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Tuenne blodiga uiirldskrig, uilka Suerige
- kanske nter aa ett lyckligt ode tin pi.
grund aa egna dtgiirder -

undgick, demo-

kratiens genombrott, och ett storartat ekonomisAt uppsuing i land.et, allt d.etta fick
Kung Gustaf uara med om. (Jnder uiirld.rkrigen gjorde han stora och betydelsefulla
insatser i sniiuandet att hdlla udrt land
utanfor kriget, insatser fdr ailka landet
tackar bonom.
Det demokratiskagenombrottet fann i
honom icke - som tnan kanskesAulle ha
trott med tanke pfr.den miljd, i ailken ban
uixt upp

surntulen nrotstinclare.

Tukrtom, uppfylld au en stark pliktkiinsla
gjorde ban allt uad pd bonom ankom for
att meduerha till det demokratiska systemets genonzfdrande.Det har frd.n mircga
hdll betygats, att batz just rned de senare
i.r ens soci al d em okr ati ska r eg er i ngsI ed arn6ter halt d.et allra bi)stasamarbete.

S. Schdnning foto.

Inom alla folklager tilluann sig Konung
Gustaf en oorustridd ahtning och tillgiuen-

Gamle Konung Gustaf V bar slutat sina

het. Alla uiirderade hans aidsyn ocb uarrna in-

dagar ef ter en 4j-d.rig regenttid. Han ick
f
under denna l,inga tid uppleua ontuiiluningar au

tresse f6r hela folhet och dess unlfnrd.
Siillsynt enigt iir landet i hiinslan au sahnad

storamdtt, bddeinom ocb utornsuerigesgrdnser.

och tacksamhet,ndr ban nu iir borta.

E. \f.

vAnr nAMATDRTat

g. Bensot

Ao CivilingeniiirNILS CARBONNIER
Ndr den engelska forskaren M. Fanday 7825
infor Royal Society i London meddelade sin
upptickt av bensol, si var det som si minga
ginger i kemins historia en tillfnllighet som orsakat upptdckten. Man hade vid denna tiden
borjat anvinda gasbelysning, vilken emellertid
beredde en hel del bekymmer. Gasen erholls
genom stark upphettning av valolja och fcirvarades sedan i komprimerat tillstind i jiirncylindrar, vilka placeradesi husens kdllare och si
leddes gasen genom rcir till belysningsstdllena.
I en samtida skildring sdgesatt gasen i olikhet
med vin ingalunda blev bittre genom lagring i
kdllare utan tvdrtom forsimrades den dagligen
si att den efter kort tid nistan fullst2indigt forlorat sin lyskraft. I sin fortvivlan vinde sig gasfabrikanterna till Faraday och bido honom
om hjiilp.
Det drojde inte ldnge forrin den beromde
vetenskapsmannenhade funnit orsaken till detta
fenomen, de ljusistadkommandebestindsdelarna i gasenhade efter kort tid samlatsi en vattenklar, flyktig vdtska pi gascylinderns botten.
Faraday undersokte denna vdtska ndrmare och
angav efter analys dess sammansdttning. Han
bestdmde den firglosa, a,romatiskt doftande, i
vatten oliisliga vdtskans kokpunkt, smiiltpunkt
och spec.vikt, och han fann genom behandling
med olika kemikalier det nya imnets kemiska
egenskaperi dess huvuddrag. Denna uppt2ickt
dr ett intressant exempel pfi. hur ett timligen
oskyldigt tekniskt fel, en hdmning i en praktisk
anvindning, blir en stimulerande faktor i den
vetenskapliga utvecklingen.
Det skulle fora f6r lingt att i detalj skildra
hur arbetet pi. att utvinna och anvinda bensol
fordes vidare. Nigra viktigare data skola dock
ldmnas. 1845 lyckades den tyske forskaren
A. \7. Hofmann avskilja bensol ur stenkolstjdra och hans ldrjunge Mansfield framst2illde
1849 bensol i st<jrrekvantiteter med samma utgingsmaterial. Sedan man 1876 pi.visat bensol
i lysgas lyckadesman snart i alla industrilinder
utvinna bensol dirur i teknisk skala. Lysgasendr
innu i dag den frimsta r|varukdlIan for bensol.
Vid gas- och koksverk over hela vdrlden tar
man ut bensol och de deirmed beslZiktadekolvdtena toluol och xylol ur den genom hogtem')

peraturkoksning av stenkol erhillna lysgasen.
Koksningen ger foljande huvudprodukter : koks,
lysgas,tjdra och gasvatten.Ndr lysgasenldmnar
ugnen f.6lja tjdnn och gasvattnet med. Dessa
avskiljas forst och sedan kan man tillvantaga
bensolkolvdtena. Det biir noteras att av totalt
erhillna bensolkolvdtenstannai runt tal 5 % i
tj*an medan resten foljer med gasen. Bensolkolvdtena avskiljas ur lysgasengenom tvettning
med olja, vanligen en'speciell petroleumfraktion. I 20-30 m hoga och 2-4 m vida torn
ledesgasenin i botten och moter den nedstrommande ungefdr 20" -iga tvittoljan. Sedan gasen
passerat 2-4 ton dr den befriad frin storre
delen av bensolkolvitena, vilka stannat i tvattoljan. Den erhillna blandningen skickas in i
stora destillationskolonnerddr bensolkolvdtena,
ldttoljan, skiljas fri.n tvzittoljan, vilken efter
kylning hter gfu in i tvdttornen. Ldttoljan har
en sammansiittning som ir starkt beroende av
stenkolens aft, av gasningstemperatur,ugnssystemets konstruktion, tvittanliggningens utforande m. m. Den brukar emellertid vara ungefdr
foljande: 55-70 /e bensol, L2-2O /o toluol
och 4--7 /o xyloI. Men det finns en hel mdngd
andra bestindsdelar i ldttoljan och for att kunna
nyttiggora huvudbestindsdelarna, bensolkolvdtena, miste liittoljan underkastasen fraktionerad
destillation. De hogre av de dnrvid uttagna
fraktionerna innehilla fenol och pyridin, vilka
kunna tillvantagas genom tvdttning med natronlut och utspiidd svavelsyra. Alla fraktioner behandlas sedan separatmed koncentrerad svavelsyra, varvid en hel del i mindre kvantiteter ndrvarande dmnen, sidana som olefiner och tiofen,
avligsnas. Slutligen tvdttas med vatten och
med natronlut for att borttaga spir av svavelsyn. Fraktionerna destilleras ytterligare en
ghng i kolonn till handelsprodukter. Det dr
emellertid svaft att helt avl2igsna alla fororeningar och i synnerhet giiller detta svavelf<ireningarna, vilka om de tillitas stanna kvar
f6rsvira en god anvdndning av produkten. En
sidan besvdrlig fororening i bensol dr tiofen,
som kan allvadigt minska av bensol framstdllt
anilins stabilitet. Och vid bensols anvdndning
som motorbrdnsle verka svavelforeningarna
korroderande.
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Ovan har skildrats bensolutvinningur lysgas,
varvid d.ven neimnts att bensol f6rekommer i
stenkolstjdr^. PiL vissahill framfor allt i USA
tar man dven ut bensol ur denna tjdra trots att
det ror sig om en forhillandevis ringa kvantitet.
Bensolforekommer dveni vissapetroleumsorter,
frdmst i de som erhillas i Bortre Indien. och
bildas ocksi vid katalytiska processeri petroleumindustrien. Kostnaden fijr isolering av bensol i dessa forekomster har emellertid hittills
varit si. hog att tillvaratagandet inte lonat sig
annat dn i undantagsfall. Si var det under andra
viiddskriget, di man i USA utvecklade nya metoder pi detta omride, vissedigen frdmst med
syfte att erhilla toluol men varvid samtidigt en
betydande kvantitet bensol utvanns.
Bensol dr i rent tillstind vid vanlig rumstempera,tur en vattenliknande, fdrglos vdtska med
egenartad, angendm, aromatisk lukt och brdnnande smak. Den stelnarvid f 5,5o, kokar vid
+80o, dr mycket liittantiindlig och ger tillsammans med luft i vissa proportioner explosiva
gasblandningar. Det Ir diirfor nodv2indigt att
forvara. hantera och anvinda den med iaktta-

Bensolho//io
olt'o /i//
6 enso / de s / i//o/ rb n s v erk

gande av strdngafiirsiktighetsitgdrder. Silunda
miste alla behillare, fat,ledningar, pumpar och
appanter, vari bensol fonaras, transporteras
och anvdndes, vara jordade fijr att forhindra
uppkomsten av statisk elektricitet, vilken skulle
kunna ge anledning till gnistbildning med antindning som foljd. Di bensol dr obetydligt
loslig i vatten, skall en uppkommen brand inle
sldckasmed vattenbegjutning utan man skall
anvdnda skum eller kolsyra och ddrigenom
kviva elden.
Bensol dr vidare ett giftigt dmne och kan upptagas i kroppen genom inandning, genom nedsviljning eller genom beroring med huden. Det
d,r ddfior av utomordentlig vikt, att all anvdndning av bensol forsiggir i speciellt konstruerad
apparatur och i vdl ventilerade lokaler. For
kontroli av att si. iir fallet utfor man regelbundet luftanalyser i fabrikslokalerna och kan di
konstatera om halten bensolinga ligger under
den maximalt tillitna. Genom omfattande experiment har man ndmligen faststdllt den
mdngd, en person kan inandas under en arbetsdag utan att fi nigot men. Det dr sjdlvfallet en

Bensoldestillationsanliiggningen

aid Stockholmt GasuerA.

stravanatt helt elimineraforekomstenav bensolLnga i arbetslokalen, men pi grund 4v iimnets
stora flyktighet dr detta en mycket svir uppgift.
Ar bensolsom ndmnts obetydligt loslig i vatten,
si dr den ddremot ett fortriffligt losningsmedel
for oljor, fetter, hartser, tj*a m. m., en egenskap, som flitigt utnyttjats under tidernas lopp.
Redan kort tid efter upptdckten av bensol
borjade man finna stor anvindning for denna
produkt och 1856 lyckades det engelsmannen
Perkin ait framstd.lla det forsta syntetiska fdrgdmnet, som han kallade mauvein och dirmed
var grunden lagd for den kolossala utveckling
av den syntetiskafdrgdmnestillverkningen,som
kdnnetecknade senare hdlften av 1800-talet.
Aven vid Perkins upptickt var det en tillfillighet som spelade in. Han var ndmligen pL jakt
efter en metod for framstdllning av kinin men
fick i stdllet vid ett av sina experiment en "hopplos, brunsvart smorja", som dock visadesig vara
anvdndbar till fdrgning. Var silunda isen en
ging bruten, strdmmade snart en hipnadsvdckande mdngd nyafargamnen ut over vdrlden och
alla hade de bensolkolvitena som utgingsmaterial. 1859 kom det roda fuksinet, 1861 anilinblitt och strax ddrpi. anilingult, anilingront,
Hofmanns violett, anilinsvart o. s. v. "Det oppnade sig en ny virld full av sagoaktigtjusning,
for den ene ett guldland, for den andre ett intressantforskningsomride. Alla skyndade till,
drivna av en oemotstindlig kraft, tillverkaren,
forskaren,kopmannen,dventyraten! Det var en
tid av det vildaste sokande efter nya f.drgd,mnen.
Guldfeberns tid var inne!" Si heter det i en
uppsatsav den tyske forskaren Caro och man
kan nog ge honom rdtt i att det var en mycket
intensiv utveckling. I Tyskland hade man vid
en av de storsta fargfabrikena, Farbwerke
Hochst, fu 7912 framstdllt mer dn 11.000firg-

4

dmnen av denna typ. Alla fingo handelsnamn
och hur kort och poetiskt liter t. ex. inte nattgront B och dock miste man for att klargora
sammansdttningen "oversdtta" det till foljande kemiska bendmning ortoklormetanitrodietyldibensylparadiaminotrifenylkarbinoldisulfosurtnatrium.
Var intressetsilunda till att borja med huvudsakligen inriktat pi att framstdlla fdrgdmnen av
bensolkolvdtena,fann man snart att de hade
andra virdefulla egenskaper, som gjorde dem
mingsidigt anvdndbara. Bensolensgoda egenskaper som losningsmedel utnyttjades tidigt i
linoleum- och lackindustrien,i gummifabriker, i
benmjolsfabriker,for vaxextrakation,i kemiska
tvdtterier, i textilindustrien o. s. v. Numerahar
denna anvdndning av bensol som universalmedel
pi losningsmedelsomridettill stor del overtagits
av nyare och innu mer dgnade losningsmedel.
Bensolenseldfadighet ogh giftighet har givetvis
varit en starkt bidragandeorsak hdrtill.
Ndr explosionsmotorn borjade finna okad
anvindning, visade det sig att forsok att anvdnda
bensol som drivmedel gi.vo mycket goda resultat. Bdttre dn att anvdnda bensol ensamt gick
Bentolttdttare 1)id Stockholns Ganerk. De tvi bilderna pi
denna sida ?iro hdmtade ur E. Gdth: Gas, Kol och Koks i
serien Tekniskt Folkbibliotek.
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Bensolproduk/er.

det att kijra motorer pa en blandning av bensol
och bensin och i virt land kinna vi ju vdl till
den s. k. bentylen bestiende^v 25 % bensoloch
75 /o alkohol. Det finns minga skdl for att anvinda bensol som motorbrdnsle, de viktigaste
dro att bensol har storre energiinnehill, hogre
oktantal och storre kompressibilitet in bensin.
Di bensolendr dyrare in bensin har den dock
huvudsakligenanvdntsfor specialdndamil,t. ex.
for flygmotorer, av vilka fordras hog effekt vid
minsta maskinvikt. Det dr framfor allt i Europa,
ddr tillgingen pi bensin 6r tdmligen ringa, som
bensol blivit populdr som motorbrdnsle. Betydande undersokningat ha utforts for att faststilla den limpligaste sammansittningenpi det
motorbrdnsle,vari bensolingir som en bestinds-

del, och fore andra virldskriget var ocksa bensols anvindning i motorbrdnsle storre dn nigon
annan anvdndning. Som ett kuriosum kan nimnas att USA 1938 exporterademer in hllften
av sin bensolproduktion pi 350.000 ton till
Tyskland!
Vid denna tidpunkt var ordningsfoljden for
anvdndning av bensolfoljande:
1. Motorbrdnsle.
2. Losningsmedel
). Rivara for kemisk syntes.
Under det andra vdrldskriget indrades emellertid situationenhelt och bensolsanvlndning som
r|vara fiir kemisk industri oversteg snabbt de
bida tidigare dominerande forbrukningsomri-

dena. Denna utveckling har fortgitt under
efterkrigstiden och i dag dr totalf6rbrukningen
av bensol si stor att det foreligger en mycket
betydande brist pi densamma,framfor allt i
USA. Enligt senasttillg?ingliga uppgifter frin
USA rdknar man med en brist pi bensol under
1950 Pe ca 75.000 ton, vilket irotsvarar t5 %
av irsproduktionen pi ca 500.000. Nu har det
varit strejk i olika omgingar under senare6r i
USA, varfor produktionen av bensol hillit sig
avsevirt lagre d,nde 650.000, som presterades
1945. Filjden dr emellertid attUSA i dag koper
upp si stora kvantiteter som aro mojliga ati f.it
tag i och till relativt hoga priser. Den okade
efterfrl.gan p6. bensol har sjdlvfallet lett till en
okad konkurrensmellan koparna och priset tenderar att stiga hogst betydligt.
Den frimsta orsaken till att efterfrigan plt
bensol okat s& kraftigt pi senarehr ar, att nya
produkter framkommit, som f6rbruka stora kvantiieter bensol som ri.vara. Ursprungligen blev
bensol jimte toluol den stora grundrivaran for
fdrgimnestillverkningen. Genom behandling
med nitrersyra,en blandning av svavel-och salpetersyror,overforesbensoltill nitrobensol,som
genom tillsats av jdrn och saltsyrareducerastill
anilin. Om den sistndmndaprocessenutfores
under andra betingelser erhil'les en s. k. azoforening, vilken jimte anilin dr en viktig mellanprodukt for fd,rgamnen. Ddrav finnas nu flera
10000-tal. Man kan dven anvdnda anilin som
rlvara for helt andra produkter, en viktig sidan
ar acetaniliden, som erhilles vid behandling av
anilin med dttiksyra. Den tyske vetenskapsmannen Domagk erholl 1939 Nobelpriset for sin
upptickt av de ur acetanilidtillverkade sulfonamidernas inverkan pi olika infektionsdmnen.
f.ramfor allt streptoiokker. Tack vare denna
upptdckt kunna numera itskilliga infektionssjukdomar t. ex. lunginflammation bekdmpas
dven i sina sviraste, forut ofta till doden ledande former. Aven om de pi senaretid framkomna
antibiotika delvis overtagit sulfonamidernasroll
sorn effektiva bekdmpningsmedel mot infektionssjukdomar,ha sulfonamidernadock foftfarande stor betydelseFir klor inverka pi. bensol erhilles i forsta
hand monoklorbensol,som genom ett speciellt
lrydrolysforfarande under tryck och vid hbgtemperatur kan ijverforas till fenol. Denna reaktion svarar i dag for en mycket stor del av
vlrldens fenolproduktion. Ur monoklorbensol
och kloral i ndrvaro av svavelsyraerhilles det
6

vdlkinda DDT, som frimst anvdndesfor utrotning av flugor och andra skadeinsekter. Tack
vare DDT har man kunnat freda stora arealer
mot forhzirjande angrepp av jordloppan, koloradobaggen, rapsbaggen m. fl. Och mot taltmataren har goda resultat uppnitts genom flygbepudring av v6.ra skogar. Driver man kloreringen vidare erhilles diklorbensoler,av vilka
paradiklorbensolen6r den mest kdnda ,genom
dessmycketutbreddaanvdndningsommaltedel.
Fir koncentrerad svavelsyra piverka bensol
f6,r man bensolsulfonsyra,som genom smdltning
med alkali och efterfoljande utfdllning med
nigon liimplig syra ger fenol. Detta dr den
klassiska metoden for framstillning av fenol.
Fenol anvdndesfor tillverkning av
llaster som
bakelit, ldkemedelsom acetylsalicylsyra,
sprdngimnen och fdrgdmnen.
Alkylering av bensol med etylen, vilken framstrillts ur etylalkohol, ger etylbensol,som genom
krackning iivergir i monomer styrol. Denna kan
antingen polymeriserasgenom inverkan av v6.rme till plastmaterialeller kombinerasmed butadien till syntetiskt gummi. Niir USA under det
andra vdrldskriget avstdngdesfrin tillforsel av
naturgummi var det nodvZindigt att i all hast fi
fram ersdttningsmaterial.Det s. k. GR-S- (Government Rubber Styrene) gummit blev diirvid
av avgorande betydelse och pi kort tid forbrukades ungefdr 20 /o av alL tillgdnglig bensol for
detta dndamil. Efter krigets slut sjonk tillverkningen av GR-S-gummi avsevdrt for att pi senaste tiden iter skjuta fart. Allrylerar ma-nbensol med propylen erhiller man isopropvlbensol,
vilken dr en mycket viktig bestindsdel i flygbensin. Under det sista krigsiret anvdndei-i
USA ndra 5O /o av bensolen f6r tillverkning av
denna produkt.
Hydrerar man bensoltill fullstindig rndttning
av bensolringen bildas cyklohexan, som dels anvdndes som losningsmedel och dels som rivara
for framstdllning av nylon, ett fibermaterial som
fltt en vidstriickt anvdndning alltifrin damstrumpor till fiskn2it.
I storsta korthet har hdr skildrats n|.sra av
de viktigaste processer,vari bensol med"verkar
som rivara. For att iskidliggora bensols anvdndbarhet och mingsidigheten av de ddnrr
framstillda produkterna har ett schema uppritats over nl,gra av de produkter, som frirnstdllasur bensol,understruknaprodukter tillverkas vid Nobelkrut. Ndr man serden forbluffande
(Foru. pi sid. zj.)

Titlar,

Sysslor oeh Yrken
Fortsiittning

1. Ur smedernas

oeh smidets

historia.

P6,vir vandring genom Boforsverken ha vi nu
kommit till smedjan,ddr vi mota de yrkesmdn,
som ha de dldsta och forndmligastetraditionerna icke endasti Bofors utan ocksi inom svensk
jdrnhanteringshistoria. Smedensyrke har sedan
urminnes tid ansetts som det md.rkligasteav alla
hantverk och det kan ddrfijr vara p6"sin plats,
att i detta sammanhang lamna nlgra korta kulturhistoriska notiser om smidet och smederna,
innan vi hiilsa pi hos yrkesmdnneni Bofors.
Sjdlva ordet smed,som ursprungligenbetyder
hantverkare,metall- eller trdarbetareoch dylikt
i storsta allmdnhet, dr urgammalt och moter i
flera forngermanska sprik under varierande
stavning, som dock allabo\amed sme eller smi.
Ocksi. i grekiskan finns ordet smi i samma betydelse. Att man med smed menade en hantverkare i allmiinhet visas bl. a. av de qamla
yrkesnamnen sammansdttningarna "trdsmed"
(tresmidher) d.
s. snickare (av snida) och
".
"ljudsmed" (ljodasmidr).
Sistniimndaord var
isldnningarnasoch vikingarnas titel pa en poet.
Rimsmedoch "sin egenlyckassmed" kan man ju
zin i dag fhhora talas om.
Om jdrnsmidetsilder och ursprung har vetenskapenknappast kommit till full visshet. Grekerna tillskrevo kabylerna,ett grinsfolk till Armenien, uppfinningen av jdrnets smidbarhet. I
va\e fall gir jirnsmidet tillbaka in i det andra
irtusendet for vir tidrdkning och har under
slutet av denna period -- alltsi for ca 3000 ir
sedan - dven nitt Europa. I Norden b<irjade
jirnildern omkring 600 f.. Kr. och nigra 100 ir
in pi vir tiderikning blir jiirnhantering,smdltning och smide, vanlig i Sverige.
Skildringar i ord och bild av smedernasarbete
och verksamhet finner man sivil i Egyptens
gravkamrar som i den klassiska antikens konst
och litteratur. Smedernahade i den grekiskaoch
den romerskamytologien ett visst sambandmed
Vulcanus i sin smedia enligt en rontersk relief.

vid Boforsverken

p& ett hd,seri
gudavlrlden, ja man ville till och med leda smideskonstens
antrid forbi gudarna ned till underjordens makter. De enogda cykloperna, som vil
fi betraktassom ett slagsunderjordsvdsen,
voro
skickliga smeder,vilka forfdrdigade viggarna it
Zevs. Den konstforfarne smedenHefaistos,omtalad av Homeros, synesha varit en underjordens
gudomlighet, innan han upptogs i de olympiskas
krets. Hos tomarna var Vulcanus smedernas gud.
Ocksi i de nordiska folkens gudavrirld och
sagor spela smederna en framtrddande roll.
Sjilve Oden forsmidde icke att hdmta visdom
frin underjordssmeden
Mimer och till alfer och
dvargar stod den mhngf.orf.arne konstsmeden
Voland (Veland) i skuld for sin yrkesskicklighet. Vdlusp6, den poetiske eddans forsta och
forndmsta dikt, berdttar att asarnautovat smismidde
deskonsten,att de "byggde smedsdssjor,
guld, hamrade tdnger, hd.rdade verktyg". I
Kalevala heter det om Ilmarinen, en av huvudhjaltarna, att han var myrmalmens upptdckare
forste utovare:
och osmundssmidets
"och alltsedandenna dagen
jirnet vaskadesur kirret
skoljdesupp uiur det vita
jdmtadestill smedensdssja".
En av de ildsta svenskaavbildningarnaav en
smed finner man pi den beromda Sigurdsristningen pi Ramsundsbergeti Sodermanland,som
visar ett par scenerur sagan om Sigurd Fafnesbane,den nordiskaforntidens beromdastehjdlte,
kdnd, beundrad och besjungen i Sverige, Norge
och England. Sigurdssagan ir ling, fylld av
dramatiskaocl-rgrymma hdndelser,och vi ha ej
anledning att hdr referera den i detalj. Pi det
parti av ristningen, som hdr avbildats, ser man
den skicklige smedenRegin, sittandei sin smedja
iiver li.gan vdrmande svlrdet Gram, varmed
Sigurd senare skulle hdmnas ett drip. Invid
Regin synes hammare, stdd, smidesting och
bdlgar.
Hur gamla vira smidesverktygdro och hur
litet de forindrats och utvecklatsunder L000 ir
fnmglr av ett fynd frin Mdstermyr pi Gotland.
I mossenhittades en ekkista frin vikingatiden,
innehillande verktyg for smide och snickeri.

Den nzfrngAannige stnedex Regin i sin smedjapd Ramsund*
bergets ristning. (Stalens bistorisAa nzaseurnfoto.)

Nistan identiskt lika verktyg kan man i v6"ra
dagar finna i gamla smedjor och verkstdder pi
landet, ja kanske t. o. m. nere i v6.raegnu veikstdder. Hammare, mejslar,dornar, tdnler m. m.
ha praktiskt taget inte undergLtt nl,gra fordndringar under denna linga tidrymd.
Bland hantverkarna har smeden alltid varit
den mest uppmdrksammadeoch har tillsammans
med skriddaren oftast gjorts till foremil for
folkfantasiensfyndighet och utldggningar.Men
deras oden ha varit helt olika. Skrdddarenhar
fitt finna sig i varjehanda mer eller mindre
kvicka elakheter,medan smedenalltid betraktats
med stor akining, ej si sdllan parad med en viss
fruktan och skygghet. Det mdrkliga dr, att denna hdnsyn inte berott pi smedensoverldgsna
kroppskrafter, utan pi sjdlva arbetetsbetydelse
och krav pi kunskap och skicklighet. Man trodde
ocksi. forr att smederna agde overnaturliga kunskaper: de kunde bota sjukamdnniskor och djur,
draga ut tinder, i.terforskaffa stulet gods och de
voro ingalunda frimmande for annan trolldom.
De gamla lagarna hos olika folk ge ocksi en
och annan uppgift om smedernasbetydelse.Hos
tyskarna straffades drip pi en smideskunnig
man hirdare dn "vanligt" drip. Hos britterna
stadgades,att smed,prdst och skald ej fingo tillTusendrigasmide:redskapfrin lyndet i Miistermlr, Gotland.
(Statexshistorishantuteum'foto.)
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hora de livegnasklass. Detta giillde alltsi. under
medeltiden.
Olaus Magnus, som 1555 utgav sitt beromda
verk om de nordiska folken, prisar smedernas
skicklighei i Rergslagenoch saler, att de knappast ha sin like i hela Norden. Den ldrje
historieskrivarenfortsdtter "det formlosa ridmnet formi. de att med tilhjnlp av sinnrikt inrdttade vattenhjul uthamra till betydandeldngd,
tack vare den rika malmhaltenoch kunna sileles
gelom dylika snabbgiende maskiner pi. kort tid
utfora storartadearbeten". Olaus M-asnus belattar ocksi om "afskyvirda handJlsvaror"
bland smidesprodukterna,sisom handklovar,
taggiga fotbojor o. dyl., men tilligger att de
"tiliverkas sillan". Vad Olaus Magnus sig och
beskrev var smi vattendrivna rdckliamrar inder
vilka man smidde osmundsjdrntill stinger.

