gra dcirrhalvan;
L 7 , Folkets hus, Karlskoga, detalj av taket;
1 8 . Annonspelarenpl Ldtplan;
1 9 . Knappfors, utsikt 6ver broarna;
2 0 . Boforsmonumentet, detalj av vdnster fot pi,
"Jdrnverksarbetaren
".
De civriga deltagarnahade gissatrdtt pi de allra
f lestafotografierna. Karlskogakyrka, Cari lX:s minnessten,Boforsmonumentet
vid Konsthallen,Apoteksskylten samt Knappforseken kdnde samtliga tidligen
val till. Naturligtvis fick redaktionskommitt6no&sl
en hel del goda lirdomar av svaren. Givetvis visste
vi, att entr6n till "H6rnan" hade vigigt tak, men att
sjdlva entr6n var vl,gadvar en dverraskning.Figurerna
i Boforsmonumentet, blde "JirnverksarbEhren" och
smedynglingen,som flankerai mittavlan,ha ff,.ttflera
namn, exempelvis "Jlrnmannen", "Jdrnarbetaren,',
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Fdrste pri$agaren Hem Hilding Ahl$rand,
HiirduerAet
"Mannen med sldggan", "Smed-Emil" eller "SmeKarl". Kirt barn har tydligen minga namn. Annonspelaren pi Liitplan hade placeratsi olika stadsdelar.
En svarade: "Dirom tvista de ldrda, ev. upp5-tlasarettet". Folkets hus' karakteristiskuquu.i' villade
ocksi huvudbry. Man gissadebl. a. pi Salemskyrkan,
"Brogirden" (en fcirvdxling med din nyligen'rivna
Bogirden i Bohult) eller Karlskoga jdrnvdgsstation.
Stolpen med de mlnga vdgvisarna vid Boisen har
ocks&placerats i olika stadsdelar, vilket kanske ir
frirklarligt med tanke pi de minga v;i.gar,som korsas
rnne r staden.
Redaktionskommitt6nvill till sist framfcira ett tack
till alla deltagarnafcjr visat intresse.Vi hoppaskunna
iterkomma med en liknande t2ivling.

Namnpristiivlingen
Tiivlingen om bdsta namn pi byggnadskomplexet i Bohultsomridet samladefoliande namnfiirllag: Abbokomplexet, Borghult, Fridegird,
Fridbogirden, Hultebo, Hultborg, ev. Hultborgen, Kulnissgi.rden, Lustgirden, Lyckebohult,
Manhem, Nobelbo, Nobelbogirden, paradis ev.
Paradiset,Smedslyckan,Stora Ungkadshotellet,
Tunagirden och Ungkarlsborg. Mer eller mindre
utforliga motiveringar till de olika namnenhade
ocksi ldmnats.
Av alla dessanamn ansigs Hultebo ur flera
synpunkter vara det limpligaste och den lycklige inlimnaren av detta forslag, Herr Gunnar
Karlsson (54463) NVK 4 - nitroglycerinkrutavdelningen - dr alltsi vid det hdr laget 25: kronor rikare.
Hultebo eller Hultbo - vilket namn han an-

T

tOO kr. att vinna!
Prist&oling
ort
pt odukter

.fI

J

rr.anln;np& Bofors

sockorin-

Som bekant foreligga sedan itskillig tid tillbaka stora svirigheter vad betrdffar forsdljningen av Nobelkruts sackarin och krystallos.
De storstamarknadernatorde f . n. vara att soka
i orientaliskaldnder,men for attfh.iglngaffarerna ddr miste varan forsdljas under ett fantasinamn. Fordringarna pi detta iro bl. a. att det
skall kunna uttalas pi storstamojliga antal fnmmande sprik och inte vara for lingt. Namnet
bor kunna anvdndas for sivdl sackarin som
krystallos, eventuellt under nigot olika form,
samt helst iven for krystallostabletter.Forpackningen kommer att vara dekoreradeplitburkar
eller plitaskar.
Hdrmed utlyses en pristdvling om det bdsta
namnef. Juryn for bedomning av forslagen ir
Zinnu inte utsedd, men ev. frl,gor besvarasav
Ingenjor Lennart Olsson, tel. 596. Bdsta forslaget belonasmed ett pris av kr. 100:-.
Namnforslagen bora senastden 10 januari
I95O i slutet kuvert mdrkt "Sackarinnamn" insdndastill Krm/NFC.