Stingjdrntbamtnarc ocb lsamtnarsrned
i Tyskland fijr 400 d.r
sedan. Efter ett trArniu.

Det forsta hammarverket, som byggdeshdr i
Bofors Lr 7646 av Paul Hossman, sig iikerligen
ut som de Olaus Magnus avbildade. Den tekniska utvecklingen gick llngsamt och det dr
forst under 1700-talet,som hammarstdllningar,
hirdar o. dyl. utvecklas. Det gamla tysksmidet
avlostesforst omkring 1830 av Lancashiresmidet, pi 1840-talet av Franche-comt6-smidet
och
p6. rs6o-talet infordes valsverk for sti.ngjirn i
allt storre omfattning. Brukspatronrrnu-Lug"rhjelm pi Bofors fi;ljde noga utvecklingen och
Bofors smedjahade redan pi dennatid ett gott

Vattendiana stingjiirnthatnmarci Saerigepi 155l+alet enligt
Olaus Magnus.

och aktat namn. Vid slutet av ITOO-taletkonstrueradesde forsta lnghatmarna och pe 18i07O-talenvarman framme vid stora hammare-och
smidesmaskiner,drivna av enga eller komprimerad luft. Fransmdnnen,brciderna Schneider i
Le Creusot, och engelsmannenNasmyih i Manchestersti som de frdmsta konstruktorernaoch
nyskaparnapi detta omride.
I de gamla vattendrivna hammarverken hade
man olika namn pi hamrarna allt efter hammarensvikt, storlek och det sdtt, varmed den lyftes
av lyftarmshjulet. De smi manufaktur-, spikoch knipph&mrarnakallades ofta for svanshammare eftersom kuggarna pi. lyftarmsvingen pressadepi hammarskaftetsbas.De medelstora nckeller sti.ngjdrnshamrarnalyftes i skaftet strax
nedanfor hammarhuvudet. Dessa hamrar voro
dzirfor byggda med hammarskaftet parallellt
med hjulstocken. De stiirsta och tyngsta hamrarna, smdlt- eller mumblingshamrarna,stodo
vinkelrdtt mot hjulstockenoch lyftes i "nosen".
Mumblingshammaren dr en relativt sen konstruktion. De rorliga delarna hammare och
skaft voro gjutna i tackjirn i ett styckeoch hade
dirfor en oerhord tyngd i slaget. Nere vid dlvsfiran stir Bofors "noshammaLe", den stora
mumblingshammaren,anskaffad for jimnt 50
ir sedan,dnnu kvar med sitt vattenhjul som ett
industrihistoriskt minnesmdrke.
2. Bofors

smedia.

Efter denna linga introduktion itervdnda vi
till Bofors smedja,vilken som alla slkerligen
vet dr den storsta i norra Europa. Smedjans
olika avdelningar ligga samladenere vid Timsiilvens mynning: lokalerna ha vid flera tillfdllen
ombyggts och utvidgats och planldggningen ansesicke vara rationell. Men dennafri.ga betyder
mindre nu, sedanKilstasmedjanar fardigbyggd
och man som bdst hiller pi att inreda det vil-

diga nya komplexet for att kanskekunna sdtta i
ging produktionen under fu 7952.
Smedjanvid Bofors omfattar tre stora avdelningar: pressmedjan,
hejarsmed.janoch hammarsmedjorna eller klensmedjan som sistndmnda
avdelning litet oegentligt kallas. Hdrtill komma stdlfdrrdd med sax och kapsigar, ac'syning
m. fl. avdelningar. H.ela anldggningendr med
andra ord si stor, att beskrivningenm&stetagas
i 2 kapitel. Vi borja ddrfor med harnmar.rnredjan, ddr Bofors 300-?nigasmidestraditionerbevarashantverksrnissigtsett nistan helt ofordndrade och som ddrfor miste komma i forsta hand.
Hammarsmedjornabruka i sin tur pi grundval
av hammaraggregatensstorlek uppdelas i tre
smdrre avdelningar,grousmedjan,den egentliga
hammarsmedjan och ilicksmedjan. Hit rdknas
ockshrin gual saer k et samt kl ensmed.j an.
Grousmedjanomfattar 1st. 2/2tons hammare
samt en stor ny 4 tons hammare,som inkopis till
Kilsta, som innu ej 6r uppmonterad. Hammaren gir skift, f. n. tviskift, och varje smideslag bestir av 6 man, en smed (grovsmed), en
ugnsskotare(villare), en hammarreglerare,en
kranforare och 2 hjalpare eller thngkarlar.
Harnmarsmedjanhar 1 st. 2 tons hammare,8
st. 800 kg hammare,3 st. 500 kg hammaresamt
1 si. 500kg och L st.271kg B6ch6hammare,
tillsammans14 aggregatmed tillhorande ugnar. I
hammarsmedjansmidesmaskindelar, vevaxlar,
vevstakar, axlar, ringar m. fl. halvfabrikat i
vikter frin ca 200 kg och nedit. Vissa hammaraggregatsamarbetamed klensmedjanpi. si sdtt
att vissakomplicerademindre detaljerforsi grovsmidasunder hammaren,varefter fdrdigbearbetning sker vid issjan.
De flesta smideslagen omfatta 3 man, en
smed, en reglerarcoch en hjilpare.
Rdcksmedjaaiir utrustadmed 2 st. Bdch6-hammare, en 75}kg och en 600 kg samt 2 st. mindre
Muntblingsharnnare i Bergslagen. Et'ter en etsning at
konslnihen B. Stella.

Herr Albin Giifrcrt bar 6 snedgenerationers erfererhet, nii.r
han snzider uerktyg i Bofors Alensnzedja. Liirlingen Bengt
Karlsson iir hant bjilpare.

knipphammare, en piL 2iO och en pa 100 kg.
Vid de storre hamratna arbeta 3 eller 4 man i
laget, en smed, en vermale, en reglerare och en
hjdlpare. Knipphammarlaget har 2 man, smeden och en hjdlpare, som samtidigt dr reglerare
och vdrmare. Som f.ramgl.t av namnet, "rdcker"
man her stingstil av olika kvaliteter och dimensioner, de klenaste vid knipphamrarna.
Ringualsuerket, som varit i ging nigot over
ett ir, dr en nykonstruktion frin den engelska
firman Loewy. Dir sysselsdttas
for ndrvarande
tvi man, en smed och en hjdlpare.
Det egentliga klensmidet vid issjorna sysselsdtteri allmdnhet 3 smederjdmte hjdlpare.
Den totala arbetssiyrkani samtliga hammarsmedjor dr omkring 100 man.
Vid dssjornai klensmedjanmotavi som forsta
man herr Albin Gdfvert. Han tillhor en familj,
som varit smeder i minst 6 generationer vid
Fagersta, Vistanfors och Angelsberg. Pi sistnimnda bruk, ddr hans fader och f.afiader voro
rdck- eller laocashiresmeder, ir herr Gdfvert
ocksi. fcidd. Till Bofors flyttade familjen L9L0,
ddr fadern blev smdltsmed i gamla smedjan och
den 2l-irige Albin fick bdrja smida vid en liten
lufthammare, som var instZilld i valsverket. Omkring 1918 flyttade han till sin nuvarande arbetsplats inne i hamma.rsmedjanoch har nu i ca
4O ir vafit klensmed,tillverkat tdnger och andra
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redskap, i vilket arbete han lagt ner stor skicklighet och uppfinningsrikedom.
"lo, nog har jag giort diuerse uppfinningar,
niir det giillt att komrua med. nya uerktyg och
sdnt d.iir."
"Var det annorlunda fi)rr, iir det lhttare eller
sud.rareatt smida nufdrtiden?"
"la, d.etiir inte liitt att suara pi.. Fi)rr bad.eai
inte sd. mycket uerktyg och grejor, sd. d.et aar
kanske sad.rareatt smida dd. Teknihen har uraecklats betydligt under drens lopp. Niir jag
borjade had.eBofors bara en liten hejare, sedan
dess bar iu den audelningen aiixt ut betyd.ligt.
DA, 1910, haclesmiiltsrnedernakaar sina pmla
ar bet skl kd er, l i.ng skj ort a, st rur/'t.
p or, tr ii.rki r och
mtissa. Nu iir kliid.seln ocksi. annorlunda.
Vi ha ocksd.nya stdlsorter, sont iir sadrare att
smida och sorn fordrar lnera.aana att uirma och
hiird.a. De uerktyg som jag smider, brukar jag
hi)rda sjdlu. Men minga sti.lsorter kriiuer meru
inuecklad behand.ling, Det biista ntaterialet ai
bar iir KR 75, det iir hdrt och segt oclt liitt att
smida. I rtin ungdom smidde ui mest aa lancashireiiirn. Det aar segt och ti.gigt och bra, men
nu dr det mest stfr.l.
lag har bdde uiats ocb inte triats i jobbet. I
produktionen rufrsteju alla samarbeta,rnen det
fd.r lou att aara litet temperament ibland.. Fdrr
aar man inte alltid ui)rderad.for uad.man gjord.e,
trots att man aarit rned.i minga d.r och kunde
yrket, men nu blir man aiird.erad."
I grousntedjan vid 21/2 tons hammaren stir
herr Gosta Nyquist som smed och bas for ett av
lagen. Herr Nyquist dr infiidd boforsare och
borjade i gjuteriet som kdrnpojke, men har nu
i snart 35 fu arbetati smedjan,ddr hans forsta
jobb var som hjdlparc i gamla smdltsmedjan
nere vid dlven. Den smedjan som revs for nu
snart 30 ir sedan.
"la, ui dr 6 man pi.laget, en smed, en ukllare,
tufr ti.ngkarlar, en rcglerare och en kranfdrare.
I d.aghar jagHaglund, Staaf, lensen, Bergstrdm
och Larsson i laget, men det uiixlar ju tiitt. Hiir
kommer folk ocb gdr.
Visst kr jobbet hfrrt och tungt ibland, men jag
trius rktt bra med det och aill inte byta. Det kr
en aiss frihet och ontafixling med det. Ibland iir
det suira jobb, ibland riitt och slfrtt och enkelt,
som niir man srnider planhx). Safrlasrebitarna
lir ueustakartill si.guerk. De tyngsta bitarna iir
pfr. 1 ton, de rninsta pA 50-60 kg, t,i s.mider
*) Anm. Platt stlngstil i grdvre dimensioner.

mycket snabbrt;l till aalsuerket. Vi tar ned 25
cru gdten till 90 mrn i fyrkant innan ualsningert.
Snabbstdlet iir hd.rt att smida och kinkigt att
aiirma ocksd..
Sadrastiir det, att folket uiixlar sd.ofta. Frjrr
aar clet d.et gamla bruksfolket, som hom till
.rmedjan,men nu kommer det folk frdn alla mojliga hdll. Md.nga iir ju bra, rnen det finns uztdantag. Det hi)r laget iir bra nu,"
Herr Nils Haglund har varit vdllare vid 2t/2
tons hammaren i 17 6.r och har sett minga got
komma och gi. Han ir ocksi gammal boforsare,
yngst i en stor brodraskara,men har rcdan 2L
tjzinsteir i bolaget.
"la, mitt jobb dr ju att se till att hetan iir
riktigt akrmd. Det kan aara knepigt ibland, siirskilt med fina specialstd}. Men rnan har ju sd
lfr.ng praktik, att man ser gansAa bra, ni)r det iir
lagom ternperdtur. Men ofta miste ju temperdturmiitaren ocksd.komrna ocb kontrollera. Hiir
gfrr en temperaturmiitare pd. uarje skiftla{t som
hjtilper till att daeraaAa sd.att temperaturen i
ugnen inte blir fr;r hdg, Skulle det bli fdr uarmt,
fd.r man sld.aa litet pi ugnen,
Nu iir det bra, niir ai eld.armed olia, mycket
biittre iin med kol. Vi)rst uar det under kriget,
niir ui eldade med.flis. Aadelningen i)r bra. Diir
ntan har uaril ldngst, ddr trius rFtAn."
Lagetsreglerareherr Erik Bergstromhar varit
i Bofors i ijver 11 ir och hela tiden i smedjan
och sedan semesternI94I ocksl i herr Nyquists
lag som tingkarl och reglerare.
Bilderna pisa: 6aent:
Kranfdrare
Hjalmar larssorz iir den hdgst appsatte ; ldget, - Herr Gdsta Nyqaist
leder sitt lag aid stora hanmaren i
groasmedian. - Viillaren Nih Haglnnd tar en tiu pd hetan. - Tdng&arlarna Nils Staaf och Peter lensen
tittd nert p.i lotografen jast nu,
annan ffr de hdlla sdarp ttkiA pfr
aad som smides. - Reglerare Erik
Bergstr|nz ffrr buga sig-fi)r uarle slag.

Hamnzarsmedenlohn lern smider ett Aaggbjulsiinne, ned
Elmer Becsrcn hjdlpare,

"lag uet inte, uad. jag shall sAga on? jobbet.
Fiir rnin del kr srned.ianden biista audelningen.
Att uara rcglerare hr inte tungt, rnen aannt och
anraarsfullt. lag tyckte det uar ganska liitt att
liira mej att aara reglerarc, ,nen det f inns ju en
del sonr.aldrig liir sig d.et. Det tog u)il 14 dagar,
3 aecAoratt li)ra jobbet. lag tycker d.etiir niistan
saArare att ad(a tingkarl."
Herrarna Nils Staaf och Peter Jensen dro
lagets tingkadar. Herr Staaf kom till Bofors
1942, han har hela tiden arbetat i smedjan och
sedan7946i detta lag. Han dr annarsnorrldnning och arbetadetidigare i skogen.
"la, iag har uarit tingkarl hela tiden. lobbel
iir mycket intressant, men det finns ju mycket
som iir nkligt ibland med. Det finns bdde hi.rd.a
oclt tunga jobb och liitta. Det sadras.teiir att
hi}la bitarna riitt, siirskilt de tunga bitanta. Hiir
iir Hittre dn i skogen, biittre ocb stadigare fi)rtjinst framfiirallt,"

Reglerare Enar IvIirA har det lugnt ocb treoligt i :ix lilla
bi.s. - Hela laget aid 800 Ag lsatnmaren:hjd.lparenE, Bect,
regleraren E. Mdrh ocb tmeden J. lern.

?/"
Tingharlen srtsont /ecknaren ser hononz.

Herr Peter Jensen ir nykomling och dansk
som namnet angef.
"la, iog har bara aarit hi)r i 2 mi.nader, rnen
jag trius bra och biir skall iag nog stannai 30 dr !"
Ett stycke upp i luften sitter den siste, men
icke minst viktige, mannen i smideslaget,kranforaren herr Hjalmar Larsson, som arbetat i
Bofors bort&t 2O3.r. Han borjade 1929 plhotellbygget, var senarehjdlpare i Klensmedjan i 6 Lr
och nu de sista 1L iren har han kort kran vid
stora hammaren.
"Man fir ha dgonen med sig hela tid.en och
inte titta aart sorn helst. Det iir inget stilingt
arbete, men det fordrar mycket pdpasslighet.
Det gd.rbra att arbeta hiir, si.jagtiinker inte byta."
Herr John Jern dr smed i ett av de minga
lagen vid hammarsmedjan. Han borjade sin boforsbanai Gjuteriet,var borta n&,grair men iter-

kom 1929 till Smedjan som hjilpare och blev
7934 smedvid samma800 kg hammate,ddr han
alltjdmt arbetar.
"Mitt yrke fir klensmed,men egentligenborde
rnan iu heta hamnzarsrned. Vi iir tre i laget,
Mdrk iir reglerareoch Becs hiiilpare. Vi srnider
allt rnojligt, handelsorder, ueustakar, teuaxlar
o. s. a. De ,yngrta bitarna Ar pA 180 kg eller sd.
Vi snrider ocksd.liittmetall. lobbet iir !;ra, man
uill ju inte ha ni.got annat, ftirtji)nsten iir ocksi'
bra. Huuudsaken iir att man trius. Hiir farde.r
in tidsstud.ieren gi,ng, nren det ir f lem dr sedart
ndgon studie togs och det iir ui bara glada for.
Det aar f 6r nerui)statt alltid ha en tidsstudieman
hiingandesbakorn rlg&en ocb skriuandes,
I det hiir arbetet iir det ingen som blir fullhrd.
Det fordras stiindig duning. Vana ocb |gonmdtt
ocksd. Det ki)nns ouant bara ntan kommer till'
baha frdn senxestern,tuots d.tt man uarit sfr'liitage
i yrket.
Det har bliuit en miingd.f drbiittringar hiir under de sista frren jag uarit hiir. Forr aar det alltid
rokigt, nu iir aentilationen bra. Vi ha fdtt bi)ttre
ltgnar ocksi' oljeeldade, f orr eldade ui med stenkol. Nu bliser ai rent stiidet frd'n slagg med
tryckluft, f drr fick ai sli au slaggen med mtissorMen renhdllningen kunde nog uarll
txtt. biittre, jag tycker att sti)dningen)ir i rnirtimalaste
laget."*).
Herr Enar Mork har vid det hdr laget bortit
30 tjdnsteir vid Bofors, men si dr han ocksl infodd boforsare. Han borjade som springpojkei
Fdltverkstaden, kom 1922 tlll Smedjan, dir han
bl. a. varit kranforare vid storahammarenoch de
sista 3 iren reglerare Lt herr Jern.
"Niir man )ir tan si. ser man iu har d.et-rkall
aara med slaget, annd.r:gdr sntedenstoppteckett
och bestiimmertakten. lobbet dr inte tttngt, nxan
.ritter ju stilla och reglerar.
Vi ha fitt en del fdrbiittringar hdr ocksd, bra
.rkyd,d.
for draget och sfr.en riktigt siite, fi)rc .ratt
man pd.ett par aanliga planklappar."
Hjdlparen i herr Jerns lag, herr Elmer Becs,
iir ungrare och har litet svirt att beritta om sitt
jobb. Han har emellertid en mdngd syssloratt
bestyra, ldggain dmneni ugnen, tagaf.ram hetorna, ldgga upp sinken pi stddet,Passa,stdmpla
o. s. v. Han har varit i Smedjanbortit ett ir och
I'rannickar glatt pi v?Lrfrhga, om han trivs med
iobbet.
*) Stidaren i MS har varit sjuk sedanett par minader
tillbaka, och det har varit svirt att fl ersiittate.

Knipphatntnarlaget, snreden Valter EriAsson och bjiilparen
Gdte Andersson i fallt arbete. - Det lordw stor precision
ocb uppmiirksanrhet att stnida 6-Aant sthngstdl i klena dim.

Knipphammarsmederna i Riicksmed.ian fa
vara kvicka i fingrarna. Den minsta hammaren
gor ca 350 slag i minuten, den storrehammaren
ca 250 slag och det gdller att vinda dmnet mellan slagen. Tekniken hd,rdr densammasom vid
de gamla spikhamrarna, ddr smedernapi. gamla
dar blev darrhdnta av bara farten. Herr Valter
Eriksson,som nu dr den ende smedenpi denna
avdelning,sedanJ. A. Gauffin blev sjuk, ar dalmas, fodd i Smedjebacken,
men boforsaresedan
26 3,r tiIlbaka. H.an var bara L5 hr gammal, ndr
han borjade hir som reglerare vid stora harnmaren. Siit nuvarande jobb borjade han efter
exercisen1930 och har nu uppnltt en mycket
stor yrkesskicklighet.
Ett mdstarprov for knipphammarsmederna
har varit att smida ett jdrnspetti miniatyr,2530 cm lingt och in i minsta detalj riktigt. Mellan
smedjornai Lesjofors och Bofors har man haft

1.3

en liten tdvling i detta mdstarprov. Vi fingo for
en tid sedan fri.n Lesjofors ett mycket vackert
och vil smitt litet miniatyrspett, g-kantigt och
ca 8 mm brett framtill. MS tyckte, att vi inte
skulle vara simre, och si smiddeValter Eriksson
ett meterlin gt 6-kant stil, 3 mm i diameter, och
absolut jimnt och sldtt. Detta overldmnadestill
Lesjofors,och sedanha vi ei hort ifrin dem. Det
kanske drojer ett slag, ty det il bra mycket
svirare att smida6-karrtdn 8-kant.Men man kan
ju inte vara sdkerpi. att virt rekord stir sig och
att icke Lesjofors iterkommer.
Herr Erikssonfir sjdlv berdtta orn sitt arbete.
'.'Det hi)r
Ar ett fint jobb, jag trius u)ildigt bra
och jag forsi)ker att bli skickligare. Mdngo
gd.lger har iag tittat pd aerkstiid.erna,rneu jag
uill dd. inte byta. Gdte Andersson, son? iobbit
med. mig i kompis i 6 dr som hpilpar.e, siiget,
detsamma.
Arbetsplatsen hiir iir biist hdst och ud.r,uirztertid ir det fdr dragigt, dfi. fryser ui, ocb .ronlm.artid. blir hiir knappast nigon cirkulation, di bi)r
iir f dr ligt i tak. Bullret frd.n bamrnarenhr ocksd
besdirligt fdr att ilir iir sd.ldgt i tak.
Vi sntider nxest st;.ngstfrl, just nu 6-kant till
STAL. Vi har betalt efter en prislista, smid.et'
pfr ackord, smeden har 54 7o och l:ji)lparen
46 /o au ackordet.
Fiirr uar hiir bittre enighet inont klubben,
biittre and.aoch samrnanhdllning, rnen den saken
kan aiil. ocksi knd.rastill det biittre. Skall man
ge litet ros, sd rit' d.ettill arbetsledningen,nu kcn
ntan fd. ett uppnzuntrande ord ibland och litet
berdm, som sporrar en, det fick rnan aldrig fdrc."

)uerst se ai aiillaren och
h jiilparen i BOchibannarlaget herrar Ernst ltersen
ocb Bernhard Enmarh framRdcksmeden
fbr ugnen. Harald. Li)ugren smider runt
stfrngstdl. Pd nederva
bilden se ui honom igen
tillika
med regleraren i
laget Hakon lenten.
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Herr Gote Andersson arbetade tidigare pi
byggnadsavdelningen och i Bjorkborn, innan
han kom till Smedjan for 8 ir sedan. Om sitt
yrke berittar han.
"lo, det gfr.rju bra. Byggnadsaud.elningen!ar
mera oshker och ostadig,biir ir d.etjiimnt och bra
jobb. Nu gfit d.et au gantmal aana sarnarbetet
rnellan Eriksson och mig, rndn aet ju precis rad
man skall gdra, Det aar litet sudrt i bdrian
att reglera, innan ntan liirde sig hantmaren
ordentligt.
Arbetsplatsen? la, hiir ir ju litet nriirkt och
dragigt och rdkigt."
Vid den stora B€ch6hammareni Ricksmedjan
arbetar 2lag i skift, med klubbordforanden Sven
Nilsson resp.herr Kad Erik Bjorklund som smeder. Vi tar den sistndmnde,gammal degerforsare
nren sedan 12 fu i Bofors, som intervjuobjekt.
"Vi iir 4 man i laget h)r, snteden, uiirntaren
Li)ugren, bjiilparen Enmark och regleraren lensen. Sjiilu bdrjade jag som hjdlpare uirJ en 600
kg BAchdbalnrndre,innan jag blea srned.
Vi har ett strAngt arbete, smider mest stingstfr.l, snabbstfr.lft)r det mesta, 4-hant oclt runt.
Det blir ju ocksi. en del hntning. Hiir bullrar
mycket, annaw kr d.et inte mycket att sdga om
jobbet."
Herr Harald Liivgren borjade i Bofors 1937
och har haf.t flera sysslor i Smedjan, bl. a. vid
stora hammaren, innan han blev virmare hir.
"Vad jag tycker om iobbet? lo, ndgot sd ndr.
Vdrst iir det nkr ai bar bfirt std.l,det iir suirt att
passaoch fd rdtta temperaturen pd.det,"
Herrar Bernhard Enmark och Hakon Jensen
har inte varit hdr si l6nge, ett par ir pi sin hojd.
Hjdlparen vid hammaren har ocksi. mycket att
bestyra,hdr liksom vid iivriga hammare. Herr
Jensenslger:
Ringualsarlaget, bjdlparen Kaarlo PaAanen ocb snteden
Gastao Rebn.

KlubboMfdranden

Suen Nilsson tar igen sig rnellan slagen.

"lo, iag trius bra hiir i Boforc. Iag bar uarit
i Srned.janbela tiden. Det ir inte sufrrt att rcgulera. Bra arbetsplatsochsfr."
Sistamaskineni Hammarsmedjan,bide i denna skildring och betreiffandeanskaffningsiret,
dr ringvalsverket. Det monteradesfor ca 2 6.r
sedan och har redan i korthet omtalats i B-pilen.
Vid denna maskin arbetar herr Gustav Rehn
som smedoch herr Kaado Pakanensom hjdlpare. Herr Rehn berdttar.
"lag har aarit 5 dr biir i Smed.jan,de tud.sista
uid. ringualsaerket. Vi kdr inte fullt hi.r, bara
uissa ueckor, dessemellannr jag inne i Smed.ian
oclt dmnar. Det ir mdnga snzed.ersom har arbete rned att srnidaiimnen till maskinen.lobbet
biir dr bra och liittsamt."
Smedernai Bofors tillhora Smidesklubben,en
av de storre fackklubbarnamed bortit 200 medlemmar, ddr herr Sven Nilsson sitter som ordforande. Han skulle just gi pi. skiftet, ndr vi
ffigade honom om klubbens problem och onskningar. Vi kanske ocksi skall tala om, att smidesklubben dr en av de fiirmognare klubbarna,
tack vare bl. a. det nyligen erovrade1:sta priset
i skyddspristdvlingen.
"la, det iir inte gott art pi. rak arnz sfiga, uad
ai har fdr problenz. Det storstaiir nog d.enutliindska arbetskraften och att folk flyttar sd
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RDSAN TII..I, EGYPTI LANI)
I ud.ras reste fyra boforsare ut till
Egypten, och de ba nu ,illsammansnedskripit sina intryck frd.n resansforsta del.
De ha fdredragit dtt apptrAda anonymt,
och redaktionenltar sig ej bekant orn det
blott dt' en aa resentirerndsottt t'arit fi)rfattaren, eller orn de iiro med alla fyra.
Au de fyra
tre xlte fr tjiin.rtens
"-oro
uiignar, den fjiirde reste priuat i egenskap
au hustru till chefen far delegatiouen.
En au resendrernauar korrespondentoch
medfoljde som sekreterare,Hon bedirunnesi uppsatsenflickan. Den andre manlige medlentmen kallas aanligen Pelle.
En snil blist drog civerperrongen vid Stockholms Central p& kvdllen den 25 mars 1950,
Marie Bebidelsedag, sL att det nog kdndesskont
for dem som foljt oss till tlget, nir detta dntligen rullade ivdg och man slapp sti och frysa
lingre.
Vi hade plats i den direkta vagnen till Rom,
en sovvagn,tillhorande det internationella sovvagnsbolaget,och till typen helt olika vad vi
annars dro vana vid hdr i landet. Utvdrtes var
den klddd med lister av teaktrii, och upptill pi
bida sidor lyste i guldbokstiver den nigot
lingrandiga texten COMPAGNIE INTERNATIONALE DES \TAGONS LITS ET DES
GRANDES EXPRESS EUROPEENNES. INvdrtes sig den ganska lyxig ut, fast man
kanske miste erkdnna att lyxen vad den hdr
vagnen betraffar nog kunde rubriceras som en
rnycket. Vi fi)rstd.r ircte uarandrassprdh och de
md.nga
gamla snrideslagenbli sonderslagtta.Atf.en
utliinningar, som kornrnerhit, iit' bra poikar.
Nu har ai heller inga suirare problern att tala
ottt med arbetsledningen.Irritationen sonr.uppiir i stort .rett
.rtoduid infdrandet au arbetsstud'ier
biitte.
iir
gl6md och allt samarbete nu
Klubbkassan?lo, ai brukar ju ha en irsfest
och sd anaiind.erai en del pengar till studieresor.
Sd.nog har ui anaiindning f dr pengarna alltid."
Ndsta ging skall vi se hur hejare, smidespressare,avsynarem. fl. ha det pi sina avdelningar i Smedjan. Di. miste vi ocksi tala om
ld'rlingarna i Smedjan samt om svirigheterna
med rekryteringen.
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nigot bedagadschaggelegans.Sowagnsbolaget
anserfdrmodligen, att Stockholm ligger si pass
lingt bortom den egentligacivilisationen,att dit
kan man skicka sidant som inte ansesfullt kurant pi andra linjer.
Sovvagnenvar emellertid alldeles fullproppad, och vi trodde att Italien skulle fi. ett betydande svenskttillskott. Vid framkomsten till
Rom voro vi bara nEgrastyckenkvar. De ovriga
hade avvikit dn hdr och dn ddr, och nlgra nya
hade inte tillkommit. Det blev med andra ord
allt mer och mer livsrum ju lingre soderut
man kom.
Konduktoren, det dr en sidan i varje internationell sovvagn,sade oss att det var ldmpligast
att vara pi fotter vid tullvisitationen foljande
morgon i Malmo, och det forefoll som om samtliga hade lytt det goda ridet, trots den okristligt
tidiga timmen.
Den svenskatullen var hygglig och artig, som
den for vanahaver, och gjorde oss intet forndr,
bara fyllde sin plikt. Vid valutakontrollen visade det sig att sdllskapethade fiir mycketsvenska
pengar, och det kunde ju inte tillitas. Resultatet
blev att vi frintogos etthundrafemtio kronor,
fast de blevo ju inte tagna i beslag,utan endast
i fonar. Vi fingo dem forresten efter hemkomsten iter genom en bank - med avdrag av
en krona for omkostnader.
Vi hade det renasttinkbara mjol i vlra phsar
vad tullbehandlingen betrd'ff.ar, man tulle
nristan kunna kalla det kejsarkrona, men det
forefoll, som om det inte var si vdl stdllt ph alla
hail. I kup6n bredvid oss hade publikanen
knappasthunnit komma ut i korridoren forrdn
en gdll kvinnorost hogljutt filrkunnade att "det
var d3.for vil att han inte tittade i min handvdska". Detvar vil inte sl.mlnga i vagnen som
kunde undgi att hora detta, men som herr tullaren var en man med bide omdome och forstind si horde han intet.
Vagnen togs ombord pL f.d,rjanover Sundet,
och man kunde bereda sig pi halva,nnantimmes
sjoresa.Under tiden hade man hunnit bli kaffesugen. En av de - manliga - resenirerna i
sillskapet passadepi att omedelbart, fast det
var ganska tidigt, tira en porter klass III, ty
sidant finnes ej till salu i virt eget land, blott
utanfor grdnsen. Anledningen till porterintresset angavsvara att porter dr ett mycket verksamt

medel mot sjosjuka. Ska vi vara riktigt d.rliga
miste emellertid erkinnas, att lugnare vdder dn
di inte forekommer si ofta.
TAget rullade s6.smi.ningomivdg mot Korsor,
och ddr korde vi ombord p& den under kriget
si omtalade f.d,rjan"Store Balt". Det var en bra
bit, och danskarnahade gjort sitt bdsta for att
tillgodosede resandeslekamliga behov.P5.va\e
stille dir det fanns en stol eller ett bord var det
servering, si det villade inga svirigheter att
under overfarten hinna med ett bastantfrukostmil. Nigon sjoging blev det inte hdr heller,
och foljaktligen ansigs det inte behovligt med
mera poftef.
Ndr man ndsta ging kom till fastlandet var
man pi Jylland, i stadenFrederica,och hir tillkopplades en restaurangvagn,sorn var med till
Hamburg. Tullbehandlingen vid de olika grdnserna forefoll mera att vara en formalitet. Hade
man bara passeti ordning intresserademan sig
mindre for bagaget Man reste ju bara tvirs
igenom de olika ldnderna,och vad Tyskland betrdf.f.ars6.var det t. o. m. forbjudet att stanna
kvar, ens mellan ett par tig.
En stund sedan vi passeratdansk-tyskagrdnsen ansigs det ldmpligt att fh nigot i krivan,
och man vandrade ddrfor over till restaurangvagnen, dven denna tillhirrande det internationella sovvagnsbolaget.Man befann sig nu pi
ett si internationellt omride att det verkade
ndstan forbryllande. Vi voro i Tyskland, men
i engelska zonen, restaurangvagnenvar internationell, men mari talade franska, och matsedeln var dventryckt pi detta sprik. Betalningen
skulle emellertid erldggas i danska kronor.
Trots dennaoenhetlighetvar maten prima bide
till sammansittning och tillredning.
PA kvdllen, sedan det hunnit bli ordentligt
morkt, rullade vi in pi Hamburgs huvudbangird. Dir var det hogeligen trist. Visserligen
kunde man inte klaga pL att det inte var tillr2ickligt livligt, ty det gick fullt med tig och folk
fanns i massor,men si. smutsigt,trasigt,forfallet
och eldndigt.
Dessbittre varade inte uppehillet si vidare
linge, och vi kunde fortsdtta. Mycket sig man
ju inte av staden, trots det att tl.get gir mitt
igenom den, men pi det omride i centrum, som
genom n6.gon underlig odets nyck inte blivit
sonderbombatslg det ut som en stad skall gora
nu for tiden. Splrvagnarna korde pi for fullt
och neonbelysningenlyste i grellaste farger.
Mycket folk var ute och alla tycktes p6. nigot

sdtt ha brittom. Genom att morker ridde omkring de mest forstorda delarna besparadesvi
att sesi mycket av den fruktansvdrdaodeldggelse, som stadenuppvisar vid dagsljus.
Si snart vi ld.mnat Hamburg var det tid att
gi till kojs for att klockan 7 foljande morgon
vara i Frankfurt. Vddret var strilande men forodelsen tillrdcklig for att stdmma sinnet till
fredstankar. Hdr sig man mycket rner av flygbombernasverkan, trots att stadeninte pi. lingt
ndr blivit si illa Atgi.ngensom Hamburg, men
det var ljust nu.
I sowagnskorridorenmirkte man genast att
det inte var riktigt som det skulle. Passagerarna
gick av och arr ungefir som isbjornar i en bur.
De hadenigot anstrdngti blickenoch betraktade
sina medpassagerare
med viss misstdnksamhet.
Anledningen - ty det fanns en sidan - var,
att det uppstitt ett tekniskt fel pi vattentillforseln till en viss anordning, placerad i lisbara
rum i vagnensbida dndar. Konduktoren hade
baralist igen hithorandedorrar, si. att det visade
stoppsignal for alla hur linge som l-relst.Och vi
gick ju forstis och misstinkte varandra till dess
att saken blev allmdnt kdnd. Di kom ett liushuvud pi att ett tig bestir av fleravagnart
Ndr man silunda hade hunnit over det virsta
si instillde sig hungern som pi bestillning. Vi
hade fitt en ny restaurangvagni Frankfurt, iven
den internationell. Vi gingo dit och studerade
matsedeln,som dven nu var skriven pi franska.
Det forsta som slog oss var det sagolikt billiga
priset. Eller vad sigs om en biffstek for en och
tjugofem. Det var vdl ndstan som hittat. V6.r
ijverraskning blev emellertid nigot neddimpad
di vi upptdckte att man ville ha betalt i amerika,nskadollars, och att priserna dven voro angivna i det myntslaget. Nu hade maten ungefdr
kommit upp i sitt verkliga vdrde.
Vid morkningen satte sig tiget iginr for att
tvirs igenom Schweizfora oss till Italien. Resan
gick genom Gotthardtunneln, en bland de vackraste strdckorman kan tdnka sig, men tyvdrr si
var det morkt.
Man skulle tro att en ling tigresa skulle bli
enformig, men si. dr undedigt nog inte fallet.
Stdller manban in sig pi att nu skall man vara
instringd i en kup6 tre dagar eller si, si gir det
hela utmdrkt. Man ser ju s6.mycket nytt och
hittar alltid pi nigot. Om inte annat si kan man
ju attackeramedpassagerarna
ute i korridoren.
De dro vanligen inte si. tillkndppta som hemma
i Sverige,utan dro nistan alltid villiga att utbyta
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Karyatidtentplet pfr Akropolis, Athin.

A. \Tahlquist foto.

tankar eller diskutera dagens f.rlgor med vem
som helst. Vid midnattstid passeradevi grdnsen
mot Italien.
Pi morgonen sig man ett helt nytt landskap
och vid tolvtiden stannade tiget vid "Roma
Termini" vilket betyderRoms slutstation. Praktfullare jdrnvdgsstationfh.r man leta efter. Marmor i all oindlighet och ett vdldigt avstind frin
den plats ddr tiget stannadeoch till utgingen.
Och dnd6.var stationenbarafd,rdigtill tva tredjedelar. Nir den blir fullt utbyggd blir den vil
Europas pampigaste. Dir motte oss en boforsfamllj, som just kommit frhn Cairo, milet for
vir resa.
Vi skulle blott overnatta i Rom och foljande
dag fortsdtta med ett amerikansktplan, men vi
hade tur. Det var nigot kringel, vilket alls inte
ar nl,got enast&ende,si vi fick inte fara som vi
skulle utan tvingades att stannai Rom en extra
dag, och det beklagadevi sannerligeninte.
Middagen intogs pi en liten oansenligrestaurang, beld,genpi en bakgata. En i sdllskapet
kdnde till den forut, ty det skulle aldrig i livet
ha fallit en svensk genomsnittsturist in att hitta
ett sidant stille. Vissedigenvar hela etablissementet
man nu fhr anvdndaett si elegant
uttryck - abonneratav ett sillskap, men for si
fina gdster fr6.n ett si lingt bort beldget land
gjorde man naturligtvis ett undantag, och vi
blevo visade in i en liten, liten matsal, alldeles
lagom fcir oss sex.
Pi. vdggen dir inne hlngde ett stort f.otografi
av Kiruna, men ej av det Kiruna som dr idag,
utan sidant det sig ut for minga f,,rsedan.Man
hade tydligen haft svenskagdster forut. Till
slut kom vdrden med en gdstbok ddr vi skulle
skriva vira namn.. Han ville dock forst visa
vilka gd.sterhan haft, och det forsta namnet han
visade ph vlr prins Eugens. Vi blevo forstis
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mycket imponerade av att f& skriva i sammabok
som prinsen,och all denna vdlvllja tillsammans
med den goda maten och de ingalunda diliga
vinerna gjorde att vi med milt overseendebetraktade den n&got saltaderdkningen som sm6"ningom presenterades.Allt andades silunda
frid och frojd.
Allting har en dnde och si blev det dven med
v6.rvisit i Rom. Tyvdrr. Det var intet annat att
goradn att fortsdtia. Nu gd.lldedet att flyga till
At6n. Vi hade turen att fh i]r.a i en svensk maskin, en DC-sexa. Den hade startat dasen forut
frin Stockholmoch skulle fortsdtta till-Istanbul.
Yfu fard pi tre timmar var s6.lundablott en liien
episodi planetsturlista. Det dr alltid trevligt att
fhtag i svenskaplan. Man kdnner sig som hemrna och sh ffu man lite di och d5. i hogtalaren
hora ni.got av d:ansoch hjiltarnas sprik. Visserligen borjar man med engelskaoch gir si over
till ett par andra sprik, alltefter sammanseittningen pi passagerarna,
men si till sist kommer
det: "Mina dameroch herrar: Vi befinnaossnu
pL 4500 meters hojd och passera just staden
Patrassom vi se nigot till hoger om oss. Temperaturenute ir minus 4 grader,hastigheten420
km i timmen, och vi berdkna att ankomrnatill
At6n klockan 73.35". Ungefdr si liter det och
di klappar alltid ett svenskt hjd.rtalite fortare.
Dessutomhar ju planet alltid firska svenska
tidningar med sig, och for den som inte pi en
eller kanske mlnga veckor sett ett svenskfblad
dr detta alltid en kiilla till inspiration. Man
ldser allt mellan himmel och jord, dven annonserna,och s6.glommer man bort att se pi det
vackra som man har under fotterna.
Hotellforhillandena i At6n limna mycket
ovrigt att onska. Ddr som overallt tycks hotellbristen vara nl,got som man inte kan bemdstra.
Farao pd sin stridsaagn, scen frin
"F6rf. foto."

en tempelreliet' ttid Luxor.

Vi blevo ddrfor inkvarteradep6.tv6.stdllen,chefskapet pi. stadens bdsta hoiell och Pelle och
flickan pi ett ndrbeliget, men betydligt enklare
sidant. Chefskapetikte i en privatbil under det
att de bida ovriga, med allt b agagetkom med
en buss. Den stannadesluiligen vid flygbolagets
kontor, beleigetalldeles i ndrheten av de bida
irotellen. Man omtalade ait fdrden var slut och
att det skulle stigas av. De b&da svenskarna,
vilka voro de enda kvarvarande,trodde nu att
man som vanligt skulle ldmpa ut bagaget. Men
ddrav blev intet. Bussgossenkostadep6. sig en
vissling, riktad till flickan och pekademed tummen mot bagaget, tydligen menande att hon
skulle lasta ur sjdlv. Det ingir formodligen ej
i busspersonalens
iliggande att gora nigot extra.
Endast att kora. Ni, sminingom kom nigra
tjdnstemin frin flygbolaget, och rnan fick ut
bagaget. Nu skulle man ban ldmna lite ersdttning till dem som bar viskorna. Och di kom
man i kontakt med nlgot somkallas for inflation.
Myntenheten i Grekland heter Drachma, och
den var ursprungligen vZird72 ore. Nu dr den
mycket mindre vd.rd. Det ansigs att rnan skulle
ge si ddr femtusen i dricks. Man tog sig ett
ogonblick for huvudet och undrade hur det var
fatt, men efter ett par dagarvar man fullt inne
i de minga nollorna. P& hotellet kostadechefskapets rum, inklusive en del mat I)2.00O
drachmer,till vilket kom ett litet tilligg for obehovlig eldning pi 6.ooO.
At6n dr en miljonstad med stor utstrdckning.
Tvi stora hojder framtrada sdrskilt tydligt i
stadsbilden. Det dr Lykabettos,en spetsighojd
med ett kapell pi toppen, och si det allbekanta
Akropolis, med Partenontempletoch en hel del
andrabyggnader frln At6ns storhetstid. Ett besok pi Akropolis hor till det allra viktigastevid
MennonstoCerra lid Luxor. Obseraera en au expeclitionsd.eltagarna aid statyn.r lot. "Fijrf. foto."

M hnr gfu det till niir turisterna fotografera sig aid Sfinxen
ocb plramiderna ild Gizeh. "F<irf. foto."

en visit i At6n. Och det torde vdl vara fh oersonersom inte ger sig dit upp.
Man omtalade for oss att vid fullmine, si.lunda ungefdr en ging i minaden hiller man
Akropolis oppen tvi timmar pi, kvdllen. Eljest
stinger man vid skymningen. Vi tittade r almanackanoch fick se att vi dven dennaging hade
tur. Sista dagen for virt korta besok i den
helleniska huvudstadenskulle det bli fullmine,
och det var klart att ett sidant enastiendetillfdlle miste utnyttjas. Vi stdllde silunda in oss
pi ett besoki morker, men gick naiurligtvis dven
dit pi dagen di det var ljust.
Efter middagen gingo vi s6.lundaiter upp
mot Akropolisklippan, men under tiden borjade
minen se si underlig ut. Den var inte ldngre
som nyss alldeles rund, utan hade fhtt en
konstig form som man eljest aldrig ser. Det
kunde vdl aldrig vara - nej det vore di fiir
gement. Jo, faktiskt ser det inte si ut. Ja, s3,
sprikade vi under vandringen,och ju ldngre det
led desto klalae blev det att hdr var ffirga om
en minformorkelse.
Vid ingingen till Akropolis var biljettluckan
stdngd, men portarna stodo 6ppna. En polis
forklarade att det hade utbruiit en strejkunge
bland vaktpersonalen,och dirfor kunde man
inte ta upp nigon avgift den hdr gingen, utan
det var bara att kliva pi. Det var ju alltid lite
plister pL vl.r missrikning, ty nu hade minformorkelsenblivit total och forblev si under hela
besoket.
Det var besvdrligt att hitta ddr uppe, ty den
svagt kopparroda minskivan gav inget anvdndbart ljus ifrin sig ldngre. Vi hade ju emellertid
varit ddr nhgon dag forut och di vid dagsljus,
vilket underlattadeorienteringen. Jordensmittpunkt var silunda inte svir att hitta. Det liter
kanske litet underligt, men det forhiller sig si.
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Bofors represenlant i Egypten airal en a! expedit;onsdeltdgarna gratkarnrarna ild. Sahkara. "Ftirf. foto."

Det ir en sten, omgdrdad av ett litet stingsel,
och hdr ansagspi sin tid jordens mittpunkt vara
beldgen. Det var pi den tiden man trodde att
jorden var platt som en pannkaka.
Stenen ansigs ligga i mitten pi Akropolis, i
mitten pi At6n, i mitten pi. Grekland och sdled.es
i mitten pi vddden. Man kan sdga att de goda
at6narnas sjdlvkdnsla var ganska framtrddande.
Fick vi inte se Akropolis vid fullmine si fick
vi dock se nigot kanske dnnu vackrare, och det
var stadenAt6n med sina miljoner ljus nedanfor
oss. Det var en syn som man ldnge kommer att
minnas.
Denna oforglomliga kvill var den sista i At6n'
Det var just ingen id6 for oss att ga til kojs, ty
virt plan skulle starta mitt i natten. Flygbolagen
ha tydligen inget storre sinne for Passagerarnas
behov av sijmn. De lita planen starta Pa de
mest underliga tider, vilket emellertid forklaras
av att det inte gir att ordna pL annat sitt. Virt
plan hade limnat New York fiiregiende dags
morgon, och di man flyger i ett strdck, si miste
det ju bli avfdrd frin mellanstationerna dven
nattetid.
Man ringde med andan i halsen till osspi
hotellet och meddelade ati planet hade haft
medvind over Atlanten och dirfor kom fore
Slinxall|

aid KarnaA.

"Fdrf.

foto."

tidtabellen, si vi miste genast komma till flygbolagetskontor for att 6.kaned till flygplatsen.
V&rt bagagevdgdesoch stuvadesin i bussenmed
sdllsynt snabbhet,och si bar det av de femton
kilometerna till flygf?iltet. Duir blev det just
inte heller nigon vdntan, och det enda vi hann
fi i ossvar litet saft och vatten.
Det stora Constellationsplanet var redan
framkort, och de f.3.passagerarnaombidos att
omedelbart embarkera.. Man slog igen d6rren
och si bar det genast upp i luften varefter hogtalarcn fiirklarade, dock ej pi svenska, att vi
beriknades van i Cairo om tre och en halv timme. Flickan tuppade av med detsammaoch kom
inte till medvetande fondn flygvdrdinnan satte
en frukostbricka under ndsan pi henne, och di
var vi redan ett stycke in over Afrika. Nilen
syntessom ett smalt band och for ovrigt tycktes
det vara mycket gott om sand.
Planet sdnkte sig lingsamt ned och innan vi
egentligen hade hunnit fatta det, voro vi iter
nere pi marken. Dbrren oppnadesoch det som
nu slog emot en var en virme si stark att man
trodde knappast det var sant. Den som brukar
bada bastu vet nog hur det kdnns att gi in i
varmrummet. Hdr var det nigot liknande. Vi
tyckte det verkade forfdrligt. Bara att tdnka sig
att hilla ut dag ut och dag in i en sidan bakugnshetta,forefiill hopplost. Nu hade man just
en virmebolja av det slag som stundom forekommer pi viren. Det ir den heta luften frin
Saharasom sveper in over Egypten, men sidant
varar blott en eller annan dag och sedanblir det
betydligt svalare. Och si, dven denna ging'
Den stundom si besvdrliga infortullningen
gick alldeles smirtfritt tack vare god hjnlp frin
boforsbolagetsrepresentant. Yi bara skrev pi
ett papper att vi inte hade nigot att fortulla och
den saken klar. Man inte ens tittaae i
si
"ai
viskorna.
Man mtjtte ossmed en bil och en jeep, och det
blev god plats for bide ossoch det myckna bagaget. Firden stdlldes till Semiramishotel, stadens forndmsta, beldget vid Nilstranden. Hdr
bemotteman oss som gamla stamkunder,ty tv|
av sdllskapet hade bott diir nigra minader
tidigare.
Vi skrev nu den 3 apriloch den kristna pisken
stod for dorren. I Egypten drman ju muhammedaner och har silunda intet intresse for kristna
hogtider, men till vir odelade tillfredsstdllelse
meddelades, att man hade nlgra muhammedanska helgdagar just samtidigt, si det gick inte
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att arbetaunder den veckan. Vi utnyttjade omedelbart tillfdllet for ett besok i sodra eller som
man vanligen siger, Ovre Egypten.
En resebyri. ordnade allt for oss, biljetter,
hotellrum, forare m. m. och vi hade ingeniing
extra att betala. Natudigtvis utom drickspengar
forstis, ty sidana spelaren vdsentligtstorre roll
i Egyptendn hemma.
Och n&gon dag senaregick vi ombord pi ett
tig som pi natten forde ossupp till Assuan dit
vi kom foljande formiddag. Ddr ar Nilens
forsta katarakt beldgen,och nedanfor dr floden
segelbarinda ut till havet. I Assuanfinnes en av
virldens stcirstadammbyggnader,uppford ej for
utvinnande av elkraft utan blott och bart for att
reglera tillflodet av Nilvatten till de norr ddrom
liggande delarna av landet.
Vi besig dammenforstis och si hade man ddr
nigot absolut enastiende i vdrlden. En ofullbordad obelisk. Man hade fitt den halvfdrdig
di det blev en spricka i stenen, och di gav man
r-rpparbetet. Detta skedde for nlgra tusen ir
sedan, och fortfarande ligger den till synesfullkomligt pi sammasdtt som di. arbetetnedlades.
I Assuan finns en hel del utgrdvningar som fiir
all del voro mycket intressanta,men de kan pi
intet sitt jdmforas med vad vi fick se i Luxor
ungefdr 300 km lingre mot norr.
Luxor kan helt enkelt inte beskrivas. Den
miste upplevas.P& ena Nilstranden den levande
staden med ruiner av tempel och palats, och pi
den andra den doda stadenmed konungagtavarnas mingfald.
Hdr uppvaktadesvi ocksi av en sorts fakir,
som kunde konsten att leta fram ormar genom
att gi efter lukten. Han pistod att de olika slagen av ormar hade sin sdrskildalukt, och det var
efter dem han gick. Ni, hur han nu bar sig it
si lyckadeshan fL fram tvi ormar) pigga ocl-r
Pfi i)n Elelantiue oid Assuan studerade 3/4 au expetlitionen en
n1u I gr iil d F ar aost at1t m ed an 1/4 f ot ograf erad e.

I oasen Fayoanz niiskade man med :laga pfr sarntna siill sorn
und.erfaraonernas tid. "F6rf. foto."

trevliga. Den ena var en cobra och silunda inte
alls att leka med, om nu gifttdnderna fanns kvar
forstis. Men att det lig nigot skoj bakom det
hela var klart. Hans fader hade haft samma
underliga yrke enligt vad vi sedan fingo hora.
Det giller f6r folket ddrnere att dra si mycket
pengar som mojligt ur turisternas fickor, och
det finns som synesminga olika sdtt.
Bland palatseni Luxor var kanskeRamsesden
andres det intressantaste.Denne vdldige farao
hade kring sitt palats litit uppsitta inte mindre
an 32 jdttestatyerav sig sjdlv. Han belastades
tydligen inte med n&gon mera tyngande blygsamhet.
Av gravarna shgo vi tre, bland dem Tutankamons,vilken var den minsta och enklaste.Att
den blivit si omtalad beror pi, att detta dr den
enda ororda konungagrav som man nigonsin
funnit i landet. Tutankamonvar en helt obetydIigfano, som dog vid omkring 20 8"rsilder efter
nl.gra fh irs regeringstid. Ndr man kunde kosta
pi sig si oerhort mycket bara for en si liten
hdrskare som han, si undras hur mycket guld
och smyckenvdl inte funnits i de verkligt stora
faraonernas gr\var pi sin tid. Men dessahade
plundrats pi sitt innehill redan innan vir tiderdkning tagit sin borjan. X{an ror sig i dessa
trakter inte med irtionden, stundom med irhundradenoch ofta med irtusenden. Det gdller
att pi nigot sdtt ld.gga om tidsbegreppen, ty
eljest verkar mingt och mycket si overkligt.
Aterresan skedde med nattig till Cairo, dit
vi kommo ungefdr klockan 8 pi morgonen
tredje dag pisk, vilket dr detsammasom den
11 april. Staden var smutsig och lerig och en
underging vid jarnvagsstationenvar sh vattenfylld, att man inte kunde passera.Vi fingo veta
att ungefdr tre timmar f6re vir iterkomst hade
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Borbergets t'iibod.ar, Dalarna.

Svenska Turistf6reningens

Bildarkiv.