ser vara det bdsta- d,rju fyndigt ihopkommet
med de bida stavelsernai Bohult fastin omkastade. Och namnet "Hult" har historisk tradition i detta sammanhang,bide vad platsen
betraffar och vad det gdller byggnadenskaraktdr
av hotell.
Ar 1652 blev ndmligen bergfogden och ldnsmannen i Karlskoga Mirten Droste - en son
till anldggarenav Bjorkborns Bruk - pi tinget
tillsagd ^v tillstidesvarande landshovdingen
Christer Bonde att i kronotorpet Hult bygga ett
gistgiveri, eftersomplatsenlig bekvdmt till och
naru ston landsvigen. Pi ett foljande ting blev
tillsagt, att varje mantal i socknen skulle tillskjuta 1 timmerstock och 2 ore silvermynt till
"krogens uppbyggande".Huru ldnge detta gdstgiveri existerade,framglr inte av skrifterna,men
ca 3OOir senaredr AB Bofors berett att taga uPP
traditionerna och 6ppna ett gdsthus om ocksi.
ba:'a for sina anstdllda. Och liksom for 300 ir
sedan ligger platsen bekvdmt till, inte bara till
"stora landsvigen" utan iven till arbetsplatserna i Bofors och Bjorkborn, aff:irer, biografer och
andra forlustelser,som samhdlletkan bjuda.

Jiirnbruksrninnen
SvenskaMetallindustriarbeiareforbundethar,
som de flesta av B-pilensldsaresdkerligenredan
vet, beslutat att i samarbetemed Nordiska Museetgora en undersokningom metallarbetarnas
liv och arbete under ildre tider. Liknande undersokningarha redan gjorts bland andra grupDer av arbetare.varvid resp. fackforbund medi,erkat.
Ndr det gdller metallarbetarna, kommer
undersijknin garna in pi ett mycket vidstrdckt
fdlt och det har ddrfiir befunnits vara fordelaktigast, om undersokningarnafordelades pi
tvi etapper: under det ndrmaste iret tat man
jdrnbruksindustrien for att ddrefter fortsdtta
ned den ovriga metallindustrien.
Denna undersokningbor kunna intresseraoss
boforsare i alln hiigsta grad. Annu finns det
nringa gamla arbetarekvar, som kan berdtta om
arbetet i smdltsmedjoroch valsverk vid Bofors
och Bjorkborn eller i de forsta primitiva kanonverkstiderna. H.ela utvecklingen frin jdrnbruk
till storindustri har ju hdr vdsentligendgt rum
under de sista70-80 iren och den dldsta generationenkan ddrfor t. o. m. ha minnen frin tiden
fore bolagsbildningen1873.
B-pilens redaktion har sokt kontakt och samarbete med "Metallarbetaren" och Nordiska
Museet for att fi undersokningensi kdnd som
mojligt och stimuleratill flitigt medarbetarskap
frin boforsarnassida. Som bekant ingir det tvi
tdvlingar i undersokningen:de bdsta textbidragen belonasmed t0 st. pris frln 2oo till 25 kronor, de bdsta fotografierna - bilderna - belonas med 10 st. pris frin 100 tiII 25 kronor.
I "Metallarbetaren" m 4t/t949 har utforligt
redogjorts for tdvlingen. Och ur detta nummer
citeravi:
"Underscikningen
skallutarbetare
om jdrnbrukens
st<id
f<irasav arbetarnasjllva, med organisationernas
jdrnbruksledning.Betrdffande
ochmedvetenskaplig
liv och arbetedr det nemfigende sjiilva
arbetarnas
som dr mest vittnesgilla.Det dr deraserfarenheter
i ftjrsta hand
och synpunkter,sorn understikningen
tekniskaoch sociolocinskartillvarata.Ekonomiska,
giska forskningarkan sedanfullstindigabilden av
d.mnet.
Det dr inte nigra m?irkliga ting som begdresav
Ingen behciverldmna
medarbetarna
i unders<ikningen.
nigon ldrd civersikt <iver jdrnhanteringens historia
eller dylikt. Alla skall endastberdttaom sitt eget liv.
Om hundratalsdldre arbetarebeskrivervad de sidlva
varit med om, hur de vuxit upp, hur de kommit med
i arbetet,vilka sysslorde haft, hur deras hem varit

45

f
I

!

gciraanteckningarna
pt hela skrivark. Vi vill be deltag^rna att fcirst dra upp en 2 cm bred marginal pi
vardera sidan av papperetoch inte skriva ute i marginalen. Men ingen behriver ha pappersbekymmer.
Nordiska museet skickar pi begiiran behcivligt skrivpapper gratis. Det dr bara att skriva ett brev av
ungefdr fdljande lydelseoch sdndadetta under adress
Nordiska museet,Stockholm.
"T ill N orditAa Museet, StocAltolm.
Var god ocb siind ntanusAriptpapperfdr upptechnande aa 'iiirnbruAsminnen' till undertecknad, rcnt
i)nshar medaerkai undercdLningen.
Bofort AanonaerAttarl
omhring 2r 1890
ordnat,hur fritiden tett sig etc.,sA [3,r man en mingfald uppgifter, som med sina talrika likheter och sina
smdrre olikheter ger en bred <iversikt 6ver frirhillandena.
Det dr frdmst de dldstaarbetarnasuppgifter som [r
vdrdefulla. De har varit med om ett tidigt skede,
som nu ndstandr helt glcimt. Uppmaningenriktar sig
dlrfcir sdrskilt till de dldre. Men lven de yngre kan
gdra ytterst viktiga insatser. De allra dldstakan m5.hdndainte orka med att skrivaned sinaminnen.Yngre
och medelilders personer brir diirfcir uppsdka gamlingarna och intervjua dem samt sedan nedskriva
deras berdttelser. Det ir dven mycket angeldget, att
kvinnoma bidrar med skildringar av livet i dessasamhillen, sett ur deras synvinkel.
Avsikten iir allts& att flt sL minga levnadsbeskrivningar som mdjligt. Man bd,rjar med uppvdxten och
fdljer sedanvederbiirandefram genom livet. Av sdrskild vikt dr att alla h&gkomsterfrln sjilva arbetet
blir sl utfdrligt behandladesom mcijligt.
Ingen biir dra sig fcir att deltaga i tron att han inte
duger att skriva. Nordiska museet har i 7) irs tid
stttt i staindigkontakt med minniskor av alla kategorier och frln alla bygder av virt land vilka pt sitt
enkla och rittframma sdtt skrivit och berittat om allehanda. Det iir aarken ttauning, bandstil eller formuleringsfdrmLga, sont iir aagi)rande, utan innebfrllet,
minnena tom Sterges.
Var och en kan skriva precis som han vill, med
bliick eller blyerts eller pi annat sdtt. Bdst dr dei att

En grupp bolorsarbetareomhring 2r 1900

Narnn, boilad ocb postadrets."