SDMDSTDRMINlTD
Thulingen om det bista semesterreportaget samlade endast ett - men ett bt a,
trealigt och uhlshriaet - bidrag, uilket
hdr nedan publiceras.
Julisolen strilar frin en klarbli himmel. Vid
hillplatsen stir en grupp mdnniskorinvdntande
den buss,som skall fijra dem bort pi semestet,
till ett par veckors vdlbehovlig vila och avkoppling. Men bussenliter vinta pi tig, och minga
inte si sdrdelesvackra ord blir sagdaom bussars
oformiga att hilla tiderna.
Men dntligen skymtar konturerna av hdlleforsbussen,som skall fora mig och mina medresenirer ett stycke pL vng upp mot Dalarnas

hela staden varit vit, inte av sno, men vd'l av
hagel. Nigot fanns kvar, men det mesta hade
redan hunnit smdlta bort och stdlla till med
trassel i rdnnstenaroch avlopp.
Nu voro vi iter i Cairo och det gillde att ta
igen den tid som man forlorat genom besoketi
ovre Egypten. Man miste silunda borja arbeta
pi. fullt allvar. Dirfor si fi vi lov att sdttapunkt
for vh lilla berdttelse,ty tiden medgavinte bide
arbete och forfattandet av mera reseskildrins.
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ombesjungnanejdermed de stora tysta skogarna
och de vackra dalghngarna,mot nya oden och
dventyr. BussenZir fylld si gott som till sista
plats, men med litet god vilja blir det plats
dven for mig.
Och med en i bokstavligmening overbelastad
buss borjar si resan. Genom idylliska villasamhdllen och vacker bergslagsbygd gir fdrden.
Snart blir det tid ait limna bussenfor att med
tig fortsitta mot det hdgrande milet, en liten
idyllisk plats i VisterdalSlvens slingrande dalging, dit man till fots fir tilbyggalagga sista
etappen.Resansbesvdrligheteriro snartglomda,
nd.rjagser bortriver de miirkgrona dalaskogatna,
ddr pilspetsarna rostai jorden, och ddr ilvar och
bdckar slingra sig som siiverband i en gron
matta pi sin frird ned mot havet. Hdr moter man
dnnu vildmarken, ndra nog orord av minniskohdnder, med en fldkt och idyll frin svunna
hirda tider. Hit upp soker sig sdllan de bilikande turisterna,,som far fram som spokryttare
eftervagana. Men jag axlar min ryggsdck och
apostlahdstarna fk" tjdnstgora som fortskaffningsmedel ett par mil upp genom skogarna.
Pi. den slingra.nde,vil upptrampadeskogsstigen kommer jag tram till fiibodvallen. Stigen
har trampats av irhundradensgenerationer,som

I
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i ljusa vl.rdagar dragit istad med sin boskap for
att hela sommarenvistasvid fdbodvallen. Men
nir hijsten kom, vandradede sammastig tillbaka
ned till girden och bygden. Ar efter Lr har
fzibodlivet bestitt, alltsedan den forste nybyggaren kom vandrandei dalgingen och borjadeodla
i den hirda och otillgdngliga vildmarken.Hiigst
uppe pi isarna ligga de smi stugorna,bodarna
och fihusen, gria och vdderbitna av irhundradenssol och vindar. Generationefter generation
ha kullorna gltt hd,r uppe och blist i sina ndverlurar, nir de om kvdllarna lockade hem sin
boskap.
Ndr en frimling, som trotsat modor och besvidigheter, vil kommit dit och blickar ut ove-r
det storslagnapanoramat,ut over skog och sjo,
som i naturens vackra oregelbundenhetbreder
ut sig framfor honom si lingt hans oga kan ni,
rir det i all sin enkla utformnins en bit vacker
dalabygd han fir se.
Foga anar vdl den besokandeturisten, som
kanske endastf.or n6.gratimmar dristat sig upp
pi en fdbodvall, vilket arbetesom lagts ned hlr,
innan fibodvallen blivit vad den dr.
Annu vilar det nigot av sextonhundratalets
steimning, kanske ocksi nigot av de ghngna

Yrflra riflmaterial

- F,ensol (Forx. frdn sid. 6.)

stora mingden bensolprodukter kan man till
dventyrs fi den uppfattningen att det dr mycket
enkelt att tillverka snart sagt vilket dmne som
lrelst ur bensol. Om jagndmneratt det tog 10 ir
for 2OOkemister och ingenjorer hos det stora
amerikanska foretaget Du Pont att utarbeta en
tekniskt-ekonomisk anvdndbar metod for tillverkning av nylon och att det kostadebortit toO
miljoner kr. si visar detta storleksordningenav
de insatsersom dro nodvindiea for att ni fram
till nya produkter.
Tilluerkning aa bensoli ton
400.000
3t0.000
650.000
500.000

ENGLAND

7930....
1938....

Men fdbodvallendr inte bara romantikensoch
de rosenrodadrrimmarnasrike. Det dr det strivsamma och idoga dalafolkets utpost, dit inte
kullorna beger sig for att roa sig, utan ddr det
dagliga arbetet krdver sin fulla insats. Men
fzibodlivets sagaar snart all, en nyare tids oro
och hets har brutit sig igenom. Skogsbrukethar
kommit i ett annat skede, vagar byggas genom
odemarkernatinhar, dn ddr. Fdbodlivetforsvinner. De grh gamla stugorna bli sportstugor, en
nyare tid banar sig fram dveni odemarken.Men
innu ligga stugorna l6.ngt borta frin allfaded
och dollargrinen kunna inte ni dem.
Semesternsgyllene dagar gL fort och si nalkas
oiterkalleligen den dag, dL vdgen iter bir hemit. Men nu ar jag utvilad och vederkvickt och
itervinder till maskingnissel,arbeteoch gri vardag med en vacker bild frin odemarkerna,de
tysta skogarnaoch de glittrande sjoarnai naturens helgedom i minnet.
K . F. K.

SVERIGE

1938 .
1950.

.......

2.500
ca 3.500

Tilluerkning au bensolprodakteri ton
(usA)
Acetanilid
Anilin
Diklorbensoler. ..
Fenol
Monoklorbensol
Nitrobensol
Styrol

1948

L949

1.560
4r.8OO
26.800
135.000
137.000
56.200
171.100

2.600
32.800
2l.2OO
102.000
115.000
29.3OO
177.200

TYSKLAND

USA

1930... .
7 9 3 9. . . .
7945....
1 9 5 0. . c a

irens romantik, kvar over de gri. husen. Otaliga
namn ha skurits i de bastanta vaggarna, det
dldsta 169I, troligen i vackra sommarnitter,
minnande om loften, som gavs och togs. Sldktled efter sldktled har hdr vistats. arbetat och
hoppats.

120.000
225.OOO

1890...
t.000
Produkter ur I ton stenkol
28.000
1901....
7 9 2 6 . . . . 230.OOO Koks .
7 9 3 8 . . . . 56t.000 Koksstybb
Gas..
FRANKRIKE
...
Stenkolstjdra
Ammoniumsulfat
7938....
90.000
Rensolprodukter

720 kg
50 kg
300 m3

35 kg
11 kg
10 kg
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Standardiserade

kaffekoppar

och kanonen

Av Ingeni1rOLLE NE-tSER
De flesta som hora ordet standardisering,fi.
som regel en kdnsla av nigot otrevligt, som de
helst skulle vilja slippa ifr6"n. Om man 6ver
huvud taget har nlgra funderingar over
standardisering,si dro de ungefdr sLhar: "Tja,
det ir vdl nodvindigt att nigon pillrar med
sidant ocks6, men nog blir det bdttre att gora
saker och ting efter eget tycke och smak."
Men ir detta si sdkert? Blir det verkligen
enformigt, likriktat och dystert om man anvinder sig av saker och ting som dro standardiserade? Tilt dem som svarcja pi en sidan frhga,
och det ar tyvan det stora flertalet, vill jag
pisti, att de i mycket liten utstrdckningha tinkt
over vad standardiseringar for nigonting. Ndr
allting synesenformigt och trist, samma gamla
ansikten, sammalunk dag ut och dag in, si dr
det ndstan som en ldttnad att fi hdva ur sig att
arbetet, vardagar, helgdagar, formdn, kamrater
och ndrapi ens egna funderingar ha blivit alltfor
standardiserade.Och ett sidant tdnkesltt inrymmer lika litet av siandardisering,som t. ex.
vad uttrycket "bonntjyv" har med yrket att gora,
ndr mindre kirleksfulla meningsutbyteniga rum.
Standardiseringinnebdr att detaljer och forbrukningsartiklar f& sidan utformning, att de bli
praktiska och bekvdmaatt anvdndai den dagliga
verksamheten. Avensi att vissa mitt, format
o. dyl. faststdllas,si att saker tillverkade efter
dessa oassa for avsett dndamil.
Tdnk Er att Ni koper en gtodlarnpa. Ndr Ni
kommer hem och skall anvinda den, si passar
den inte. Ni gir tillbaka och byter, men den
nya passarinte heller, o. s. v. Si.nt hdnder inte
kan man invlnda. Alldeles rdtt, ty gliidlampans
infdstningssockeldr standardiserad.
Detta dr en sjdlvklar sak. Nu ja, rnen innan
den blev det, si var det nog ett lika stort sti-hej
om den, som det skulle bli, om man skulle foresli
en standardiseringav en kaffekopp. Och skulle
det vara si farligt och dumt att standardiseraen
kaffekopp ? Det ar val inte koppen som dr det
livsviktiga, utan det som dr i den och kanskedet
spirituella samtal som innehillet hiller vid liv.
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Hur koppen ser ut har inte den stdrstabetydelsen - den bor givetvis vara vacker - utan det
vdsentligadr, att man kan kopa en ny som komplettering till eventuellt sijnderslagna.Som det
nu iir, blir det billigare att kopa ett nytt halvdussin kaffekoppar, an att forsoka komplettera
t. ex. tre hela, en oralos och sex fat. Det dr inte
nodviindigt att gi s6.hirt fram, att det bara skulle
finnas en endatyp, men tag 10, 20 eller 30 typer
och jag tror att alla smakriktningar skulle bli
tillfredsstdllda. Vi skulle f5" dricka vir kopp
kaffe i en kaffekopp med samma fdrg och fason
som de ovriga deltagarna i "vardagens gliidjestunder", och ett av resultaten skulle bli, att vi
kunde kiipa vira kaffekoppar billigare.
Detta var en liten detalj. Det finns mhnga,
minga flera, men varfor hiilaph och prata om
kaffekoppar och andra triviala ting, ndr det
finns si forndma saker som en kanon att
standardisera.
En standardiseradkanon ar vdl dndl att gi for
lingt. Inte alls, ty vad man bor hilla i rn-innet
ar, att standardiseringensuppgift gdller endast
de enskilda elementen, som ingi. i de sammansatta mer eller mindre kompliceradeenheterna.
Med utgingspunkt frin ett sidant resonemang,
vilket otvivelaktligen ir riktigt, kanske det kan
ha sitt intresseatt undersokaom det forekommer
nigot av standardisering pi en kanon.
Kort och gott kan talas om, att en viss typ av
en 40 mm automatkanonbestir av 10787 detaljer och av dessadetaljer aro 6612 standardiserade. Det vill sdga att av kanonens 10787 enskilda element d.ro67,5 /a standardiseradedetalj.t. Dessa iro detaljer, som tillhandahilles i
allmdnna handeln och tillverkas av specialfabriker, varfor kostnadernafiir detaljerna bli
ganska smi i forhillande till ovriga eller till
vad de skulle ha kostat, om de skulle ha tillverkats efter vars och ens tycke och smak.
For att itminstone fi ett begrepp om vad en
staridarddetalj skulle kosta i tillverkning, om
den ej vore standard, tillverkades en skruv och
kostnaden for tillverkninsen rdknades ut. i

^>vo{<',
Ndgra au de uanligaste siitten ldr hal'fehoppshrossning, sont si. snziningonz resuherar i en "skiin"
bland.ning au olika Aopp- ocb fattlper i kdAsskdpet.

dennavar icke medtagetkostnadenfor ritnings-.
kopierings-, planeringsarbete och piliggsomkostnader. Skruven kostade 49 ore. Samma
skruv debiteraspi centralforridet for 17 ore och
kostar i en jdrnhandel 25 ore.
Detta dr smi summor,men iven smi summor
kunna bli stora och som exemoel kan ndmnas
att en irsforbrukning av standardiseradskruv
vid AB Bofors dr ca en miljon stycken.

detali, vilken dven har ett nummer ur en annan
standardiseradserie.
Detaljen behandlasforst i modellverkstaden
som tillverkar modell for gjutningen. Vid tillverkningen av modellen anvindes standardiserade verktyg, sisom hyveljdrn, stdmjdrn, borrar,
filar, standardiseratsandpapper,standardiserad
skruv, spik m. m. och modellen milas med
standardiserad fdrg, ddr ocksi kuloren 'ir

De ovriga av kanonens 4175 detaljer, som
icke iro standardiseradeutan specialtillverkas
varje gl,ng, ha trots detta en hel del med
standardiseringatt gora. I vilken utstrdckning
kan liimpligen belysas genom att man for en
dylik detatj, t. ex. ett gjutet hus, undersiiker i
vad min den kommer i kontakt med standardisering frin det ogonblick den blev pitdnkt till
fairdig produkt.
Detaljen ritas p6.papper,somir stdndardiserat
till format och kvalitet. Sjilva ritarbetet ir utfort efter bestimda regler, d. v. s. ritningsutforandet ir standardiserat. Ritningen forvaras
tillsammans med andra ritningar i standardiserade lidor.
Ritningskopior utsdndastill alla som komma
att f& beroring med iordningstdllandeav detaljen enligt bestdmdariktlinjer. Man skulle kunna
sd'ga, att distribution och ordergivningen dr
standardiserad.
Planerareutfirda arbetsordertill olika avdelningar pi blanketter som iro standardiserade.
De olika avdelningarna ha standardiserade
benimningar. De ha dven ett standa,rdiserat
order-nummerf6r berdkningar av kostnaderoch
dylikt. Och de enskilda individerna har ett
nummer ur en standardiseradserie, som bl. a.
anvdndes vid noterat arbete for if.rlsavarande

standardiserad,t. ex. rod for yta som skall bearbetas.
Frin gjuteriet vandrar detaljen till bearbetningsverkstdderna.
Ritsarna mdrka upp var arbetsoperationerna
skolautforas medelststandardiserade
ritsverktyg.
Frdsarnaanvinda sig av standardiserade
plan-,
pinn-, skiv- och fasonfrdsar, som bl. a. ha
standardiserade infistningsanordningar, som
passa i standardiseradechuckar, som passa i
maskinen,som drivesmed standardiseradmotor,
som har standardiseradspdnning
En hel del standardiseringir overhoppat,men
det kan rdcka med det uppriknade. Upprnkningen skulle dvenkunna tilldmpas av svarvaren,
sliparen, svetsareneller vilken yrkesman som
helst.
Overallt moter man standardisering,men den
fd,rdigaprodukten, som i mingt och mycket dr
resultat av standardiserade orocedurer med
hjdlpmedel, dr lcke standardisestandardiserade
rad. Den dr skapad av en id6. Framstdlld av
lnmpligt utgingsmaterial - standardiserat-bearbetad med indamilsenliga verktyg
standardiserade- kontrollerad med ldmpliga
- utnyttjar man
mdtverkdon- standardiserade
- elementen,
de samordnade standardiserade
for att fh flam den onskade icke standardiserade- enheten.
(Forts. i nista sida.)
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fiir rntflnadsavliinade
Siukfrekvensen
vid Bofors under 1949
For den minadsavlonadepersonalenvid Bofors och Tidaholmsverkenha vissauppgifter om
fr8.nvaro till foljd av sjukdom och olycksfall
utom arbetet under ir I9/+9nu statistiskt bearbetats av personalkontoret. Bearbetningenhar
inte enbart tagit sikte pi. att se hur ling tid en
person varit sjuk i genomsnitt under iret utan
i den min tiden rdckt till har ocksi forsok gjorts
att hinna med bearbetningar,som kunde tdnkas
ge en bittre belysning av sjukligheten.
Rent allmdnt mi.ste man ju sd'ga, att allt
handskandemed statistiskauppgifter miste ske
ytterst fiirsiktigt och detta gdller ocksi i friga
om denna undersokningsresultat. Det rir nog
ofta si, att vad man vill tro, det tror man, och
det dr inte alltid det dr lika ldtt att genomskida
falska slutsatsersom i foljande exempel.
"Brandstatistiken utvisade, att de eldsvidor
vid vilka brandkirerna deltogo i slickningsarbetet voro betydligt mera forhdrjande an andra
eldsvidor. Skadorna vid eldsvidor skulle
alltsi minska, om brandkirerna avskaffades?"
Den nu ftamlagda frS.nvarostatistiken
avsel
I.74) minadsavlonade anstdllda, varav 351
kvinnliga tjdnstemdn,239 arbetsledare
och 1.151
ovriga manliga tjdnstemdn,d. v. s. samtligasorn
varit anstdllda ldngre eller kortare tid under
iret. I genomsnitt uppgick fri.nvaron frhn arbetsplatsentill fiiljd av sjukdom eller olycksfall
utom arbetet till i0 (9,5) dagar for samtliga.

Enligt dessasiffror skulle alltsi kvinnorna ha
den hogsta sjukfrekvensen,ddrnist arbetsledarna och som bdsta grupp skulle de manliga
tjdnstemdnnen komma. Det kan emellertid
tiinkas, att man for att bedtjma siffrorna rdtt
miste ta hdnsyntill nigra szirskildaomstdndigheter. I forsta hand bor man di tinka pi ilderrr.
I den yngstaildersgruppen- under 25 Lrbefinner sig inte nigon av arbetsledarna,medan
ddremot ndra 1,2/a av de manliga och 54 ;9oav
de kvinnliga tjdnstemdnneninte uppnitt 25 fu.
Di det av nedanstiendetabli framglr, att frinvaron till foljd av sjukdom ir ldgst i den yngsta
ildersgruppen, mi.steman sdga,att en rittvisande jdmfiirelse mellan de tre nu ndmnda kategorierna miste ta hrinsyn till ildern. Vid en exakt
likadan ildersfordelning skulle foljaktligen kvinnornas storre frinvarofrekvens framtrida dnnu
tydligare i genomsnittstalet,medan ddremot arbetsledarnaskulle fi en frinvaro endastnigon
dag over de manliga tjzinstemdnnens.For att

Att det skulle bli bdttre att gora saker och
ting efter eget tycke och smak, utan att pi. nigot
sdtt komma i kontakt med standardiseringdr en
orimlighet. En sidan reflexion beror sdkerligen
pi att nigonting - i detta fall standardiseringen
- miste fL bd,rahundhuvudet fijr att minga
saker icke passa i ett visst sammanhang.
Granskar man situationenniirmare visar det sig,
att det som regel icke dr den standardiserade
detaljen klagomilen giller. Oftast 5r det i
stdllet si, ndr saken mera ingi.ende diskuteras,
att man istillet boriar undra over varfor den
eller den detaljen icke ir standardiserad. Och
detta i de flesta fall med ratta. tv alla rlka vi
dagligen ut fiir sm&irritationsmoment,sonrt. ex"
att forsoka fi i 1 kg bitsockeri det prydliga s. k.

kryddskipet eller att man koper ett tidningsstdll
och vid hemkomsten konstatera"ratt tidninqarna
ej gL i. I dytika f.all klagar man och j o.,derligt nog - klagar over standardiseringen,
men egentligen avser klagomilen bristen pi
standardisering.
Ett standardiserathem - en standardiserad
mdnniska? Ja, llka val som en standardiserad
kanon. Men man miste hilla i minnet att det
alla glnger gdller de enskilda, samordnadeelementen, detaljer som i sin utformning passa
ihop med andra detaljer och att standardiseringen strdvar efter ordning och reda i vir dagliga verksamhet, for att pi ett bekvimt och
billigt siitt fi fram de sammansattaenheterna,
utan att forgripa sig p6.eller stora helhetsbilden.
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Men alla voro naturligtvis inte sjukalika mycket
i betydelsenlika ldnge eller lika ml.nga ghnger.
Kvinnorna voro t. ex. frhnvarundei genomsnitt
14 (14,3) dagar,medan manliga tjdnstemdnoch
arbetsledare tillsammans uppnidde en nigot
Iigre siffra eller ndra I (8,7) dagar. Iior arbetsledarnaenbart var siffran nara lT (tO,S)
dagar och for ovriga manliga tjdnstemdn vil
8 (8,3) dagar.

nigon anledning att peka pi detta som en serskild stor orsak till det ofordelaktiga resultatet
vid jimforelsen mdn - kvinnor. Det bor kanske
tilldggas, att frinvaro till fitljd av havandeskap
inte ingir i ovanstiendesiffror. Om sidan frinGenomsnittlig frdnuaro (dagar) i olika d'ld,rar
varo medtagits,si hade det for samtligakvinnor
Samtliga
Arbctsledare
Tj?insrcm?in
betytt i genomsnitt I1/2 dags frlnvarc.
Miin
Kvinoor
o?
-24
4,9
Av de orsaker,som kunna piverka kvinnornas
12,L
8,9
1t,8
6,4
25-29
sjukfrekvensutover minnens, ha nu de statistiskt
12,i
8,9
9,6
76,1
30-39
pivisbara understrkts. Orsaker som kroppskon8,9
9,6
40-49
9,8
stitution o. dyl. torde bdst behandlasav medi11,r
11,3
9,t
50-59
auktoriteter.
cinska
I
14,4
11,0
)
,
o
60*
for de gifta mdnnen framtrdder pi
Aven
10,8
9,8
14,1
8,3
Sanrtliga
sammasdtt som bland kvinnorna en nigot hogre
frhnvarofrekvensdn for de ogifta. Men dr nu
Grupper med mindre dn 10 anstillda ha inte
denna skillnad klart och tydligt orsakadav civilredovisatsi tablan.
stindet? Ligger inte hlr nigot av den fara, som
Av tablin framghr klart, att man blir sjukare,
ju ldngre man lever. Vad som fiir kvinnornas
iskidliggjordes med exemplet om eldsvidorna
ju,
innan
redan
att
de
ir
forargligt
oclr
dr
litet
brandkhrerna,faran av att se ett samband,
del
"gubbe"
over
en
pi
in
ddr det inte finns ? Det visar sig ndmligen ocksi,
fyllda 25 Lr d"rsjukare
ju
sdga,
att dnklingar och frinskilda ha en rner dn dub60 ir. Vill man nu vara elak, kan man
att kvinnornas "forgubbning" har borjat hiir
belt s& hiig frinvarofrekvens som de ovriga.
Skulle vi nu slaviskt folla siffrorna skulle vi
redanfiire 25 fu.
sdga,att vi kunde komma till foljande resultat:
Som forklaring till den hogre sjukligheten
i
diskussionerna,
ofta
framfores
kvinnorna
Ndr en man gifter sig, blir han sjuk 2 dagar mer
bland
hem,
make
ha
om iret dn ndr han var ogift, och om han skiljer
att si minga kvinnor drogif.taoch
sig blir han sjuk ) ginger si ldnge, som niir han
och barn att tdnka pi. Den gifta kvinnan med
var ogift. Foljaktligen bor en forstindig och om
forvirvsarbete anses bli utarbetad och ddrfor
sin hdlsa angeld.genman endast gifta sig i nijdsjuk si mycket ldttare.
forde
fall och har han en ging gift sig, si bor han
Resonemangetliter med tanke pi
absolut inte skilja sig. Redan kostnadernafor
virvsarbetandegifta kvinnornas ofta dubbla aradvokatenbli visserligendryga,men de bli dock
betsbordamycket troligt, men vissa omstdndigmedan sjukdomskostnabara engLngskostnader,
heter tala hdremot. Endast 28 %, alltsi knappt
ir och fiir en 3 ginger
igen
varje
i
komma
kvinnorna
derna
iiro
gifta,
kvinnorna
en tredjedel, av
for
den ogifte.
som
l&ng
tidsperiod
dagar
si
7
den yngsta ildersgruppen dro sjuka
Undersiikningenhar ocksi gett andra resultat.
mera in motsvarandeildersgrupp bland mdnSilunda har det visat sig, att t. ex. 23 /o av mannen och vidare, vilket bor vara det slutliga bevisat, att genomnen inte varit s;'ukanigon dag under iret, medan
viset, har en specialbearbetning
bland kvinnorna motsvarandeprocenttal var 9.
snittliga antalet sjukdagar for de gifta kvinnorr
resp.
I
ogifta
(
fiir
de
Vidare var 6 /a av minnen sjuka en minad eller
na arban 2 dagar mer dn
1l), en skillnad, som troligen skulle ftrrminskas, mer, medan motsvarandeantal bland kvinnorna vat \4.
om hdnsyn toges till ildersfordelningen. Man
I genomsnitt voro mdnnen sjuka 2 ginger
fir alltsi siga, att fruarna vid Bofors och Tidaunder fuet, medan kvinnorna insjuknade 5
holmsverken trots sin dubbla livsgdrning inte
ghnger.Mdnnen voro i genomsnitt sjuka 4 dagar
insjuknar mer in sina medsystrar.
per tiltfdlle, medan kvinnornas sjukdom i geMen hur ir det med frinvaron for de kvinnomsnitt varade en dag mindre eller 3 dagar per
nor, som har barn att skota? Om nu hdnsyn
tillfiille.
tagestill ildersfordelningen, si iro kvinnor med
Vissa reservationermiste emellertidgorasmot
av
sjukfttlid
till
frLnvarande
barn under 7) fu
nu limnade siffrorna, men di de inte torde
de
(skilldom 3 dagar mer In kvinnor utan barn
niimnvdrt piverka jdmforelsernamellan de hdt
naden mdn-kvinnor betydligt storre), men di
behandlade gruPPerna, skola de inte ndrmare
antalet kvinnor med barn bara ir 12 7o av
beroraspi grund av utrymmesbristen.
samtliga kvinnor, si ligger ju inte heller hdr

jdmforelsenskulle bli alldeles fullstdndig, borde
man egentligenocksi stilla sjukligheten i relation till arbetsforhillanden, smittoriskero. dyl.,
men si lingt behovervi knappastgi.
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Siukligheteni 4 tablAer. T ecknaren 96r f rfrnuaroslatistik.

Den nu ldmnade redogorelsenfor undersokningensresultat har hillits i en nigot kiserande
ton for att inte avskrdcka ev. lisare f.rLn att ta
del av en statistiskuppsats. Amnet dr emellertid
vdl vdrt en betydligt allvarligare hillning.
Ett av undersokningens mest framtrddande
resultat har varjt den storre sjukligheten for
kvinnorna i jdmforelse med mdnnen. Det har
konstaterats,att denna storre sjuklighet inte dr
fororsakad av hogre sjuklighet bland gifta kvinnor eller bland kvinnor med barn. Problemethar
ofta diskuterats i skilda sammanhang och ett
flertal omstdndigheterha angivits som bidragande orsaker. Det ligger emellertid utanfijr avsikten med denna uppsats att gh nirmare in
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hdrpi, fastdn forhillandet dr vdl vdrt uppmirksamheten.
Ytterst sillan sesni.gra berdkningari pressen
om vad frinvaro frin arbetet till fiilid av sjukdom har att betyda fri.n samhdllets synpunkt.
En grov uppskattning ir emellertid mojlig att
giira. Fiir att direkt anknyta till Bofors kunna vi
saga, att hela antalet sjukdagar per ir for enbart
Bofors tjdnstemin uppgir till den icke foraktliga siffran av ndra,18.000,d. v. s. motsvarande
ca 60 personer stdndigt sjuka. Om det genomsnittliga antalet sjukdagar ftjr hela rikets befolkning antagesvara. 15 dagar (en dylik siff.ra har
framforts i n6.got sammanhang),ra motsvarar
antaletsjukdagari hela riket for enbart ildrarna

ORPETARFRlTr
Dn diid bokstav - och en leYande
miinsklig tillEimpning
stir det bl. a. i $ 3:
I avtaletom fdretagsndmnder
"Fdretagsnlmnden
. . . har. . . ti[. . . uppgift .
att verka fcjr de anstilldas trygghet i anstdllningen
samt fdr sdkerhet,sundhetoch trivsel". En del av de
i $ 3 bercirdafcirhillandenadro tdcktaav gdllandeavtal
och lagstiftning. Det vd.sentligennya i paragrafen
'ir, att begreppet trivsel i arbetet blivit foremil ftir
avtalsstadgande.Som alltid, ndr ett nytt moment infiires i ett invant schema, uppstlr svlrigheter att fi
grepp om problemen, och jag tror, att vi hdr ha en
av orsakernatill den livliga debattom trivsel i arbetet,
som f<irts under de senaste2-1 Lren. I denna debatt
har mlnga vettiga inliigg gjorts och det gdller nu fdr
att
dem det vederbijr,nirmast di fdretagsndmnderna,
fdra ut detta i praktisk tilllmpning, till gagn fijr arbetstrivseln och ddrmed ocksi fcir produktionshciiningen.
Det synesmig pi denna punkt i utvecklingenvara
cinskvirt med en mera intern debatt i ett organ av
B-pilens typ. H?ir kan meningsutbytetkomma att rdra
sig om fijrhlllanden, som flertalet av ldsarnaPersonligen varit i kontakt med, och frln att ha varit diffus
och mera allmdnt hlllen, kan diskussionenkomma att
rtira sig om mera konkreta fcirhlllanden. De synpunkter, som jag hdr nedan kommer att l2igga p& ett
par ^v de i mitt tyc,kesv&rasteorsakernatill otrivsel i
arbetet,dro s&ledesatt betraktasom inbjudan till en
debatt.
Jag har gjort den erfarenheten,att man, nir man
talar om arbetstrivselmed arbetareur olika gruPPer
pi NTedaverken,genastkommer in pi tidsstudierna
och ackordsdttningpe basisav tidtagning. Man anser

20-60 5.r det antal arbetsdagar, som irligen
utfores av omkring 200.000minniskor. Di hela
vir befolkning bestir av knappt 7 miljoner dr
siffnn minst sagt betydande.
Mot denna bakgrund stir det ocksi klart, vilket vdrde de medicinskaframstegeni sjukdomsbekdmpandethar for nationalhushillet. Var och
en, arbetare och tjenstemin si.vdl som arbetsgivare, bor foljaktligen gora allt, som kan goras
for att medverka till att all frhnvaro frin arbetet
hilles pi en si lig nivi som mojligt, si att icke
vinsterna av de medicinska och tekniska framghnguna forloras utan komma oss till godo i en
hojd levnadsstandard.Inte minst infor det kommande irets pifrestningar dr detta vdrt att hi.lla
HK,
i minnet.

ndstanhundraprocentigtatt dessadro det stcirstahindret fcir trivseln. Konflikter eller diskussionerav olika
slag med ursprung frin tidsstudiertillhcjra ocksi ndra
nog den dagliga rutinen. Aro dl dessakontroverser
ncidvdndiga
eller gagnade pi nlgot sdttproduktionen?
Jag svarar obetingat nej pi b&da fr&gorna. Jag vill
inte i detta sammanhangfiirdjupa mig i varfdr de
uppsta,jag konstaterarendastatt de existeraoch man
kan undg&dem pi tvl sdtt: a) slopandeav tidsstudier,
och b) <ivergingtill arbetsstudierutan inflytande pi
ackordsdttningen.
Det ft)rla alternativet,slopandeav tidstudierna,har
prdvatspi en avdelning,mek. verkstaden,och jag tror
inte att man dlr har nigon anledning att Lngra lttgdrden. Detta dr s&ledesen framkomlig viig, och jag
iir dvertygadom, att stdrre delen av de anstdllda6nskar
en sldan utveckling. Do& vill jag ej helt bitrZidaden
isikten. Vi ha ett antal tidstudiemin, som under flera
ir varit i tilffeile ati iakttaga de olika arbetsprocesserna
och det vore slcjseriatt l&ta deraserfarenhetgi till
spillo. De borde kunna ges en positiv roll och mitt
fcirslag till ltgrirder fcir l6,sandeav trivselproblemet i
detta avseendelyder silunda:
1) Ackordsprisersdttaspi grundval av dverenskommelsermellan vederbcirandearbetareoch
arbetsledare.
2) Tidstudieavdelningen
inriktas pi planeringsoch organisationsproblem,
arbetsplatsens
(i
trdngre mening) anordnande och ev. nya
tekniska hjZilpmedel,de redan befintliga maskinernasutnyttjandetill 100 /o, ldsandeav
v8.rt transportproblem o. s. v. Den tidtagning, som erfordras fcir ldsande av dessa
uppgifter, b<ir givetvis pi ett betryggande
sdtt vara avskild frin ackordsdttningen.
Det and.rastora trivselproblemet,som jag ville berdra i detta inl?igg, dr bristen pi m?inskliggemenskap.
Vi komma hiir in pi ett problem som ej dr begrdnsat
till arbetsplatsen. Tvirtom torde det otillfredsstiillda
gemenskaisbehovet kunna betraktas som nutidens
stora problem ph alla omrlden. En del av dess ytttingar d.ro dock lokaliserade till arbetsplatsenoch, i
den mln vi kunna komma tillr2itta med dessa.fdrblttra
vi dven tillstindet i storr.
Det har vid orlkneliga tillfiillen framh&llits, att
uppbyggandeav en "Vi-anda" inom fiiretaget skulle
ldsa de flesta hithdrande frtgorna. Detta Ir nog i
stort sett riktigt. Men - "Vi-andan" miste dl bli en
realitet, inte bara en fras som tages fram och dammas
av vid h<igtidligare tillf?illen. Det ricker inte med
fdretagsvisningar, famrljef ester,korporationsidrott och
dylikt, itg?irdernam&steyara ay mera pltaglig art. Det
stiirstaansvarethdrf6r ligger hos f6retags- och arbetsledningen. Aven i detta fall vill jag f nmldgga n&gra
f6rslag:
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1) Umg?ingetmellan arbetsledare
av olika grader och underlydandebrir mer dn vad nu
sker inriktas pi mdnniskanbakom verket.
Ett "God morgon", "Hur stir det till nu?",
om man vet att vederbcirande
varit sjuk,
m. fl. smi fraser utciverden vanliga enkla
hrivligheten kunna ha ovdntat stor inverkan
p5. trivseln. Samtidigt ge de ocksi den underlydandeen k[nsla av att varamedarbetare
och medmdnniska,inte bara en fdr produktionen oundgdngligenncidviindigfaktor.
2) Korporationsidrottenbctr bedrivasoch liksom hittills uppmuntraspi allt sitt. Fd,ratt
den skall omfattas med ett positivt intresse
av alla bercirdaparter miste den dock bedrivassl, att den pi inga villkor konkurrerar
med de fackliga organisationerna.Denna
synpunkt har hittills ej beaktatsav korpidrottens ledande Dersoner. Detta miste
dock ske, och det rii korpidrotten som skall
anpassasig efter de fackliga intressena,inte
tvirtom. Detta pi goda grunder, som jag
hiir ej behdverfcirdjupa mig i.

ivila f6retaget, pension, sjukldn o. dyi., fcir att ej
n[mna fiirdelningenav produktionsresultatet,
som nog
mestesessom en av de viktigastefaktorerna i trivseldebatten.
De tvi problem, som jag tagit upp, dro dock av den
natur att de, itminstone i relationtill civrigaproblem,
brira vara riverkomligaatt kisa. Fciratt vi skolakunna
lcisadem, och sedani tur och ordning lcisade dvriga
problemeni den min detta ir miijligt, krd.vesdock
fcirst och frdmst att vi gripa ossan dem, icke i kdnslan
av att representera
den eller den intressegruppen,
utan
som medarbetareoch lika f<irpliktadetjdnare i produktionensoch samhdlleistjdnst.
S. lYallin.

o'*
ocK
il6firu
..Y.':n,."'.
t-

3) En vidgad information till de anstdlldaom
fciretagets organisation, drift, utveckling
o. s. v. bcir givas. Detta kan ske pi flera
sdtt, genom artiklar i personaltidningen,
fciredrag o. s. v., rnen det dr en form av
information som jag sdrskiltvill framhilla:
studiecirkeln.En studiecirkel,ddr cheferoch
underlydandeutbyta erfarenheterocn svnpunkter och dir man gemensamtfcirdjupaL
sig i det egna f6retagetsproblem, miste ha
en stor mission att fylla. Ett sedantutbyte
sker ju visserligenredan i fciretagsndmnden,
men arbetet ddr kommer ju oftast att inriktas p& praktiskaitgirder, till men fcir inf ormationsverksamheten.
4) Friretaget bcir genom stipendier eller pi
annat sdtt understcidjadem, som genom studier i den ena eller andraformen vill vidga
sin horisont. Direkta riktlinier fcir en sidan
verksamhetkan jag ej dra upp hdr, men
denna gren av fciretagetsstcid borde kunna
utformas.
5) Litet generositetvid tolkning av lagar och
avtal bcir visas. Jag vill som exempelnimna
handdukarna,som fdretaget lagenligt skall
tillhandagi arbetarnamed. Det hade kostat
si litet och hade kanskevarit vdrt den lilla
utgiften om man tagit till dessalitet genercisare.Man hadedi sluppit bendmningarna
ndsdukareller stjirtlappar.
Givetvis kunna minga andra synpunkter l2iggaspi
trivselproblemet.Jag har bortsettfr&n si viktiga saker
som personalrum, de sociala fiirpliktelser som b6r
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Titeln Krutbruksarbetare
oc.btitlat,
lag har tlist i B-pilen anghendeTtken
saiskitt aid jubileer ich medaliuilelningar, ocb d2't'iist
Bi6rk'
ntig aid en'saAuad det gdtler Trkestiteln.pfr.en
boinsarbetare.Den iir 1;tt go /6 kratbtuhsarbetare.
citil
Varfor? Har man inte i Bii)rAborn en betydan-de
tilluerhning? IJndrar ont n'LgonBjdrkbornarekan fdt'
klara detta fenomen?
,,Metallgubbe,,
Soorr
fcir arbetare
Behovet av en svenskyrkesbendmning
i en kemisk fabrik iir sedan ldnge uppenbart,b&de
inom och utom fciretaget. Arbetet ir ju ofta mycket
vdxlande och innefattar inte endast ett ansvarsfullt
skcjtsel-och dvervakningsarbete.
Engelsk terminologi uPPtar f<ir liknande yrken
(sysslbr) i regel gruppbendmningen"operator", som
dock ej iir en ipeciell beteckningfrir kemiskaindustriarbetare. En f<jrsvenskningtill "operaidr" skulle sikerligen vdckaoppositionhos kirurgerna.
eller proAt1 yrkestiteln skulle l8sasvid Processen
dukten, sisom i "klorerare" eller "sackarinarbetare"
tror jag vore olyckligt med tanke pi ojiimn -orderinging oih den allmdnnarcirligheteninom vdrldensproduktion av syntetiskakemikalier.
Sivitt jag fiirstir, iterstir endast den allmdnna
titeln "fabriksarbetare",som ju har fcjrdelenav att
vara kort och oberoendeav produktionens'rdxlingar,
och som utmerkt vdl kan begagnasi t. ex. telefonkatalogen. En uppdelning mellan egentligakrutbruksarbeiareoch "fibriksarbetare" borde snarastkomma till
stind, blde inom fciretagetoch i det allmdnna medvetandet. Hdr i orten ligger iu fabtiAernai Bjcirkborn,
uerkeninom Bofors och Kilsta.

Frigan om en annan yrkestitelpi Bjcirkbornsarbetarnadr kanskeinte si litt att kn[cka. Bolagsledningen
har intet fiirslag att komma med och anser,att titeln
"krutbruksarbetare" dger en viss klang, medan
"fabriksarbetare"ej srigers[ mycket. Sdkert ir det
inte minga som vill begagnasig av sistndmndatitel.
? Kanskevi kunde f& nlgra
Men vad sdgerldsekretsen
fcirslag att Idgga fram i ndstanummer av tidningen?
Red.

Bolagets bostiider
BolaI nr 2 aa B-pilen under Fdretagsniimndenta,
gett bostiider,punkt 3 stSr:
att frretsbudgetfdr underhdlloch moderni.reringslutar pfr 1,8 mili. Ar., ntedanbyresinkornsterna
itanna airl 0.7 rnilj. Ar. Bostii.dernage sLlundaett il12'
d.erskottprt.ca 1,1 rnilj. Ar. Man kan
Aro byronta aerkligensh lfrga,att en sfrstor fdrlust
iir ounduiklig? Eller iiro bostiiderttasfr bristflilliga, att
dylika inaesteringar iiro nridahndiga? Eller fir man
inte ut nzerafdr 1.8 nt.ilj.kr., in att det Aan lnle! atra
en norntal SrsreParatiozz.
Entil

Socr.r;
Med anledning av Eder fiirfrigan i B-pilen angiende fcirhillandet mellan bolagets kostnader f6r
underhill och modernisetingav bostddersamt motsvarandehyresinkomsterkunna f<iljande synpunkter
anfciras.
I de budgeteradekostnadernafcjr 19)0 ing&r som
Ni fcirutsdtteriven en Post "moderniseringat" pFL
260.000:- kr., som sarurtanhingermed att bolagets
bostadsbestlndinnehiller en hel del dldre byggnader.
I detta sammanhangkanske kan nimnas, att bolagets
Jtetel
ligenheter,som uppg&till rjver 1.000,uppdelatsi olika
"/ldt'/g
*
kategorierav vilka de dldstaoch de med simsta planlcisningarnaendast h&llas i stind, medan andra omi Bicirkbornkalla sig
Att de flesta fabriksarbetarna
riden bli ftiremil fcir viss modernisering. Aven de
krutbruksarbetareberor naturiigtvis pi traditionens
iildre byggnadernafordra dock, eftersomde anvdndas,
fi
att
svirigheten
mycket
pi
lika
makt, men sannolikt
en del frjrbdttringsarbeten.Silunda dr det nddvdndigt
fram ldmpliga alternativ. I kodfdrteckningen fcit
att vidtaga itgdrder frir tdtning i sidana gamla timbenimyrkesgrupperi kontoschematfinns en massa
merhus,
dir drevningenf<irsvunnito. s. v.
verkstadsfolkets
om
rnlnga
p&minna
vilka
ningar, iv
Vad hyrorna betrdffar bdr omndmnas, att enligt
filaie, frdsareo. s. v. men ocksi itskilliga, som knapmellan J?irnbruksfiirbundetoch Me<iverenskommelse
past kunna tdnkasanvdndbara.Vill man fcirenklaprofr. o. m. 1946 en fijrtallindustriarbetarefdrbundet
fabriksg&
efter
att
tlnka
sig
man
kunna
6lemet,skulle
minsavldsningskett,varvid bl. a. hyrornafor bolagets
anilinarbetare.Detta ftirnamnenex. sackarinarbetare,
hcijts, si att de fr. o. m. sommaren
arbetarebostdder
farande 1r emellertid ingalunda idealiskt,di namnen
nivln. Att
i den 1946civerenskomna
kommit
upp
19)0
uttala.
att
och
svira
stava
att
besvdrliga
ofta dro linga,
av
Boforshyrornadet oaktat dro fcjrhillandevisliga torde
maioritet
stor
mycket
en
att
nog
tro,
skulle
Jag
dock icke kunna bortresoneras.Fdr dvrigt kan nog
ir6etarna dro for ett bibehillande av den onekligen
sdgas,att disproportionen mellan hyror och bostadskrutbruksarbetare.
kraftf ulla yrkestiteln
koitnader dr en eanskaallmin fdreteelse,dven om det
N. Carbonn)er
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fdr en fastighetsdgarei allmiinhet inte skulle gi att
fortsdtta s3.mlnga ir efter Bofors mcinster.Ett faktum
dr ju, att prisstoppet knappast slagit igenom si effektivt pi nigot hill som ndr det giiller hyrorna, medan
hyresvdrdarnasutgifter bide f<ir reparationer och i
civrigt stigit hdgst avsevirt.
I varje fall iir det nog tyvirr s&,att bolagetsreparationskostnaderdro htiga iven jimfrirt med vad som i
dagensldge dr normalt pi den fria marknaden- alltf<ir hiiga.
Anledningarna hiirtill dro flera. Den frimsta dr
nog den, att fordringarna frln hyresglsternassida med
bolaget som hyresvdrd bli betydligt mer uppskruvade
in ndr det giiller bost?ideri den allmdnna marknaden.
Vidare ftr man dvenrikna med att aktsamhetenfr6.n
hyresgdsternassida med ldgenheternai en del fall blir
mindre, ndr det giiller bolagetsbostider, in det skulle
vara med en privat hyresvird, som kan och miste fiilja
fcirhillandena mera personligt.
Annu en anledning till de hciga reparationskostnaderna torde vara den snabbarecirkulationen inom bolagetsbostider. Nlr nlgon av bolagetsligenheter blir
ledig, sciker bolaget utan tanke pl den ekonomiska
sidan av saken att ordna si, att s& m&nga anstllldas
dnskemil som mcijligt kunna tillgodoses i samband
hdrmed. En enda ledig bostad brukar alltsi kunna
fciranleda en serie fiirflyttningar i denna avsikt. Aven
om hirvid tterhlllsamhet iakttagesmed reparationerna
och dverenskommelsehdrom trdffas pt fiirhand med
hyresgd.sterna,medfiir anordningen ..r h.l del extraordin[ra kostnader.
Att bolagets bostadsrd,relse
skall g& med vinst har
ju aldrig varit iffi.gasatt. Det ir inte ddrf<ir den bedrives. Att rijrelsen skall g& nigorlunda ihop ?ir
dlremot ett <inskem&lsom uppsatts,men som ingen i
nuvarande ld.ge kan hoppas bli uppfyllt. Diremot
m8ste det ju vara en strdvan att siika fA ner rcparationskostnadernaper enhet si mycket som mdjligt, att
f& bort oniidiga kostnader och att hindra misskdtselav
ldgenheterna. Hirigenom blir pengar d,verfiir fortsattamoderniseringaroch fijr allmln uppsnyggningav
'bostadsomrldena
med tillhiirande vdgar och planteringar, och i dessa strdvandenborde alla bolagets
hyresgister ofd'rbehlllsamt kunna medverka till gemensamt besta.
Bofors den 8 november 1950.
Helmer Nordaaist

Intressekontoren
Det aore intresanl f3 oeta, uilAa slag aa seruicesonz
bolagets intresteAontor llimnar de anttiillda, arbetare
s7odl som tiinstemiin, liktom de oliAa uppgifternas
inbdrdes betydelrc ur arbetssynpunAt.Ar det rant, att
t. ex. fdrsdAringsprenziergirerat, abonnernangs-oclt
fdreningsaogifter indriaas ocb liAuid.erft)r priaat Adpta
uaror utanordnastill den anstiillde eller leuerantiiren?
Hur atfaller Bofors praxh i jiimfdrelse nzednLgra
andra storindustriers? Hur stor personalminsAning
retp.- dAning shulle bli t't)liden aa en fdrslirnring aoseraicen, rnottaarande de med bolagets ri)relte fdrbundna aariiAningarna, resp. om alla ansliilL|a begagnacleintresseAontoreni maximal utstrlicAning?
.
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Bissnisse

Soarr

Vilken servicesom bolagetsintressekontorlimnar
de anstdllda pi av Bissnisseavsett omride framgir
tydligast av den blankett, som anvdndesfcir uppgdrande av budget med intressekontoret och som 6.digen
utsdndestill de anstdllda. Som regel skiiter ndmligen
intressekontoretinga andra af.fd.rerfrir de anstillda dn
sldana utgiftsslag, som dro specificeradep& budgetblanketten,och dessadro fcillandei
"
Sjnlvhjalpsfond, Bidragsfond FastighetsskattSjukkassa Bofors Skriidderiaffdt Fdrsiikringspremier Telefon
Kontanta uttag
Sparkassa Elenergi Briinsle - Hyra - Tviitt - Ovriga utgifter.

Som "Ovriga utgifter" godkdnner intressekontoret
endast vissa periodiskt iterkommande utgifter, och
hdrtill ldmnasf<iljandekommentari anvisningarnafcir
uppg<irandeav budget.
"Posten '6vriga utgifter' avser s6.dana utgifter som ej
kunna hZinfijras till nigon av de andra rubrikerna pi budgetblanketten, t. ex. studielin, rentor, periodiska utbetalningar, vissa fiireningsavgifter m. m., som betalas av intressekontoret. Utgifterna under denna rubrik skola specificeras
pi budgetblankettens baksida."

Det har vissedigen fcjrekommit, att anstillda i enstakafall missbrukatintressekontoretsserviceverksamhet, men dettahar varit undantagsfall,som rdttatstill,
si snart de kunnat konstateras. Det kanske ocksi b<ir
ndmnas,att en del inkasseringsuppdragfd,r f6reningsavgifter o. dyl. som knappasthijra hit slunkit igenom
nigon glng, men att stdrre uppmirksamhet numera
anbefallts pi detta omride.
Man kan naturligtvis diskutera,om intressekontoret
bdr Ltaga sig att hjnlpa de anstlllda med utgiftsposter
av ovan angivet slag. Vi tro oss dock veta, att denna
serviceIr mycket uppskattad bland de anstdllda. Fd,r
mingen kan det miijligen synas,som om individen fiirloradeden smulasjilvstindighet han har kvar, ndr han
lEter intressekontoretiivertaga en si stor del av ansvaretfijr sina affirer. Frtgan kan emellertid [ven ses
frin en annan synpunkt. En begrinsning av intressekontorets service till att endast omfatta de med bolagets rdrelse direkt fcirbundna affdretna skulle sdkerligen medfiira icke blott fdrsimrad ekonomi fcir vissa
anstillda utan iven en iika.dfrekvens av smipermissioner och en hel del fcirlorad arbetstidvid inkasseringar
pi kontor och i verkstider, samtidigt som intressekontorets personalbehovlndock icke skulle minska nimnvdrt. Intressekontoretsuppgifter omfatta ri?imligen
icke endast den hdr diskuteradeprivata servicen fdr
de anstillda utan dven sidan service. som sammanhdnger med anstdllningenvid fdretaget, sisom indrivningar, anskaffning och uthyrning av bostdder, vlrnpliktsfrlgor (uppskovserenden),reglering av olycksfall sflv?ilinom som utom arbetet,viss skatteredovisning m. m.
B. Henning

Svanarna

oeh spillolian

Hiiromdagen aar rudltdrna i hanalen oclt iiluen nere
oid Bofors fallsmetade med tjoch olia, som hade
sliippts ut uid motorbStsbamneneller Bji)rAborn. Olian
l2.gocAsStiockt liingsefter strdnderx,sd det uar siihert
.rtorahaantiteler man lLtit rinna eller sldngaut, And.ernd tog ochsSftada au olian.
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lag bar bdrt att man ficA trAttd sadnarnafdr att f3
bort oljan och att man ochtL aar riidd att d,e sfulle
stryAa med.
Varifrin Aom olian? Behdaershdant tke? Ar det
icAei lag ldrbjudet afi rlAPpa ut olja, sonzskadarsii)fLgel? TacAsamfdrsoar!
Swarso,
Soorr
Den brdnnolja, som vid det av Swansonpitalade
missd,detletade sig ut i dlven och bl. a. v&lladesvlrigheter ftir svanarna,kom frin en l6ckapi en fdrvirmare
vid ingcentralen G 4 i Nobelkrut. Skadan uppstod
nattetid och blev ej alldeles omedelbartupptlckt, med
ptfiiljd att enligt fdretagen kontrollmdtning ca 1 mB
olja rann bort.
Ehuru man ej Loo /o-igt kan trygga sig mot olyckshdndelserkomma itglrder att vidtagas fdr att st vitt
miijligt fdrebygga ett upprepande.
NB./F. Dal6,

Karlskoga Maskinfackskola, som ockst ttnjuter bolagets ekonomiska stdd. Vidare finns ju Karlskoga
stads yrkesskolor att tillg&.
Numera finnes dei ocksi stora mcijligheter att crhilla statsbidrag fcir enskilda deltagare i korrespondenskurser(Kungl. Kungdrelseden 13 maj 194) nr
290). Enskilda studerandekunna ocksi genom TBV
och ABF erh&llarabatterhos n8gra korrespondensinstitut. Nlrmare upplysningar hirom kan ldmnas av
TBV eller ABF.
Fiir deltagarei den kompletterande arbetsledareutbildningen, som bolaget bedriver i samarbetemed
Hermods, betalar bolaget kursavgifterna. Denna utbildning dr emellertid obligatorisk fcir alla som under
de senaste iren utndmnts till arbetsledare.Utbildningen d.r r.ogaplanlagd och direkt anpassadefter behovet. Den meddelasf6r dvrigt till en del av bolaget
och kontrolleras helt av detta. Denna utbildning intar
alltsi en sirstdllning och kan knappast jdmf<irasmed
rivriga privata korrespondensstudier.
Ep./Lbg

Studiebidrag
Skulle giirna ailja ueta, aarfdr Bolorsbolaget inte
uisar $drre ink'essefi)r sina Aorrespondens$uderande
anstiillda. Vid mSngaandra fi)retag, tfruil stdrre tonz
mindre, betalar bolaget Aursaugifternabelt eller deJuis
efter auilutad godAi)nd Aurs, rnen efter oad jag ert'arit,
tycks nSgot liAnandeinte ens uara pLtinkt biir. Sdr*ilt
niir det gdller sB omfattande Aurter som ingeni1rseller urAmiittarAurser, sAulle aiil en lilen appmuntran
frSn Bolaget aara aiilbetinht?
P3 andra omrhden,s7tom genom inriitt.andeaa liirlingsskolor sfrudlfdr uerkttads-som kemishaindustrin,
bar ja Bolaget larit en fdreghngare,och det fdrefaller
dnrfdr underligt, att inte traditionen fulff1liet inorn
nirliggande omrfrden.
A-rz
Socr;
De korrespondensstudier,som bedrivasprivat, torde
vdl i mtnga fall van av den omfattning och sammansd.ttning,att de mera tjdna institutet In vederbiirandes
arbetsgivare. Skulle bolaget ekonomiskt engagerasig
i dessaprivata studier, bdra kursernagivetvis utformas
och planl?iggasst, att bolagetskompetensbehovoch
intressenocks&tillgodoses. D6rmed zir dock den principiella f.figan ingalunda lcist om vem som skall
finansiera den enskilde anstilldes studier i syfte att
meritera sig. Man ffu vdl dock anse, att detta ir och
fiirblir den enskildesensak. Nir vederbiirandesedan,
efter att ha klarat och fullfciljt sina studier, erbjuder
fciretagetsina "bdttre" och mera kvalificerade tjlnster,
Zir det sjZilvklart, att situationen sakligt priivas. Ett
positivt resultat av denna prdvning ir sdkerligen en
uppmuntran nog fcir den som skaffat sig nya meriter.
Mycket goda tillf?illen att studera och meritera sig
i ett flertal sprik samt tekniska, ekonomiska m. fl.
dmnenerbjuder ocksi de kurser, som ordnasav Bofors
aftonskola, TBV och ABF m. fl. studieorganisationer,
vilka bolaget frikostigt understdder. Den som vill utbilda sig till ingenjiir har god miijlighet h?irtill vid