Alla som sdnder in ett bidrag kommer att inom
en minad bli honoreradef<ir sitt arbete. Fdr att stimulera till talrikt deltagandeutlysesinsamlingen i
form av en td.vling, diir de bdsta bidragen senare
kommeratt belcinasmed priser.
Sjdlva insamlingenoch tdvlingen kommer att pig&
flndatill den 1 mars 1950. Det dr emellertidbist att
bcirja nedteckningenoch insamlingen av minnenr
snatastmiijligt. Ju fcirr bidragenbdrjar striimmain,
desto bdttre. Bidragen kommer att granskas av en
jury, bestiende av representanterfcir SvenskaMetallindustriarbetareftirbundet och Nordiska museet.
Men det rdcker inte att endast bevara minner av
forna tiders arbetsliv. Det gliller ocks5.att r2iddasi
minga bilder som mdjligt frEn dldre tid. Ofta kom
ortsfotografer ut och tog kort av arbetsgrupper pi
arbetsplatsen,vid redskapen eller uppstiillda i grupper. Pi m&ngahill finns det ocksi bilder frin gamla
brukssamhi.llen, fester, utflykter etc. Pi vissa hill
kanskeocks&nigon amatcirfotografvar tidigt ute med
sin kamera. I de flesta familjer finns dessutomfoton
av dldre sliktingar. Alla dylika bilder iir av vl.rde
att fh bevande. Ddrf<ir utlyses en sdrskild fotografitAr)ling om bilder frln j?irnbruk och jdrnverk.
De som skickar in skrivna skildringar kan mycket
vdl ocksl st?illaupp i fotografiinsamlingen. Varje
fotografi kommer att honoreras. Helst iinskar Nordiska museet dvertaga de gamla fotografierna, men
om det dr nlgon igare, som inte dnskar skiljas frln
sina gamla fotos, g&r det bra att slnda in dem 2indA
med uppgift att de skall returneras,sedande avfotograferatsp& Nordiska museetsatelj6. En jury kommer
iven att bedcimade olika bidrageni fotografitdvlingen.
Vid insiindandet av fotografierna btir fdljande
iakttas:
1. Skriv avsdndarens
namn och adresspi baksidanav
var.ie kort.
2. Lngiv ungefiirligt vad kortet fdrestdller.
3. Skriv brukets,verkets,platsens,socknensoch landskapetsnamn.
/t. Tala om ungefdr frin vilken tid bilden iir.
5. Skriv utanpl kuvertet 'Jlrnbruksminnen'och sdncl

Si var det den bekanteschaktmlstaren
Vid en avdelning skulle en tillbyggnad gilras. Ett
lag ur "byggens" begynte arbetet, som var mycket
bridskande. Efter diversegrundarbetenrestess&jdrnkonstruktionerna av ett lag ffin "pl&tverksta'n". Takbalkarna,viildiga bjZissar
pe atskilliga tons vikt, skulle
"dras upp" av byggens folk under ledning av en pi
den tiden allmint k?ind och bervktad schaktmdstare.
Arbetet tillgick si, att man medeisten hdg masteller
"spira" i vars topp en kraftig talja anbringatshissade
upp takbalkarnaoch placeradedem p& sin plats.
Arbetet var som ndmnts brfrdskandeoch avdelningsingenjciren pi den avdelning, som var gnder tillbyggnad, var mycket ivrig och, som man brukar sdga,
"pistiilld". Ofta besijkte han arbetsplatsenoch lika
ofta trodde han sig ha anledning till anmlrkningar
mot arbetarna.
En morgon hade man en balk klar fijr upphissning.
Framemot 9-tiden var den pi sin plats i taket och
arbetarnatog en stunds paus. Just dl kom avdelningsingenjdren. Strax efterlt schaktmdstaren.
Ingenjd,renuttryckte sitt missndjemed att arbetet
gick sl sakta.
"Se hur dom sitterhdr. Dom har inte kommit iging
?in i dag."
Schaktmlstaren,som visste att en balk l3.g framdragen kvillen fijrut och vil visste var den nu befann

det till tidningen Metallarbetaren,Barnhusgatan8,
Stockholm.
Alla bidrag till innintlingen, thaiil text sort bilder,
siindat till tidningen Metallarbetaren,Barnhusgatan8,
Stochbolm. AntecAna utanbS Auuertet "fdrnbruAsminnent.tt

Minneslista
Till st6d fdr anteckningarnaangeshfu nt,grahuvudpunkter, som helst bciruppmiirksammasvid skildringen
och insamlingen av alla jiirnbruksminnen.
l.