Lokalbristen
I dessaloAalbriilens tider aill undertecknad franzliigga ett htet tips.
Bahom Bofors Samlingthu f inm en stor loAal "det
garnla AoAhutet". Nu stfir d.enna byggnad till fdga
nytta och kanske rentao fiirfaller. Goluytan *ulle jag
lro onupi.nner en cirAa 80 Amt. LoAaliteterna Aan
med smh Aottnader siittasi stLnd, d.etuihtigase iir att
Aoppla in oiirmen. Samlingfiutets Pannuol)rmklarar
nog denna belastning,
Undrar om inte bolagethunde ge den studieinlresserade och hobbyentutiasmeradepersonalenen cbant att
nyttja lohaliteterna i nuuarandesoSraliige.
Hoppas bolagileelningenbeaAtarfdrilaget acb planerar fdr en l\cksanz ldsning'
srudieredare

Socr;

Betrdffande "kokhuset" ligger det st till att byggnaden dels endast har enkelfiinster och dels dr tdmligen skrdplig, varfor en uppvirmning av densamma
skulle bliva mycket kostsam. Tekniskt gir det annars
att ordna uppvirmningen genom en anslutning till
Samlingshusetsvdrmesystem. Denna f.figa har fdt
tivrigt i annat liknande sammanhangblivit utredd och
klarlagd redan fiirra iret, men dlrefter bordlagd just
pi grund av byggnadensdiliga vd.rmeisolering.
Men. "kokhuset" stir ingalunda oanvlnt. F<irra
vintern anvdndeslokalen som fiirr&d och experimentplats fiir en avdelning inom KK, som <inskadekalla
eller i varje fall svala lokaler. | fu dr lokalen i dnnu
hiigre grad anvind som fdrr&d och upplagsplats av
flera avdelningar. Samlingshusetdger fdr tivrigt icke
sj?ilv nigra f6rtdslokaler, utan anvlnder "kokhuset"
fdr upplag av diverse rekvisita och mijbler.
EP./Lbg
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ROKNINGDIUFRI I VERKSTADNRNA
Sedaninom fdretagsndmndentagits upp frigan om
rdkningens vara eller icke vara inom verkstiderna, har
bolaget undersdkt mdjligheterna atthd'vagiiilande r6kningsfiirbud. F<irsdkringsbolagen,
utan vilkas sanktion
ett hdvande av fdrbudet inte kunde komma if.r3'ga,ha
vid de fijrhandlingar som igt rum i denna angeldgenhet, visat sig tillmcitesgiende.Under fcirutsdttningatt
vissaav fdrsdkringsbolagen
och stadensbrandmyndigheter fdreslagna sdkerhetsitgdrderbleve vidtagna, ha
fiirsdkringsbolagenfcirklarat, att frln derassida hinder
ej miitte fdr ett upphlvande av det generellartikningsfdrbudet.
Ett tryckt meddelandeom de indrade bestdmmelsernai rdkningsfrigan har i avloningspi.sarnatillstZillts
samtliga berorda anstillda, men brandskyddskommitt6n har ansettdet liimpligt att i B-pilen l[mna en del
ytterligare synpunkter pL frlgan.
Olika isikter kunna givetvis rida i ffiga om den
brandf.atasom tobaksrcikningutg6,rinom en mekanisk
verkstadsindustri.I allminhet fistes nog fdr litet avseendevid brandfaran,men de som i sin dagligag?irning sysslamed frlgor som htjra sammanmed btand
och brandskydd, alltsl brandmdn och representanter
fd,r brandfiirslkringsbolagen, hysa den stdrsta resPekt
frir tobaksrdkning som brandfaremoment. I eti stilverk, gjuteri eller smedja cikar brandfaran givetvis
mycket litet eller ingenting alls genom tobaksrdkhcigstavsevdrt.Man
ningen, men i en snickeriverkstad
miste silunda frln fall till fall taga stdllning till om
rcikningkan tillitas eller ei.
Di man kommer in pi sp<irsmiletrcikningeller icke
i VK 51 aisarbebfrllama
FtirntanFr. Fredriksson
fi)r tobaLsaufall. BoforsfotoTiliman.
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rrikning i verkstiderna, f&r man ofta frhn dem, som
hilla fcireatt rtikningenbcirtillitas, hdra frigan: "\rarfcir skulle vi inte fi riika fritt inom den svenskaindustrien? S& giir man allmdnt i utlandet". Denna frnga
kan kanske vara berdttigad, men den ir ocksi ldtt att
besvara.Brandfcirsdkringspremierna
i t. ex. U. S. A.
iro ungefir 5 ghnger si h6ga som i Sverige. Den
skillnad i brandrisksom eterspeglas
i premiernaberor
naturligtvis inte enbart pi rcikningenutan pi mLnga
andra faktorer - bland annat folkmaterialet- mer
att minga industrieldsvidor leda sitt ursprung fr&n
tobaksrdkningendr uppenbart. Brandstatistikeni
Sverige visar s&lund^, ^tt cL 9 /o av eldsvidorna ansesfcirorsakade
av ovarsamthandskandemed eld
i sambandmed tobaksrcikning,medan man pi mlnga
hill i utlandet, dir tobaksrcikninginom industrin tilllitits, redovisaren betydligt hcigresiffra.
Mot den dkade brandriskenoch de hdrav, i form
av bland annath6jda brandpremier,cikadekostnaderna
bijr alltsi vigas den effektivitets-och produktionshiijning samtden 6kadetrivsel i arbetet,som ansesbli en
friljd av rrikningensfrigivande. Mlnga ha ju sdkt
berdkna och gissahur stor denna iikning i produktionen borde bli, men n&gra tillf6rlitliga uppgifter
hirom kan mao nog aldrig f& fram. Problemetdr dirtill alltfiir svirt att beddma. Bland annat spelar
medel&lderninom de berdrda personalgruppernaen
ganskastor roll. De yngre rrika nog mera in de iildre.
Men att rdkningsfdrbudet medf6rt en hel del spilltid
f'dr alla dem, som uppsiikte toaletterna endast ftir att
"f6, sig en rcik", Zir ju dock uppenbart.
Fcir 50 ir sedanvar denna fdga om nikotinstimulans under arbetet icke nlgot problem. De tillfredsstdllde arbetaren sitt nikotinbehov pi den ur brandsynpunkt ofarligavdg, som snusoch^tuggtobakerbjiid,
men detta var ldnge sedan;tiderna ha fdrlndrats och
vi med dem. Tobaksrdkningenhar dock, som ovan
sagts, i brandfarehinseende andra konsekvenser ln
snuset och tuggtobaken och fdrsiktighetsttgirder dro
dirfijr nridv?indiga. Bland annat m&ste r<ikningsf<irbud fortfarande och med strirstastrlnghet uppriitth&llas i de s?irskilt failiga byggnaderna.
Ingen behdvertveka om vilka dessabyggnader och
lokaler 2iro,ty i dessafinnas uppsattaskyltar "Tobaksrcikning f6rbjuden", men det kanske kan vara av ett
visst intresseatt redogrirafdr dem.
Att tobaksrrikningsfcirbud
miste upprdtthillas i och
i nlrheten av upplag av brdnnbaraImnen sisom trikol, stenkol,ved, tritugg och olja ligger vll i 6ppen
dog. Rdkning dr silunda absolut fcirbjuden i vedgirdarna ESI och ESH (utom i matrum och kontor)
samt inom hela distrikt 22. omfattatde trdkols- och
stenkolsupplag, modellverkstad och modellmagasin
(med undantagfdr matrum i modellverkstadens
killarvining, kontor frir transportfrirman, vaktstuga vid
Gr6nfeltsporten,ritkontor BAB samt ordningsvaktens
kontor och samlingsrum).
I fcirr&deniir det likasi. med hdnsvn till fdrekommandeeldfarligavaror och brdnnbartemballage,slsom

"r
papper och traull, f<irbjudet att rdka. Detta fcirbud
giiller alltsi fcir byggnadsfijrridetB 10, centralf<irr&det P 10 (med undantagfcir ritkontor och fcirr&dskontor) fdrrid och avsdndningsavdelning
VT 70, P 11,
P L2, och VA 11, fcirridslokalernai undre v8.ningen
av byggnad 2338 i vilken transportkontor, f<jrbandsrum m. m. iro inrymda samtfrirridshus av trZibeldgna
siider om ME och MG.
I friljande verkstadsavdelningar
miste, p3.grund av
brandfarligt byggnadss?itt,fcjrekomst av eldfarliga
rimnenetc.,rcikningsfcirbudfortfarandegilla:
Monteringshall m 2320 inrymmandeVK 54, YK 7 l,
KA 80, KA 83, KA 84 och KA 801-803 (utom kontrollavdelningenskontor) .
OljetryckslaboratoriumKKH 70 (utom & kontor).
BruneringsavdelningVK 70.
Traktorverkstad.
Pumphus,motorfcjrrid och civriga lokaler beldgna
mellan provst&ngsverkstaden
VK 24 och hirdverket.
Laddningsstationf6r el. truckar VR 92.
UrverksapteringVA 50.
PlitverkstadensgascentralVP 71.
Vissa avdelningar och lokaler inom Boisverken,
ndmligen: arkiv och blikopiering OA, automatverk-

stad VA 30, oljereningsanldggning,
fcirnicklingsverkstad, oljefrirr&d mellan VA /r0 och stilfrirridet,
elektriskmottagningsstation
samti den del av tunnein,
som dr beldgenvister om trdviggen, iivensomi alia
kulvertar under golvplan.
Dessutomgiiller fiirbud mot tobaksriikningpi samtliga byggnaderstak och i sidanalokaleri verkstdderna,
diir eldfarliga varor eller eldfarlig hantering fiirekomma, permanenteller tillfiilligt, sisom oljefrirrid,
lokaler dir tvittning meci eldfarliga vdtskor fiirekommer, stiillverksrum,gaskdrlsstationer,
gaskdrlsupplag
samt i ndrhetenav maskiner,dlr fotogen eller annan
eldfarlig vdtskaanvlndes, eller diir eldfarliga iirnnen
sisom elektron o. dyl. bearbetas.
Tillfiilliga fcirbudmot tobaksrlkningtillk?innagives
genom uppsittandepi det brandfarligastlilet av flyttbaraskyltar,& vilka angivasradienav det omride med
skyltensom centrum,inomvilket rtikning iir f6rbjuden.
Fdr att 6ka miijligheteo att uppticka ett genom
tobaksrcikning
uppkommeteldsvidetillbud,innan lokalerna under rast eller vid arbetstidensslut tcimmespi
folk, dr det dessutomfdrbiudet att rdka den sistahalvtimman av arbetstidenoch s3.ld.ngeuppeh&lletddrefter
varar i lokalen, sivida inte annan anstdlldomedelbart
avl<iser
i sammaarbeteoch p& sammaarbetsplats.
Nigra ord om den ganska viktiga frlgan om askkoppar och uppsamlingskerl,ddr dessaskola t6mmas,
kanskeocksi kunna van p3.sin plats. Det kan rida
delademeningarom nddviindighetenav askkopparfiir
t. ex. maskinarbetare,som ju kunna tlnkas ld"ggaifrl,n
sig cigaretteneller knackaur pipan p5.maskinensjdrnfundament. Bortsettfrin att detta inte biir fdrekomma ur ren ordningssynpunkt,har SvenskaBrandtarifffcireningenf<ireskrivit,att det vid varje fast arbetsplats skall finnas tillging till askkopp. Ddrefter m&ste
vi rdtta oss. Likasi kan man ha olika meningar om
hur dennaaskkoppbdr seut. En av brandskyddsmyndigheternagodknnd typ har anskaffatsoch uppsatts.
I varje avdelning har ocksi uppstalfts sdrskilda
uppsamlingsklrl,milade i grrin fiirg och fcirseddamed
gick tpp i rdk. Hos't'ilarna
Niir ftkningsftubudet
i VK 51,
hen lohn Jansson sin pipa, i nedre raden
llankera herrar Gastrau och Gunnar Bickman, far och son,
ni)nzndmatznen Ragnar Olson sort d.agen till iira inAdpt en
Df d5/t, Isotorsroto I rllman.
6aers, tlinder
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BOTAGSTBIININGEN
VERI(SAMHETEN
Avliiningsdagar

l95l

Nobelkrut

Tinaoldnadec
Avldningsperiod

Periodens omfattning

1 /1 -ro /r
71/r -24/1

1
z
7

37/r-7/2
74-15/2
28/2-r/3
14--15/3
)o-}t /3*)
22/3 - 4/4
1r-12 /4
-18/4
25-26/4
5/4
Le/4 - 2/5
9-t0 /5
-16/5
23-24/5
3/5
r/ /> -)u/>
6- 7/6
1
3
/
6
20-2L
/6
31/5
14/6 -27 /6
+-- 5/7
28/5 -11/7
78-19/7
-25/7
12/7
7- 2/8
26/7 - 8/8
75-16/8
29-30/8
9/8 -22/8
.... 23/8 - 5/9
12-73/9
-re/e
2G-27/9
6/e
. . . . 2 o / e_ 3 / r o 1.0-tr/10
4/1O-r7 /1,0
2+-25/Lo
78/t0-37/10
7- 8/7r
2r-22/1"L
t /11.-74/17
7t,/11-28/17
t- 6/L2
....29/rt-72/12
79-20/1"2
**)
73/r2-3t/12
)<t /1

11

6
7
8
9
10
11
l2
T3

r4
15
T6
17
18
t9
20
2I
22
23
24
25
26

Utbetalning
17-18/1

Md.nadtaoldnade
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Den )/LO 1950 holl Forslagskommitt6nvid
Nobeikrut ett sammantrdde.Fem inkomna forslag behandlades,varav nedanstiende fyra ansigs vdrda beloningar:
51084 Folke lansson,NVA90: forslag till konstruktion av chuck att anvdndas vid fastgdngning av toppskruv utan nyckeltag.
50605 Hertrik Petterssort,NB 70 och 5Ogl3
Oscar Nilsson, NB90: forslag till pifyllningsanordning for sand pi ackumulatorlok.
50034 Erik lohansson: {orslag till indring av
zinklisternamellan glaseni jirnfonster.
51041 Erik Grund, NBgO: konstruktion av
appanL att anvindas vid klyvning av raket.
skrot.
Erg.
Boforsverken
For att underldtta Forslagskomrnitt6nsverksamhetoch hjdlpa vederborandeforslagsstdllare
har Ingenjor M. Teodorsson,V 2 (tel.268) blivit utsedd att utreda de forslag, som tillsindas
Forslagskommitt6n.
Fiirslag anmdlas ldrnpligen skriftligen. De
kunna formuleras enligt nedan,och i bilaga bor
forslaget om mojligt ndrmare beskrivas.
T ill F )rslagsAornrnittdnf EP.
U ndertecknad insiinder hiirmed bifo gade -forslag till beddmning hos Forslagskommittin.
Audelning
den......19...
Anst.-nr
Namn

'r) Reservation f6r event. f6rsening pi grund av pirskhelgen
'rr.') Utbetalas 1952 enligt senare meddelande.

Sedan anmdlan inkommit och datum etc. registrerats,kommer Ingenjor Teodorssonatt sitta
sig i forbindelse med forslagsstillaren fijr att
ndrmare diskuteraoch utreda forslaget och gora
den slutliga formuleringen si, att forslaget riktigt kan bedomasav Forslagskommitt6n.

texten "Endast f<ir tobaksavfall". Viktigt dr att det
i dessak2irl icke ldgges ovidkommande brdnnbara
rimnen.
Hittills har de, som icke ha smak fcir tobak och icke
vilja rcikapi arbetsplatsen,
fitt sina intressentillvaratagna genom det rtikningsfcirbudsom hittilis ritt. Dir
icke-riikarnairo i minoritet, ha de nu fitt finna siq

i majoritetensrinskemil. Det dr att hoppas, att nir
rcikningsfrirbudetnu upphdvts,den frihet, som ddrigenom llmnas rcikarna, av dem m&tte utcivas med hdnsynstagandetill icke-rcikarna, framf'6r allt bcjr detta
gdlla i matrummen.
Bofors i november1950.
BrandsA1dd,sAomnzitt 6n

25 januari,2S februari,2lmars, 25 aprrl,25 maj,
2t juni,25 juli,24 augusti,2l september,2Soktobet, 23 november,19 december.
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GtinETAGS=
UAUNDERI{A
Nobelkrut
Den l3/Lo hiill Nobelkruts Fdretagsndmndsitt
tredje sammantride fiir 6ret med direktcir S. R:son
Sohlmansom ordfcirande.
cjverNobelkruts avdelningar,
I den redogcirelseserie
program,hade
som dr upptagenp& Fdretagsnlmndens
och anturen kommit till ammunitionsavdelningarna
fcirandenhcillos av rngenjdrernaG. Tivelius och G.

att den dag spdnlra framh&llit fcir arbetsbefd'let,
ningen upphor, di dr kontrollen ej ldngre effektiv.
Nykonstruktionerna v&lla mycket bekymmer,ddrfcir
di
att de ofta icke dro tillrdckligt utexperimenterade,
arbetet s?ittsiging. Det finns si m&nga saker, som
kunna kr&ngla,men si sminingom vdrker dock en ldsning fram.
Fciredragetillustreradesmed skioptikonbilder.

Ahiberg.
RA-audelningen.
Siibyaudelningen.

Ingenjcir Ahlberg b<irjadesitt anfdrandemed att
omtala,att Rcirapteringen
eller RA, som avdelningen
Ingenjrir Tivelius redogjordefcirst fcjr SZibyavdelgemenligen kallas, byggdesiren 1942-1943 och att
ningens organisationoch de oiika befattningshavarnas
tillverkningen planeradesenligt principen "lcipande
arbetsuppgiftersamt de produkter som framstdliasi
band". Han uppeh6ll signigot vid "ldpandebandets"
de olika underavdelningarna, vidtagna skyddsiteller "flytande tillverkningens" historia, av vilken
girder m. m.
framgick att principen dr s&gammal som sedan1880Han omtaladebl. a., att man nu i stor utstrdckning
talet. Inom bilindustrienhar bandetsedanl[nge varit
bdrjat dverglLf.rl'n trotyl tiil de nya och kraftigare
aiimdnt i bruk och har bidragit till att avsevlrt nedhexotoloch hexotonal. Hexogenet,som
sprdngdmnena
Till Sverigekom den
bringa tillverkningskostnaderna.
ingir i dessa,kdpesdnnu s&ldngeutifrin, men Nobelflytande tillverkningen 1920. Bandtillverkning av
krut har byggt en egenhexogenfabrik,vilken i dagarna
urmmunitionpror.adesfdrstagingen vid Ammunitionsdr klar fdr provkiirning.
fabriken i Karlsborg 1935. Provet utfdll synnerligen
Fcirutomladdning och apteringav granater,bomber
r.dl och metodenhar visat, att om personalennoga
och minor av olika slag tillverkas numera dven hlh'fciljer givna instruktioner si blir kvaliteten jdmn och
vilka ha visat sig
pansar- och pansarsprdngraketer,
felprocentenlig.
synnerligeneffektiva, milraketer f<ir civningsdndamll,
Pi en planritning visade ingenjdr Ahlberg planestartraketer,som anvdndassom hjZilpvid start av f\,gringen och dispositionenav lokalernai RA. Han omplan, samt lysraketer.Vidare tillverkaskonladdningar
fcir ankommande
talade, att i mottagningscentralen
med s. k. riktad springverkan,tdndhattar,sprdngkaps- gods under 1949 passeradeinte mindre iin 60 mili.
m. m. Inom avdellar, spnrljus-,rcik-och brandsatser
detaljer,en siffra som1950vlntas stigamed nigra milj.
ningen framstilles dven sjukvirdsskenor, en finsk
Ahlberg f ramhcill,att detalj tillfcirseln
Aven ingen.icir
uppfinning, fcir r.ilken Nobelkrut fitt tillverkningsibland klickar, vilket medfcir besvirligheteroch omrdtten fcir vissaldnder. Den svenskaKoreaambulansen
omflyttningar av personalenetc.
strillningskostnader,
fcirs&gsbl. a. med ett st<jrreantal sidana.
i vars arbete detaljAven om planeringsavdelningen,
Ingenjdr Tivelius kom si in p& det dagliga arbetets
framskaffning ingir, Zir aldrig si effektiv, intrdffar
bekymmer. Detaljtillfcirseln klickar ibland, vilket
sidana malcjrer. Enligt ingenjcirAhlberg borde plamedfrir att det uppgjorda programmetspricker. Man
och detaljtivervaneringsavdelningendecentraliseras
m&sted& hastigt omplacerapersonalenoch srikasyssel- kare finnas pi varje stcjrreavdelning,varigenomminga
sdtta denna till dessdetaliernakomma. Ett cinskemil
fcirdelar skulle vinnas. Onskvdrtvore. att fi krira en
rir ett buffertlager med detaljer fcir en minrds kciroch sammaprodukt i en fdljd, vilket dock med hinning, men dettastrandarf. n. pi bristenpi lagringsfrin kunden och kontrollanten icke
syn till <inskem&l
utfymmen.
alltid l8.tersig gcira.
En annan irriterande sak ar de ofta fcirekommande
Frir personalenstrivsel har gjorts en hel del inom
experimentorderna,som skola forceras fram, varvid
avdelningen.Vid starteninf<irdesde numera pi flera
anira arbetenfi vika. Ofta fe sedandessagrejor ligga
avdelningar fcirekommande arbetspauserna("rrikutan att n&gonbryr sig om dem.
pauser") om tio minuter, enhetliga,trevliga skyddskl[der
tillhandahillas, dndamilsenligaklddrum och
kontrollavdelnings
Bofors
mellan
Det fcirefinnes
matsalarfinnas, liksom duschrum. Musik under arpersonaloch avdelningensbefdl en viss spinning, som
betet har infcirts etc. Den fysiska anstrdngningen
ibland kan fcirorsakardtt kraftiga urladdningar, men
sig
och
sade
sdkerman genom lZimpligahj2ilpmedelatt nedbringa,
naturlig,
ans&g
denna
ingenjcirTivelius
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den psykiska dr i allmdnhet mindre vid tvingsstyrda
arbeten dn vid fria arbeten. Arbetet vid band idrefaller numera vara omtyckt. Den s. k. testninsen har
verksamt bidragit till att fi personalen ku"alitatiut
jiimn, bl. a. till fijrmln fd,r personalensfiirtjdnst.
Ingenjdr Ahlberg understr6k vikten av att givna
instruktioner noga fdljas. Ett fel pl ett t?indriii kan
fi synnerligen allvailiga konsekvenserllngre fram i
produktionen. En flicka hade t. ex. nyligen vid ett
tillf?ille satt in tre tdndhattar i ett 16r och utegldmt en
spd.rrfjdder,en mycket allvarlig sak.
Produktionen pn RA bestlr huvudsakligen av tlndrdr och tlndskruv etc. samt p& senastetren dven ett
par civila artiklar. Tdndrd,ren iro de organ som i
ammunitionen utld'saverkan av denna och ero i regel
komplicerade och fordra synnerligen noggrann kontroll. De skola vara si beskaffade att de tlla en rdtt
ovarsam behandling. De armerasfdrst vid skottlossningen eller omedelbart sedan projektilen limnat
kanonrciret. Vissa rdr skola vara-s8. kinsliga att de
utld,sa brisad fcir ett tunt papper, andra fciist sedan
projektilen passeraten tjock pansarpltt.
Utvecklingen pi detta omrEdestdller rikade krav pi
experiment och ftirsdk. Ddrmed fiiljer allt mer komplicerade apparl;ter och provningsanordningar.
- Ingenjdr Ahlberg slutade med att plpeka, att Bofors har kunder nistan iiver hela vdrlden, vilket vittnar
om kvaliteten hos produkterna. Denna kvalit6 miste
vi alla hj2ilpas it att uppr2itthilla.
Ordet fiirklarades s&fritt.
P3. frlga av herr Skyllkvist, meddelade ingenjcir
Ahlberg, att orsaken till att flickan slarvat vid insd,ttning av tdndhattar torde ha varit, att hon suttit och
pratat med en kamrat och ej haft tankarna med sig.
Numera har kontrollen skdrpts.
,Overingenjcir S7ahlquistrinderstr6k det viktiga i att
iakttaga noggrannhet vid all ammunitionstillverkning.
Diir fri tillverkning rider och man sjilv kan regleia
atbetstaktenhar pi sina hill uppmirksammats en tendens att sno undan i bdrjan pi arbetsdagenfcir att fi
det lugnare senarepa dagen. Factfdreningen, som vidtalats, har st?illt sig frirstiende till ledningens frirdcimandeav detta.
Herr Book undradepi tal om bristandemagasinsutrymmen, om icke de olika lotterna i en bestillning
kunde liiggas tillsammans, varigenom en hel del d6dutrymmen skulle fcirsvinna.
Herrar ordfdranden och Tivelius meddelade. att
detta icke liter sig giira. Varje lott framl?iggesfcir sig
fiir kontrollanterna. Herr ordfciranden meddelade
lven att magasinsfrigan dr under utredning. Han
framhcill det beklagliga i att detaljtillfcirseln itundom
klickar. Vi ha m&nga olika leverantrireroch i dagens
kige tu det svirt att fi tillfdrseln att ld,pa. Det ir
viktigt att planeringsfriganlijsesoch decentralisering
dr under diskussion.
Herr L6nnqvist tyckte sig fcirsti, att det brister i
orgarisationen betrdffande utexperimenterandeav nya
effekter. Ovdntade svtrigheter inttdff.a ofta och en
utbyggnad av organisationenifrtgasattes.
Herr ordfdranden omtalade att lven den frisan ar
under diskussion. Det dr dock svirt att fi t-ag pn
llmplig och kunnig personal.
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KonjunkturLiget.
Herr ordfcirandenllmnade si den sedvanligainformationenciverdet ekonomiskaldget, orderbellggning,
nyinvesteringar m. m. Han erinrade om att SverigEs
ekonomiskalZigevid irsskiftet 1949-50 tenderat till
en-fcirstdrkning av balansen genom rikad produktion
och blttre export. Valutasituationenfdrbd.tirades. De
sista minaderna har dock tyvirr en omsvingning ?igt
rum. Priserna,iven di det g?illerfrir Nobelkrut viktiea
rivaror, ha stigit kraftigt, vilket kullkastar tidigaie
Pfognoser.
Herr ordfd,randen betraktadedagensldge som icke
sirskilt uppmuntrande.
Betrdffande lZigetvid Nobelkrut meddelades.att en
6kad orderinging fcirekommit pi alla omrfi.den de
senastem&naderna.Storakrav s.tzillas
pi Bofors av de
svenska militira myndigheterna, rr'arigenom man
tvingas-skjuta-undan en del exportvaror. Ur friretagets
synpunktdr detta icke si bn, dL man riskerar att fijrlora marknader.
En d,versiktger vid handen, att den militd.ra ordersituationendr av en storleksordningsom aldrig tidigare. Pl de civila produkter vi tillverka ridei brist
<iverhela vdrlden. Brist pi vissa rivaror och arbetskraft liigger hinder i v?igenfcir en 6kad produktion.
R&varubristen
Ziren f<iljd av den allmdnnaipdnningen
i vdrlden fciranledandeupprustningarm. -. Vi-ho
dock i vissa fall lyckats skiffa tram r|varor, varfdr vi
pi en del htll kunna se rdmligen ljust pi den ndrmastetiden.
Betrlffande nya tillverkningsprojekt meddeladeherr
ordfdranden, att hexogenfabri[en Zir i det nlrmaste
klar fijr provkcirning. Lingtgiende frirsiktighet kommer att iakttagas. Full drift pirdknas f6,rst till viren
eller sommaren, di Zittiksyraanhydridfabrikenberiiknas vara fnrdigstiilld. Denna skall tillvarataga den
svaga ittiksyra, som kommer frin hexogenfabriken,
och tillverka ?ittiksyraanhydrid.
Nitreringsanllggningen T 4 dr nu i drift, rrren T'5
kan.icke komma iglng fcirrdn i slutet av iret pi grund
av leveransfcirseningar
av apparater. Detta-dde har
iven drabbat fenolfabriken, vilken diirfcir icke beriiknas bliva fiirdig fcirrrin i februari. De produkter,som
skola tillverkas i dessaavdelningar,aro av stor vikt.
En del komma att anvdndashlr och en del att sllias.
Byggnadstillstind f<jr ny anldggning fcir tillverkning av paranitrobensoesyra
har begirts. Erh8lles detta
berlknas anldggningen vara. fd.rdig i slutet av L95L.
Produkten dr efterstrivansvird och siljes pl export.
Den framstilles hlr efter en unik metod, som mOlliggdr tillfredsst?illandepris och kvalitet.
Byggnadstillstind fcir F-avdelningenspersonalhus
har innu icke erh&llits. Ny framst2illninghar gjorts
och herr ordfcirandenskall personligenuppvaktamyndigheterna.
Herr ordfdranden talade si n&got om arbetskraftproblemet. Fcir dgonbiicket skulle-vi behcivacikamed
60-70 manliga och minst ett tiotal kvinnliga. pe
llngre sikt blir denna siffra dnnu hcigre. Bostadsbristen[r ett av hindren.
Di svenskarbetskraft icke torde g3,att fi, i tillrecklig omfattning framkastade herr ordfriranden tanken
pi att siika f& hit italienska kemiska yrkesarbetare.I

Italien finnes ndmligen ganska gott om disponibel
arbetskraftpi detta omride. Flera av vira nya tiilverkningar startas med hjiilp av italiensk expertis.
Annu sl ldnge ir detta dock ett lcist projekt.
Avgingen vid fciretaget [r stor. Genom s. k. avskedsintervjuerhar man fdrscikt att klarliigga orsakerna. En sammanst?illningfiir de tre ftjrsta kvartalen
visar att 48 /o ha angivit orsaker som direkt kunna
hdnfdras till sjiilva arbetet. Danv 30 /o som av en
eller annan anledning icke trivas med arbeteteller arbetsplatsen. Detta dr en allvarlig sak, som alla gemensamt bdra scjkardtta till. Ovriga orsaker ha varit avflyttning frin orten, familjefiirhillanden etc.
Ordet ldmnadesfritt och herr Holmstedt drog upp
ett trivselproblem. Vid ngl.-kruttillverkning har en
efterbesiktning infcirts. Denna utfcires av arbetsbefdlet.
Tidigare har det pressadekrutet efter besiktning av
arbetarna gitt direkt till rcintgenkontrollen. Arbetarnas klnsla av att ha utfdrt ett gott arbete fcirsvinner
och man tycker att det tjdnar intet till att fcirsdkahilla
en jdmn produktion, di detta bromsas.
Herrar ordfdranden och Lindqvist framhcillo det
ncidviindigai att krutet dr perfekt. Det dr synnerligen
riskabelt om sl icke ar f.allet. Stora vdrden i mdnniskoliv och materialsti pi spel. Den skdrptabesiktningen
har fciranletts av att felprocentenstigit, vilket kan bero
p& att ackordsarbetefcireligger och att man sdkt fi
igenom si stor kvantitet som mdjligt.
Herr Holmstedt genmdlde att en skrotprocentpi
8-lo % fcjrut ansetts som ett gott resultat. Fdrhillandet dr icke bdttre nu. Ngl-krutavdelningen har den
stiirsta avflyttningen av folk. Det dr icke bra om en
utfiird prestationunderkdnnes.
Mas k ins kria nin gs central.
Tjinstemannaledam6terna herrar Lcinnqvist och
Sinclair hade i skrivelsetill Niimnden fdreslagit utredning angiende inrdttande av en maskinskrivningscentral. Man framhijll de ofta fdreliggande svirigheterna att fi maskinskrivningsarbetenutftjrda f6r dem
som icke ha egna sekreterare.En sidan central skulle
kunna avlasta de vdrsta arbetstopparnaoch medverka
till minskning av dvertidsarbetet.I sambandhlrmed
f6reslogs en 6versyn av nuvarande organisation av
maskinskrivningsarbetena.Rationalisering kan tinkas
vara mdjLig.
Herr ordfcirandenansig f<irslagetgott, men lZimplig
lokal finnes icke.
Kamrer Bjiirndahl framh6ll, att f<irslagettidigare
varit f6,rem&l fcir diskussion. men har strandat pi
lokalsv8righeterna. Ett behov fdrefinnes fdr omedelbar utdkning av kontorslokalernaoch frigan vore om
det icke vore indam&lsenligt att pi lzingre sikt planera
fijr en helt ny kontorsbyggnad. Betrlffande maskinskrivningsarbetenaanfdrde kamrer Bjorndahl, att fcirslljningsavdelningenhar det mesta. Det gZillerdock
i regel speciella arbeten, som ej liimpa sig fcir en
central. Vissa arbeten lZimpasig dock viil. Ovriga avdelningar ha tillfd,lliga behov och veta ofta ej vart de
skola vdnda sig fiir att fi skrivarbeten utfcirda, vafi.or
det vore d,nskvlrt med en central. Siirskilt ekonomiavdelningen skulle vara betj?int av en sidan. N&gon
stiirre inbespating av arbetskraft skulle det dock fijr-

modligen icke innebdra,di fdrefintlig personallven
har andra arbetsuppgiftet, men iikad anvdndning av
dikteringsapparaterskulle underlitta och en utjimning av arbetstopparnaskulle bli miijlig. Kamrer
Bjiirndahl fcirklaradesig livligt birZida tanken p& en
maskinskrivningscentral,om lokalfrigan kan l<isas.
Herr Sinclairanfcirde,att man dr vdl medvetenom
lokalsvirigheterna.En utvidgning av kontorslokalerna
dr ofrinkomlig, enlr personalenmiste dkas pi grund
och ddrmed
av den stora nyinvesteringsverksamheten
f<irenad produktionsdkning. En niidltisning nu kan
tdnkas, men planering pi lZingre sikt iir nddv?indig.
Herr L<innqvist trodde att lokalfrigan blir mycket
svlr inom den ndrmastetiden. En planering 6ver vad
som finnes och vad som kan gdras dr niidviindig. T?inkbart dr att vissa avdelningarskulle kunna flytta till
andralokaler.
Herr ordfcirandeninstdmdei att det vore cinskvdrt
med en ld,sning av kontorsfrigan, men ans&gnybyggnadsprojekteti dagens ldge vara hoppldsi att genomfijra. Vi miste nog tills vidareklara ossmed en nijdkisning. Det avsesatt inkoppla rationaliseringsexPerter pi kontorsfrlgor och di blir dven lokalfrlgan
aktuell.
Oariga iirend.en.
Frirslagskommitt6nsordfijrande, dveringenjiir \7ahlquist, ldmnade en rapport ijver inkomna fcirslag. Se
hirom i s?irskild artikel under rubr. Fiirslagsverksamheten,
Herr Holmstedt tinskade, att ingenjiirer och arbetsledare noggrant ptcivafcirslag,som framkomma, vilket
icke alltid varit fallet.
Herr Book tinskade,att informationen betrdffande
Fciretagsnlmndensfijrhandlingar tidigare kommer till
de anstdllda.
Herr ordfd'randenmeddelade,att frigan diskuterats
i Bofors och att man skall fcirsiika ordna sammantrddena vid en tidpunkt sL ndra B-pilens utgivningsdag
som mtijligt, si att referaten snabbtkunna komma ddr.
Pi fcirfr&gan av sekreterarenhade ingen nigot att
invdnda mot att anfdranden vid sammantridenaupptagas pi inspelningsapparatsom en hjnlp vid utskrivningen av protokollet.
Eo{.

Wedaverken
Under ordfdrandeskap av direktdr S. Lind htill
\Tedaverkens fdretagsndmnd sina andra och tredje
fiir Sret den 6 juni resp. 18 sept.Gesammantrdden
nom ett beklagligt missfdrst&ndblev junisammantridet
ej refererat i f<iregiende nummer av B-pilen. Nedansttende referat griller dZirftir blgge sammantrddena,
utan att det sdrskilt nlmns vid vilket av mdteoa den
refereradefr3,gartbehandlats.
Sedandirektd,r Lind h2ilsatde ndrvarandevdlkomna,
bad herr Gau att fd,re behandlingen av dagensfrlgor
fi till \Tedaverkensledning f.ramf.6raett tack for dels
fdr lirlingarden till Eskilstunaanordnadestudieresan
na och dels fcir den permission och det ekonomiska
bidrag som limnats 38 anstdlldaf6r en studieresatill
SandvikensJernverk. Bdggeresornahade varit mycket
givande. Vid Sandvikens Jernverk, ddr man blev
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mycket venfigt mottagen, hade det mesta intresset
ignats kallvalsverket fcir rcir. Herr Gau fann iven att
bolaget pi ett fdredcimligt sdtt tagit hand om sina
pensiondrer, fcir vilka moderna bostddertill lig hyra
iordningstillts. Man hade dven intresseratsig ftir det
vid Sandvikentilliimpade premieringssystemet
f<jr nedbringande av olycksfallsprocenten. Bolaget hade i
premier utbetalat ca 50.000:- kronor, vilket man
funnit vara vil anvlnda pengar.

statistisk redog<irelsef& 1949 irs inkomster och utgifter uppdelad pi varje anstdlldvid fciretaget.Kamrer
Flo& besvarade framstdllda frtgor betrdffande de
ldmnade siffrorna och avslutadediskussionenmed att
uttrycka en f<irhoppning om allas medverkan till att
'$7'edaverkens
sdkanedbringa
kostnaderoch dirigenom
dka konkurrenskraften.

Konjunktur'lliget.

Ventilationsproblemet i gjuterierna, speciellt elektrongjuteriet, har behandlatsvid de flesta av fdretagsndmndens sammantrdden. Frigan togs nu upp av
ingenjiir Lagergren,som meddelade,att ett fcirslagtill
en d.ndringav anldggningeni elektrongjuteriet nu &ter
forelig. Den r&dfrigade expertenansig dock, att fcirslagetej innebar en verklig l<isningav problemet,utan
endast kunde medfijra en mindre fcirbdttring av fijrhillandena. Kostnadenfcir den f<ireslagna
ju-steringen
skulle riira sig om ca Kr. 32.000:-. Direktcir Lind
ndmnde,att han under sin utlandsresasett nigra ventilationsanldggningar,som frirefcillo vara mycket effektiva. Overingenjdr Molin skulle nirmare studera dessa
undersin fdrestlenderesatill England. Alla voro ense
om att det vore meningskist att l?igganer stora belopp
pt Indringar, som endast medfcira relativt smi frirbdttringar. Det ansigs bettre att arbetavidare p5. att
srikani en fullgod och rationell ldsning av problemet,
;iven om engingskostnadenskulle bli hdgre.
Ingenj<irLjungdell meddelade,att man skulle gd,ra
ett fdrsdk med en befuktningsanl?iggningi handformningshalleni aluminiumgjuterietoch att man hoppades pi goda resultatav denna. Offerter frin ledinde
ventilationsfirmor pn en utsugningsanordningav dammet i sandberedningenfcireligga nu ocksi. Priserna
rcir sig om Kr. 10-15.000:och ffi.gan dr f. n.
under behandling hos tekniskechefen.

I sin dversikt av konjunkturliget framhdll direktdr
Lind vikten av att man vid bedrimandetav detsamma
i fcirstahand riktar blicken mot U. S. A., som med sina
blott ca 7 /o av jordens befolkning hade ca 40 /o av
den industriellakapaciteten.I Amerika hade konjunkturerna hillits uppe och priserna voro i stigande. I
vilken m8.nde statliga beredskapsorderna
bidragit hdrtill dr svlrt att wgdra, men ett faktum dr, att stora
sldana bestillningar geft till industrin. Bland metallpriserna har aluminium ej varit utsatt fcir si vildsammafluktuationer som t. ex. koppar och zink.
L?iget i Sverige kd.nnetecknades
av full sysselsdttning, men ocks&av tikade svirigheter fcir de industrier, som ha att mdta tysk konkurrens. SedanKorea,
krisensbcirjanhar iikad efterfrigan gjort sig mlrkbar
vid alla industrier, vilket bidragit till h<igkonjunktur:
p5,alla omriden. Lzget ar anstringt, sdrskilt med nuvarande brist pi arbetskraft. Fcir \Tedaverkens del
dr det i en hel del fall svirt att fi ut priserna,di metallpriserna stiga och vatiera frlrn dag till dag. Zink
ir det f<ir dagen omiijligt att uppbringa.
Direkttir Lind redogjorde ddrefter fdr bolagets
orderstock,inkomna order och faktureringen fcjr iret.
Samtliga ldmnade siffror civerstegoavsevdrtsiffrorna
fcjr motsvarandetid fcirra iret. Beldggningen betecknade han som intensivaredn pi ldnge.
Vidare redogjordedirektcirLind f6r fdrslagsnlmndens verksamhet,varav framgick att en hel del goda
ftirslag godkints och belcinats,ddrav ett av en kvinnlig
anstalld.
Det meddeladesdven, att styrelsenvid sitt senaste
sammantride beviljat anslagtill byggandeav varm- och
kallfijrrid, varav vi iro i trdngandebehov. Byggnadsarbetet, som vd.ntaskunna taga sin bcirjan redan i
hdst, dr avsett att utfcirasi etapper. I sambandhirmed
meddelades,att firman med anledning av de betydande
militd.ra bestdllningarnavore skyldig iter infcira skdrpt
bevakning av fabriksomrtdet, in- och utpasseringetc.
' Till slut berlttade direktcir Lind
om sin nyligen
fiiretagna resa till Tyskland och England. Han hade
vid sina bes6kvid olika industrier i Vdsttysklandsett
hur de Eteruppbyggdesoch i allt hastigaretempo itergingo till normal fiirkrigsproduktion. I England kunde
man mdrka avsevd.rda
f<irbdttringar i levnadsfdrhillandenaomen dverallt stilldes den allt dverskuggande
ffigan - krig eller fred?

Arsbokslutet1949.
Arsbokslutetfdr 1949 kommenterades
vid iunisammantrddetav kamrer Flock och vid septemberiammuntrddet limnade kamrer Flock yttedigare, med anledning av en av herr \Tallin gjord framstillning, en
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V entilationen

i gjuterierna.

lntressekontor. Musik ander arbetet.
Kamrer Flock meddelade,att bolaget bestdmt sig
fdr att tillmotesgi <inskemiletom ett intressekontorfijr
alla anstillda vid N7edaverkenoch att verksamheten
avsigsbiirja den f. ian. 1951.
Musiken under arbetet kom dd.refterupp till diskussion. Klagomilen giillde nu som f<irut de stora
skrdllande hiigtalarna och programvalet. Betrdffande
hdgtalarna meddeladeingenjrir Molin att de offerter,
som inhimtats fcir ett utbyte till ett stdrre antal mindre
hcigialare,hade stillt sig allt fd,r dyra. Hd.rpi svarades,
att di installationskostnaden
troliqen var avsevdrt
h<igrein materialkostnadendet bor*deundersdkasom
sjdlva installationenkunde gcirasav vir egenpersonal,
i vilket fall kostnadenfrir en dndring sdkerligenskulle
bli ijverkomlig. Direktiir Lind lovade att yttedigare
undersdkasakenoch iven anmoda programkommitt6n
att beaktade framfd'rda klagom&lenmot programmen.

Anstil Iningsbroschyr.
Direktijr Lind tog upp frigan betrdffande omhdndertagandetav nyanstdlldaoch framhcill vikten av att
dessaredan vid anstdllningen fi& en klnsla av samhiirighet med fdretaget och sina arbetskamrater.
IngenjcirLjungdell flste de oirvarandesuppmdrksam-

het pi en artikel i tidningen Arbetareskyddet,ddr en
redogdrelse ldmnades fcjr de itgiirder som vidtagits
vid Fagerstabruk i detta avseende.Efter en livlig
diskussionframhtjli direktdr Lind, att en instruktion
;iven skulle utarbetasvid \Tedaverken, sl. att alla anstiillda skulle fi uppmdrksamhetenriktad p& denna
viktiga del i samarbetetoch trivseln pi f<ireiaget.

Utbildnings-och lokalfrigor,
I detta sammanhangtog herr Bergqvist upp frigan
om springpojkarnasvidare yrkesutbildningoch ansig
att, om pojkarna visade sig ftirtjlna det, f<iretaget
borde se till att de utbildades till antingen skickliga
yrkesarbetareeller kontorister.
Som representantfdr SIF framh<jll herr Bergqvist
vidare iinskvd.rdhetenav att de inom f<iretagetrepresenteradeorganisationerna
skullefi en gemensamkontors- och expeditionslokal. Verkmistare Johansson
och herr Gau ans&godock att denna lokalfrlga borde
ansti och l6sasi sambandmed ev. uppfd,randeav nya
lunchlokaler. Direktcir Lind uppdrog it herr Bergqvist att vidare utreda frigan
Dd.rmedkom ocks8.matsalsfrigan p& tal. Herr Hugo
Larssonbiirjade med att ndmna, att ehuru verkstadens
matsal slkerligen dr den bista inom fd,retaget,den ej
fullt utnyttjas pl grund av sv&righetenatt samordna
rrikare och icke rdkare. Han fiireslog ddrfdr att en
skiljev?iggskulle uppfdras, si att de b?iggekategorierna
skulle f& var sitt rum och samtidigt ait fd,rbud skulle
utfirdas mot intagande av m&ltiderna i verkstadshallen. Direktdr Lind lovade en undersdkning av
denna angeldgenhet.
Herr Dahmm framhijll, att matsaleni stlngpressendr si liten, att en del av petsonalen
helt enkelt Ir hdnvisadtill att intagamiltiderna i arbetslokalen. Ingenjcir Molin pipekade, att frigan behandlats redan fcir ett ir sedan,men att man dnnu ej
kunnat finna n&gon godtagbar l6sning av den. Det
enda f. n. tlnkbara vore att inreda en matsal i de
planerade fcirridslokalerna, men han betvivlade, att
ntgon fdrst ville gi 80-100 m utomhus fcir att intaga sin lunch.
Herr Hugo Larssonp&talade,att dldre arbetare,som
varit i firmans tjinst i minga ir, i regel bli &sidosatta
och omplaceradep& mindre vllavlijnat arbete, medan
ovana nyanstallda f3, det ekonomisktbdttre. Han undrade om ej en viss faststdlld l6n skulle kunna ldmnas
de ?ildrei hdndelsehdgre avltinat arbeteej kunde erbjudas dem. De skulle di kinna stijre trygghet och
ej kdnna sig isidosatta och bortgliimda av sitt fd,retag.

OI ycksfalIsfrek?ensen.
Herr Larssoniterkom ddrefter till det vid Sandfdr
vikens Jernverk tillampade premieringssystemet
minskning av olycksfallsprocenten. Han ans&g, att
olycksfallen borde kunna minskas, om blott tillriickliga
anstrdngningarhirftjr gjordes. Ingenjcir Molin pipekade svirigheten med polingbedtimningen vid ett
f<iretagmed en tillverkning av s[ olikartad karaktir
som \Tedaverkens,men genom studier av andra fijretagssystemoch egna erfarenheterbdr man naturligtvis
kunna komma fnm till nigot godtagbart. Vid den
fortsatta livliga diskussionengjordes uttalandenbide

frir och emot ett premieringssystem.Ingenjijr Lindh
framhdll, att olycksfalleni arbetet hade man i regel
under kontroll. v[rre var det att komma tillrdtta med
olycksfallen utom arbetet och dessafdrorsakadedven
den mestafrlnvaron. I detta avseendeansig man sig
i verkstadenvara sdrskilthirt drabbadoch flera konkreta fall, somvillats under idrottstivlingar, nlmndes.
Man menade, att nigon sorts gruppremiering ftir
minskad frinvaro lven skulle gdra folk fcirsiktigare
vid utd,vning av idrott eller annan fritidsverksamhei.
Man var enig om att idrottenvarken borde eller kunde
avskaffasoch att det sikert skulle gl att samordnaarbete och idrott bara man ftirstikte undvika riskmomenten. Aven frinvaron "utan giltigt ftirfall" borde
man frirstika komma tillrzitta med.
Film och triuselstudier,
Nigra filmer av upplysningskaraktdr,som insPelats
pi uppdrag av landetsarbetsmarknadsorganisationer,
fdr att utha visats vid f<iretagsn?imndssammantrldena
rcinaintressetftir en lingre filmfcitevisningmed dessa
filmer fdr fciretagetsanstdllda. Ndmnden ansig det
liimpligt att anordna en s&danoch det uppdrogs it
ingenj6r Lindh att ordna lokal, program etc. nigon
liirdag i h6st.
Ingenjtir Molin meddeladep& en fiirfrigan, att herr
Pietsch troligen ej skulle &terkommatill NTedaverken
f6r vidare socialpsykologiska
studier. Ledningenhade
ansett det dnskvirt att priiva hans metoder fiir att se
vilket resultat, som skulle kunna nis. Hans uppgift
hade varit att studera och siika tillrZittaliigga fel och
brister i organisationen,ev. missndje etc. Man hade
efter hans 2 minaders verksamhet kommit till den
uppfattningen, att, trots herr Pietschs' otvivelaktiga
skicklighet pi omr&det, teorin ej kunde omsdttas i
verkligheten - atminstone ej hos oss.