Den sAildradepertoneu f r)delrchr,f ddelsetocAen.
Fdrdldrarnas yrAe, hlder, hiirhomst, leanadsonz$iindigbeter m. m.

2. Barndom ocb uppaiixttid. Syskon.Arbeten i hemmet. Familjens leunadsf0rbSllanden, ekonomi,
intressen, hemliuet etc. SAolgdng. Vid uilken
Slder liimnadet f 1riildrahemmet?
3. Fdnta arbelet utonz bentnzet, Arbetets Art, arbetsplatt, arbelstid,hamrater,aaldningen ocb dess
anadndning.

sig, biirjade se sig om. Han gick omkring och syntes
sd,kaefter nigot. Slutligen vinde han sig till lagbasen
och dundradefram:
"Var i h-te dr balken, som l&g har ighr?"
LagbasenSlg fr&gandep& sin ihef. Di. tittade denne
i vddret, vdnde sig mot ingenjdren och sademed fijrvlning i stdmman:
"Se, se ddr oppe, diir ligger en balk som vdger ca
6 ton och den llg h?ir pt backenkl. 7 i morse. Den
mtste ha flugit dit opp."

6. Brakssamhdllet. Beskria tiiilaa sarnbdllet, diir
bruAet eller uerAet Lfr.g,d.ess utseende, huren,
butiker ocb andra inriittningar, grannar ocb liuet
i sambdlletunder oliAa delar aa hret.
7. AktensAapoch famili. Hur trdffades Aontahenterna? Beriitta om fi)rlouning, brdllop, iiAtenshap,farnilieliu, barn,'det egnahemmet,untg7.nge,
fritid m. m.
8. Arbelet i bruhet eller oerAet. Detta iir ett au de
oiAtigale aasnitten. Beriitta bdr utfdrligt om
bruket eller aerhet, om de oliha arbeten, soln aederbdrande haft under bela sin liunid, Skildra
arbetets gfr.ng, arbetslagett sartmansiifining, arbersfi)rloppets organisation. Bethria arbetsplatsernd,rAJter och ruhltider, hanrater ocb fdrnziin
m. nt. Arbetstider, arbettltjner under oliha perioder. Hur bleu man anitAlld, aasAedadocb bur
sademan upp sig?
9. Beriitta om andliga och religiiiu intretsen, Vilhen
roll spelade Ayrka ocb frihyrAa? Vilha aar de
oliAa folArdrelser som aed.erbdrandeAom i hontaAt rned, t. ex. nykterbetrrdrelsen,arbetarriirelsen, idroltvdrelrcn etc,?

4. Uppanfi ocb ungdomslia. Hiir sAildras liasft)ringen, sorger ocb gliidjeiimnen, intretsen i liaet,
fritid ocb ndjeilio m. m.

lO. Gli,m inte att tydligt ange: a) Edert eget nlmn;
b) Eder postadress;c) oilken sockeneller nilka
tradter aarie shildring gdller; d) uilAen tid det
band.larontr, t. ex. "pfr 1870-lalet", "omAring
1900" eller dyliAt.

). Barndomshemmet.BesAriobo$iid.ernasom familim bebott, inredning, mdblering, soaplatser,
bemlia, umgiinge rn. m.

Breven mdrkas alltsi med "Iirnbruksminnen" och
sdndastill tidningenMetallarbeiaren,
adress:Barnhusgatan 8, Stockholm.
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