Brandkfrren.
Med anledningav den nyiigen timade Igelstabranden pitalades en del bristf?illigheter i $Tedaverkens
brandberedskap.Ingenjdr Molin meddelade,att man
planerat inrlttande av brandstation i gamla panncentralen. Giutmdstare Svenssonframhcill, att den
personliga utrustningen, som fdrstdrdes med nuvarande bristfiilliga fiirvaringsmiijligheter, efter d,verflyttning till den nya dndamilsenliga lokalen skulle kombrandkir bestlr av 12-16 mar,.
pletteras.\Wedaverkens
Anledningen till att \ilTedaverkensbrandkir ej deltog i sliickningsarbetetvid Igelsta ftirklarades med att
endast vissa industribrandk8.reriro skyldiga genast
lVedaverkens
rycka ut vid "katastroflarm", men att
brandkir ej iir upptagen bland dessa,ehuru den givetvis alltid stlr i beredskapf<i'rfrivilligt bistind. Vid
det aktuella brandtillfZillethade man pi telefonfdrfr&vilket
gan blivit anmodadendasthilla sig i beredskapo
iven skett.
Sedanytterligarc nhgra frigor av mindre storleksordning diskuterats,tackadeingenj<irMolin, som lett
d& direktcirLind var
den senaredelen av diskussionen,
fcirhindrad till fortsatt deltagande,fd'r visat intresse
och fd,rklaradesammantridet avslutat.
Rob. lVehnert.
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Boforsverken
Fdretagsnimndenvid Boforsverkenh6,ll under ordfiirandeskap av herr Ragnar Olson m&ndagenden 20
november 1950 sitt fiiirde ordinarie sammantrlde
fdr tret.
De sanitira anordningarna pi. skjutfiiltet.
Ingenjdr Stridbeck limnade en utfdrlig redogdrelse
fdr de Etg?irder,som skola vidtagas fcir fiirb?ittring av
de sanitira fijrhlllandena pi skjutf?iltet.
Tuiittstugorna

och takttinriittningen,

Herr Nils Hallgren erinrade om att den nya tvittinrittningen planerats bland annat med en slrskild
avdelning fijr s. k. sjilvtvltt, i vilken husmddrarna
sjiilva fingo medverka i tvettarbetet. Denna tvittforrn
skulle ersltta det hittillsvarande tv[ttsystemet, enligt
vilket husmddrarna i de gamla omoderna tvlttstugorna utan tillging till maskinellahjnlpmedelsjdlva misr
utfdra allt arbete. I fiirsta numret av B-pilen fcireglende tr har limnats en utfdrlig beskrivningav sjdlvtvdtten ivensom en redogiirelse f6r tidsschematfcir
dvergingen frln de gamla tvittstugorna till sjiilvtv?ittsavdelningen vid tviittinriittningen, vilken 6verging
berdknatsskola ske successivtunder tiden 1 mars---l
augusti L949 med n8gra bostadsomrtden i taget. En
del husmddrar hade emellertid icke rdtt fcirst&tt fiirdelenmed de nya tvittmetoderna,medan andraaccepterat sjd.lvtvdttenframfdr det gamla tvlttsystemet. I
hopp om att samtligahusmcidrarsi sminingom skulle
inse fd,rdelen med sjdlvtvitten, hade bolaget gitt med
pi att i ntgot ltngsammare tempo aweckla de gamla
tvittstugorna. I denna anda har bolaget vidare erbjudit de anstdlldaen gratis sjiilvtviitt per hushtll under viss tid innevarandeir. N[ra 900 husmd,drarha
begagnatsig av detta erbjudandeoch ha si gott som
samtliga fd,rklaratsig vara fullt ntijda med den nya
tvittformen. Nlgra av husmddrarna ha vissedigen
ansett priset, 40 dre per kg, n8got fdr hcigt i jnmfijrelse med kostnaderna frjr tvdttning i de gamla
tvdttstugorna,men har man ddrvid sdkerligenicke riiknat med den tidsvinst och besparingav krafter, som
uppkommer vid anlitande av sjilvtvitten. Med hinsyn till en del husm6drars uttalade dnskem8.lhdrutinnan har bolaget emellertid fijrklarat sig villigt att
lita dvergingen till sjiilvtvdttsavdelningenske i ytrerligare lingsammare tempo. F6r dagen berijrasstlunda
endast tvettstugorna vid byggnadsfdrridet och Nya
Backa av indragningen. Den senare tvettsfugan,som
av bolaget sattsi stflnd, m3.emellertid, utan att bolaget
kommer att kosta pi densammaytterligare underhill,
6ven i fortslttningen anvindas fdr tvittdndam&I. Vad
betriffar dvriga tvlttstugor skall man itergi till det
tidigare systemetmed uppdrag Et vice vd.idarna att
handhava nycklar till samt i tivrigt svara f6r tvittstugorna. Bolaget kommer emellertidicke att bekosta
negon uppvermning av dessa tvdttstugor. Bolagets
tidigare beslutatt sli igen de gamla tvdttstugorna
itir
under alla frirhillanden fast och komma desamma,r
varje fall de flesta, att undan fdr undan ldggasned.
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Det kunde i detta sammanhangndmnas, att bclaget
efter framstdllning diirom frin husmodersh8ll gitt
med pi att i kiillarvtningen i tvettinrettningens handtvittstuga fiir mangling av bl. a. mattor uppstllla en
handdriven kallmangel, att htlla tvdttstugan <ippen
viss tid efter kl. 16.30 samt att miijliggiira bldtliiggning av tvitten dagen fcire tviittning. Hiir,till kommer
att i handwdttstugan, som tillhandah&lles fcir den
ringa avgiften av 50 dre per timme, installerats en
centrifug och dr man vidare i f?ird med att komplettera
tvdttstugan med ytterligare 8 st. tvd.tthoar ivensom
torkrum.
Herr Artur Grell ans&g,att d& samtliga anstllldas
hela tviittbehov icke vore tillgodosett med den nya
tvdttinrdttningen, tiilgangen till tvdttm<ijligheter erfordradesiven pl annathill dn inom tvdttinrittningen.
Vidare vore det dnskligt, att fcir underldttande av
matt-tvetten inom tvlttinrittningen, bolaget ldte anskaffa liimpligt bord lvensom ordentliga sk<iljhoar.
Herr Nils Hallgren meddelade, att bolaget redan
best?illt f6r matt-tvltten erforderliea bord ivensom
rostfria skdljbass?inger
pi hjul.
Herr Gijsta Nilsson framhdll, att tvettinrettningen
med dess sjilvtvd,ttsavdelning givetvis vore en stor
tillging f6'r samtliga Boforsanstillda men att priset,
4O iire per kg, fdr sjiilvtviitten, i varie fall fiir'de anstdllda, som bo i bolagetsligenheter med tillgtng till
de gamla tvittstugorna, vore i dverkant. Stvitihan
kunde erinra sig, hade man ndmligen vid hyressittningen i samband med avlijsningen av naturafdrmS.nernatagit hinsyn till miijligheten att anlita de gamla
tvlttstugorna. Det kunde ndmnas, att priserna frir
tvitt i tvettstugor, inrymda i hyreshus, i allm2inhet
vore jlmfiirelsevis ldgre in sjdlvtv[ttspriserna i tvettinrdttningen. Frln bolagetssida borde gcirasen utredning fiir undersiikning av m6jligheterna att sinka
sj2ilvtviittspriset.
Direktd,r Nordqvist fijrklarade, ait bolaget givetvis
vore berett att verkstl.lla alla erforderliga utredningar
fdr att ytterligare belysa kostnads- och prislZigetfdr
sjilvtvitten.
Herr Sten Viksten anslg i likhet med herr Gcista
Nilsson, att de nya hyroria fcir bolagets bostdderi
samband med avldsningen av naturafcirmlnerna bestimts bland annat med hinsyn till fdrefintlisheten
av och tillgingen till de gamla tvittstugorna ri*t utt
under sldana fdrhillanden de hyresgister, som bo i
bglagetsbostdder,borde betala ett nigot liigre pris f6r
sjdlvtvdtten dn d'vriga tvittande.
Ingenjdr Stridbeckgenmdldetill herrarNilsson och
Viksten, att tillgtngen till tviittstugor pi intet sdtt
piverkat de nya hyrorna fiir bolagets bbstiider.
Herr Edvin Carlsson ldmnade en utf<idig redogtirelse fdr vunna erfarenheter av maskintvltt och
handtvltt vid tv& hlr i stadenbefintliea mindre tv[ttinrlttningar. Av redogdrelsenframgiige, att det alltid
funnes ett behov av tillg&ng till siirskilda tvittanordningar fcir mindre handtvdtt,vilket silunda vore liktydigt m-ed.att de gamla tvlttstugorna hade en uppgift att fylla iven i fortsittningen.

Skyldighet fi)r innehaaa(e aa bolagsldgenbet att
aaflytta i samband med anstillningens
upphorand.e.
Direktdr Nordqvist framhcill, att sedan gammalt
till?impas den principen, att bolagets ldgenheter dro
avseddauteslutandefijr den vid bolaget anstlllda personalen. Detta utsiges tydligt i de fr. o. m. fu L947
anvdnda hyreskontrakten liksom att hytesgisten dr
skyldig avflytta frin ligenheten i samband med att
anstdllningen vid bolaget upphiir. Av sk?ilighetmedgives emellertid enligt kontraktet den anstillde rift
itt kvarbo i ligenheten under en mlnad efter det vederbdrandeldmnat sin anstlllning vid bolaget' Hyresndmndenhar i nigot enstakafall medgivit fiirl?ingning
med nigon kortare tid av denna respitminad. I samtliga fiirekommande fall har hyresndmndenemellertid
godmnt bolagets &tgirder att uppsiga till avflyttning
den person,som ldmnat sin anstdllningvid boiaget'
Det fd,rekommerallt emellanit att Personer,som limnat sin anstlllning, Indock, utan att dga rdtt hirtill,
bo kvar under llngre eller kortare tid i den av honom
under anstdllningstidendisponeradeldgenheten. De
det emellertid dr ytterst angeldgetfiir bolagetatt kunna
disponera varje ldgenhet f<ir den aktuella vid bolaget
anJtalda personalen och med hdnsyn till det stota
antal anstdllda, som stodo i kii fiir att f& bolagsl?igenhet, vore det inte riktigt att lita vederbdrandekvarbo
efter anstdllningstidensslut, utan mtste bolaget i fijrekommandefall kunna f6retagaerforderliga vriknings&tgZirder.
P3,f rlga av herr Edvin Carlssonfdrklaradedirektijr
Nordqvist, att i detta sammhangicke lsyftades personer,som p& grund av uppn&dd pensionsllderslutat
sin anstdllning vid bolaget.
Herr Giista Nilsson framhijll, att bolaget givetvis
miste iga rltt att vidtaga erforderliga vdkningsitgirder fdr att f& bort hyresg[ster, som vigrade avf.lytta,
dl anst2illningenupphtirt. Varken bolaget eller de anst[llda voro betilnta av att de, som limnat sin anstillning vid bolaget, fingo bo kvar i bolagsligenheterna'
Def m&stevara den anstdlldesegen sak att i god tid
fdre anstillningens upphdrandeordna sin bostadsfr&ga
p&
' annat htll.
Herr Ragnar Olson kunde konsiatera,att man inom
Fciretagsndmndenvore fullt inftirstldd med bolagets
genom direktdr Nordqvist deklarerade synpunkter i
denna friga.
Skydd au bolagets uerktyg och annan
l6s egendom,
dveringenjiir Strtimberg fcirklarade, att dennafr&ga
aktualiseratsgenom en helt nyligen uppdagad av en
tidigare hos bolaget anstelld Person beglngen stiirre
verktygsstiild. Tillgreppen omfattade verktyg, hulldsakligen bestiende av helt nya svarvstil, ftdsat, gdngtappar och giingsnitt till ett uppskattat virde av ca
re.boo:- kronor. Stora vdrdenligga i bolagetsverktyg. Verkstiidernasverktygsfcirrid, bortsett fr&n mitdonsfd,rrtden, vilka senarerePresenteraett vdrde av ca
5,5 miljoner kronor, ligga stZindigtinne med verktyg
fdr ett vdrde av ca 4,5 milioner kronor. De irliga

kostnadernafiir att hllla bolagets verktygsutrustning
i stind beriknas till ca 0,5 miljoner kronor. De nu
angivna fijrh&llandena tala f.& att frln bolagets sida
btii dverviigasetgerderftir tillskapandeav b?ittreskydd
fdr bolagets verktyg. Man skulle kunna tinka sig
n&gon form av kontroll vid verktygsfiirr&den. En itg?ird hiirutinnan vore att vid utbyte av verktyg i samband med inldmnandettill verktygsfdrriden av utslitna
eller fdrstdrda verktyg, sirskilda kvitton h?ir&utfZirda'
des. Hirigenom erhiille man samtidigt kontroll pi,
dels vilka verktyg, som vore mest utsatta fcir slitage
och fiirstijring, dels vilka personer, som llmna in
kassablaverktyg. Det vore givetvis i&e meningen att
fdrsvlra utbyte av slitna verktyg, eftersomgoda verkfyg ?ironiidviindiga fcir en ekonomisk produktion. En
yttedigare itgiird fiir skydd av bolagets egendom
Den konikrrlle-oa.n kontroll vid verkstadsPortarna.
troll, som kan fdretagas fr&n portvakternas sida, fir
icke uppfattas sisom nigot misstroendeemot det stora
flertalel ansthllda, som aldrig skulle kunna tiinka sig
attldgga beslag pl n&gon bolaget tillhiirig egendom.
Det finns emellirtid enstakamindre nogrdknade individer, som begagna varje tillf?ille att liigga sig till
med bolagetsegendom,och det ir endast att hoppas,
att alla beriirda parter skola vara beredda medverka
till att dessaenstakaanstillda icke f& forts[tta med sitt
skadligaarbete.
Herr Giista Nilsson framhijll, att det angivna syftet,
skydd av bolagets egendom, sikert skulle fr?imias
b[itre genom propagandadn medelst nya kontrollitgiirderiv oliki slig samt att man Pe fackftireningshtll
givetvis vore beredd att medverka med all erforderlig
propagandahirutinnan.
Hetr Sten Viksten ans&g,att det sdkert icke skulle
vara till gagn fcir ntgondera Parten, om bolaget inf6rde nya skirpta kontroll&tgdrder. Tillskapandet av
stdre kontinui[et betr?iffandef6rridspersonalenskulle
ddremot frimia verktygskontrollen och samtidigt underlltta verktygsutldmningen. Kontroll medelst sdrskilda kvittoblanketter vid verktygsutbyteskulle endast
komplicera arbetet i verkstdderna.Vidare finge man
riiknl med att ett infcirande av en samtidig kontroll
pi verktyqenstillstind, kunde resulte:ir-i att man frtn
arbetarnai sida beglrde uteslutandeprima verktyg f<ir
att undvika eventuell prickning f<ir dllig verktygsskiitsel.
dveringenjcir Striimberg framhdll, att det givetvis
icke vore meningen att med den ifr&gasatta kvittoblankettens hjnlp "komma &t" de arbetare, som till
Iventyrs anvinde exempelvis f.lera gdngtappar dn
andra arbetare.
Herr Artur Grell ans&g,att det funnes stcirre anledning inf6'ra blttre kontroll i sambandmed anstillandet av ny personal dn att skapaytterligare kontroll&tgiirderbetr?iffandeverktygen. Dessasenatekontrolletgerder skulle enbart verka hindrande fdr produktionen, och det kunde ifr&gasittas, om icke desamma
skulle bliva fdr bolaget mera kostsammain vad som i
vdrde genom tillgrepp av verktyg ginge fiirlorat.
Herr Ragnar Olson ansig, att den ifrlgasatta
blanketten skulle ytterligare fdrsvira arbetet med utbyten av verktyg. Personaleni fdrridet i kanonverk-
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staden,som hade att betjiina ca 700 man, kunde icke
betungas med ytterligare blankettskrivning.
Overingenjiir Strdmberg framhdll, att den berijrda
typen av kvittoblankett fiir verktygsfijrrlden kom till
anvindning inom atskilliga andn fdretag. Man 6nskade frtn bolagets sida givetvis icke infdra andra dn
sidana blanketter, som hade en uppgift att fylla. Med
sdkerhet skulle emellertid den omdiskuteradekvittoblanketten, ddrest en sidan tidigare kommit till anvlndning, ha medverkat till att bdttre ordning ritt
inom
-verktygsfiirriden ivensom att verktygsslitaget
varit bdttre kartlagt. Bolaget hade frir dagJn endast
uelat taga upp till diskussion inom Fd,retagsndmnden
f $gan om bdttre kontrollitglrder.
Herr Ragnar Olson anslg, att varken inf<irandetav
kvittoblanketten eller utvidgning av kontrollen vid
verkstadsportarnaskulle vara ritt itgiird f6r skydd av
bolagets verktyg. Ddremot borde mer kvaliiicerad
personal anstlllas pl verktygsf<irr8denmed klara instruktioner att noggrant hllla reda pi verktygen och
deras tillstlnd. Dessutomborde vederbiirandLfdrm?in
tillsZigasatt iakttaga stdrre noggrannhet vid utskrivandet av rekvisitioner t verktyg.
Soarin g au ar b etssdkande.
Herr Tore Holm framhiill, att det inom de metallurgiska avdelningarna fdr nirvarande ridde stor
brist pi sivZil kvalificerade yrkesarbetaresom okvalificerad personal. Som fdljd av denna brist pl arbetskraft har man allt mer och mer slnkt kraven pi de
arbetsscikandes
kvalifikationer. Stora problem skapas
pl de olika arbetsplatsernagenom att mindre komletenta personer hdnvisas till sidana arbeten, som de
icke behirska eller av olika anledningar icke heller
efter en viss ldrotid ha utsikter att g& iland med. I
smedjan hade under senare ir anstillts en hel del
personer, som kunna inrangeras under gruppen
"Hopp-Jerkar". Det arbete, som utfiirdes av d&sa
personer, vore minga glnger icke av nlgot stiirre
vdrde fdr bolaget. Ddrest vederbdrandenyanstd.Ildicke
till d,ventyrsredan vid anstd.llningenbehdrskararbetet,
erfordras dven fdr tlmligen okvalificerat arbete en
liirotid av minst nigra mlnader. Det vore emellertid
icke ovanligt, att, ndr ldrotiden gitt till inda, arbetaren
if-r8.gaawek frtn arbetsplatsenfijr att prd,va sin lycka
pi annat h8ll. Bolaget isamkas storJ kostnader frir
varje sldan tiilfnllig arbetareutan att denneegentligen
gjort nigon nytta fiir sig. Utld.nningarnautgjoide
vidare ett stort problem och pt grund av sprekfOrbistringen vore det ofta svirt att bibringa dem erforderlig kiinnedom om hur ett arbete skall utfd,ras.
- Neggt universalmedelf6r att rtda bot pl missfiirhillandena finnes tyvdrr inte i dagensl?igemed den
rtdande bristen pl arbetskraft. Den mest radikala ltgdrden vore givetvis att awisa alla arbetssdkande,som
icke med betyg eller rekommendationeri iivrigt kunde
styrka sin l?implighet fdr arbetet dvensomett klanderfritt. upptriidande pi tidigare arbetsplatser. Nlgon
sovring m8ste dock fciretagasoch bolde siirskilt anstillningskontoret ldgga sig vinn om att igna dennr
frlga strirsta mdjliga uppmdrksamhet. Dlrest en arbetssdkande
icke kan fciretebetyg frin tidigare arbets-
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givare borde vederbijrande Eld.ggasatt ifylla nEgot
lnmpfigt formullr med uppgifter angiende innehavda
arbetsanstdllningar och borde dlrefter anstdllningskontoref i miijligaste min frin dessaarbetsgivareinhlmta uppgifter om vederbrirandearbetssdkande.Med
sdkerhetskulle bolaget icke fijrlora pi en sidan sovring, dt det ofta dr bdttre, att en plats st8r tom dn
att den besdttesmed en oliimplig p.iro.r. Fdr trivseln
pi. arbetsplatsenskulle det vara av stcirstabetydelse
med samarbetemellan arbetsledningoch alla ansvarskdnnande arbetare frir att sdka komma till rdtta med
sidana arbetare, som bryta mot gillande ordningsfiireskrifter.
Overingenjcir N7ahlberg framhdll, att det stode
klart fdr envar, att i dagens liige med den ridande
stora bristen pl arbetskraft den eventuellt tillg?ingliga
arbetskraften ofta vore av mindre sod kvalitet. En
viss sovring bland de arbetssdkande"grires
emellertid
d.venunder nuvarande fd,rhillanden s&vdl av anstillningskontoretsom av vederbdrandearbetsbefdloch vid
den obligatoriska ldkarunders<ikningen. Trots fcirekommande sovring kan man emellertid icke alltid
undvika, att en och annan oldmplig individ blir anstZilld. Bland de metoder, som tilldmpas vid anstdllling av arbetskraft kunde ndmnas de psyko-tekniska
liimplighetsproven, av vilka bl. a. Sandviken till stort
gagn fiir fiiretaget anvdnt sig under ett flertal Er. Vid
god tillglng pi arbetskraft har man synnerligen stor
nytta av dennametod. Man kan med hjiilp av metoden
fi klart fd'r sig, icke blott om vederbcjiandearbetssiikande dverhuvud biir anstillas, utan d.venvilket arbete inom fdretaget, som bdst passarhonom.
Herr Artur Grell erinrade om de stora kostnader
fiir bolaget, som iro fiirenade med varje nyanstdllning,
och ifdgasatte, om icke dessapengar milnga gtngir
kunde komma till b?ittre anvdndning genom itt i.rvesterasi den metallurgiska liirlingsutbildningen. Det
rider inom bolaget en tendens till fdrgubbning av
arbetarstammen,och allt miste griras f6,iatt knvta en
del av de yngre Lrgilngarnatilfbolaget.
Overingenjdr \Tahlberg fdrklarade, att det stora
problemet fdr l[rlingsutbildningen vore den bristande
tillgingen pt ynglingar, som dnskadegenomgl s8dan
utbildning.
Her Artur Grell framhtjll i anslutning h?irtill, att
folkskolornas avglngsklasserunder de nirmaste Eren
komma att bliva allt stdrre, och hd.rigenomfijrbdttras
miijligheterna att erh6.lla tillr?ickligi antal ldrlingar.
dveringenjiir r$Tahlbergfd,rklarade, att man frEn
bolagets sida vore beredd att setta iging med en lirlingsutbildning inom smedjan.
Herr Tore Billman ansig, att arbetskraftsfrigan
sikedigen skulle varda ldst, om man kunde biida
ett stijrre antal och bdttre bostdder. Det kunde ifitgasdttas, om icke bolaget, dlrest statsmakternaunder
ridande f<irhtllanden komme att stilla stdrre krav pi
leveranserfrin bolaget, i sin tur borde kunna stdila
mo,tkravpi myndigheternaangiende stiirre tilldelning
av bostider.
Direkttjr Nordqvist framhijll, att varken ijverd,rlisheten hos arbetskrafteneller bostadsbristenvore nig6t
specifikt frir Bofors. Den s. k. Jiirnbruksutredningin,
som verkstillt flera olika utredningar bl. a. angtJnde

Xnmlmwinn
fiutuooq=e
lohansson, Alfred,
fddd 8 iao.1902,
dttd 13 oki. 1950.
Tohansson anstilldes i
iebruari t946 som ftirridsarbetare vid Bofors
centralforrid, blev i aPril
1947 flrcLdsfdrman Pi
sammaavdelning och innehade denna syssla till
sin bortglng.

Karltson, Karl Guttao
Reinhold,
fitdd 12 febr.1907,
ditd t okt. 1950
Karlsson anstdlldes den
16 jar,. 1939 s8somPlltslagarevid Tidaholmsverken, ddr han arbetadetill
sin bortglng.

bostadssituationeninom de olika iirnbruksorterna,
hade icke fdr Karlskogas del medfdrt tilldelning av
en stdrre bostadskvot. Man komme emellertid att
uppvaktamyndigheternamed nya framstillningar om
olaa tittdetning av bostiider.Det vore givetvisriktigt,
som herr Billrnan framhillit, att lcisningen av arbetsvore beroende av tillg8ngen pi bostider'
kraftfrigan
-Ragnar
Olson fiirklarade avslutningsvis,att
Herr
hela denna?riga om arbetskraftenvore ett stort och
livsviktigt pto6l.- ftir bolaget samt att en mindre
gtupp med rePresentanterfrin alla berdrda parter
borde fortsdttaatt drvfta densamma.

Gruppfi)rsiikring.
Herr Ragnar Olson framhcill, att man frtn-arbetarh&ll velat iiom FiiretagsndmndenuPPtagatill diskussion frigan om anordnindet av en kollektiv dcidsfallsfrirs?ikriig fiir samtliga bolagets anstdllda' -En del
fiiretag h"dri landet i'ade namligen-fcir att fijrbdttra
fiirhiiiandena ftjr de anstdllda och ddrigenom underlntta bibehlllandet av arbetskraften pltagit sig en
sidan fiirsdkring.
Direktijr Nordqvist meddelade,att eo rePresentant
fcir fijrsikringsinr:ittningen Fijrenade Liv redan ir
L948 tagit kontakt med bolagetoch erbiudit en gruPP-
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Rosengren,Huld.a
Mathilda, fddd 1883.
Fru Rosengrenanstdlldes i januari t93o som
stdderska, vilken syssla
hon innehade till den 1
december1950, dl hon
slutadevid uppnldd Pensionsllder.

Anderson, Frans Emil,
f6dd 1883.
Andersson anstilldes i
Hdrdverket i arg. L902,
ddr han hela tiden utan
avbrott arbetattill den 13
oktober i &r, d& han avgick med pension efter
Vid iubileet
48 tj?inste&r.
erhdll han medali och
gratifikation f& 44 tidnsteir.

fiirsiikring av den tyP, som herr Olson ndrmast &syftade. Di Emelertid naturafcirm8nernavid denna tidpunkt iust stode infiir sin slutavvecklingsamt med
ir:inrytt'till alla fdrpliktelser, som under senaretid
genom lagstiftning ilagts industrifdretagenfor de anitaldas rek.ting, hade bolaget icke ansett sig kunna
tecknaen stdan f<irsdkring.I dagarnahade framlagts
ett fdrslag om allmdn pensionsf<irsikring,vilket skulle
medftjra ytterligare ekonomiska fiirpliktelser f& ar'
betsgivarna. Bolaget kunde s&lunda frivilligt icke
gdrna l'taga sig nigra nya fcirsdkringsfiirpliktelser.
beremot it ,rtte botaget gIrna, dlrest de anstdllda
dnskadefiir egen del teckna en sidan fdrsdkring, itaga
sig skiitseln av densammautan nigra ekonomiskaf6ri iivriet.
oliktelser
'
H.r, Ragnar"Olson fiirklarade, att man inom fackfcireningen imnade giira en undersdkning, huruvida
intressefiirel&ge fr&n medlemmarnassida att pi egen
bekostnadteckna en gruppfors2ikring.

Aurigafrfrgor.
Till behandling vid Fdretagsnimndens sammantrdde fijrekom ytterligare nigra [renden, vilka emellertid i detta sammanhangicke fordra n&gra slrskilda
Srns
kommentarer.
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Eriktson, EriA H jaltnar,
f6dd 1883.
Eriksson anstdlldesi februari l9I9 som arbetarei
Valsverket. Han civerflyttade senaretill Byggnadsavdeln. som grovarbetare och kom i december 7942 till Transoortavdelningen,ddr hai arbetat som transportarbetare och stddare till den

erterca33ir ibolagets
.t;,1'f":t'.'ot#'; pllrrtlXl

Vid jubileet t946 erhOllhan meda{ och gratfoikation
f& 29 tjdnsreir.
lohanssott, Karl Gunnar,
'
fddd 1888.
anst?illdes
i91 5
Johansson
som ritsare i Kanonverkstaden, flyttade 1923 till
Modellverkst., dar han
ij?instgjorde s&som modellavsynaretill den I
maj i Lr, di han efter 3)
tjinsteir slutademed fcirtidspensionpi grund av
sjukdom.Vid jubileet erhiill han medalj och gratifikation fdr l1 tj2insteir.
Karlssorz,Guttau Ed,,
fddd 1883.
Karlsson anstdlldes1897
i Valsverket vid Bofors,
flyttade 1901 till Nobelkrut, ddr han arbetadepi
Amylol- och Acetonfabriken till 1907, dF. harr
kom till Blyld'dareverkstaden. Hdr har han arbetat till den 14 oktober,
di han slutademed pension efter ca 50 tiinstelr.
Han erhcjllmedali 1928 och vid jubileet gratifikation
fcir 45 tjiinsteir.
Karlsson, loban Emil,
fddd 1883.
Karlssonkom till Bofors
i mars 1920 och arbetade
i Hyttan och Sttlverket
till oktober 1940, dL han
civerflyttade till Byggnadsavdelningen. Sedan
1.946till den 1 december
ry50, dA han efter 30 ir
i bolagets tjlnst slutade
vid uppnidd pensionsilder, var han fcirr8dsarbetare pE sistndmndaavdelning. Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikation f<jr z6 tilnsteir.
'
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Kindaltl, Karl Gustaf
Ad.olf, fddd i883.
Kindahl anstdlldesi dccember 1911 som arbetare i Hyttan. Till aug.
191t3 arbetade han omvixlande ddr och p& Byggnadsavdeln.,och flyttade
nimnda ir till Hirdverket, ddr han arbetadetill
$
10 novembet 1950, de
han slutadevid uppnldd
pensionsilderefter 39 Lr
i bolagetstjiinst. Vid jubileei erhd,llhan medali och
gratifikation frir 3) tj2insteir.
Norrclrdnt, Karl Alexander, fodd t883.
Norrstriim arbetade vid
Nobelkrut 1905- 1908
som
byggnadssnickare,
L9l2-r924 i Giuteriet
vid Bofors, dverflyttade
1924 till Byggnadsavdelningen vid Nobelkrut,
dir han arbetar till den
3I december 1950, de
han slutar med pension
efter 4L tidnstelr. Vid
jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation fd,r
37 tldnsteir.
Rubin, Anton Robert,
f6dd 1890.
Rubin anstilldes i oktober L936 som trddg8rdsarbetarevid Bofors, ddr
han sedanarbetati Gjuteriet, Smidespressen,
Kanonverkstadenm. fl. avdeln. Frin 1947 var han
virmeskiitare pn Byggnadsavdelningen.Avgick
med f<irtidspension pi
grund av siuidom den t mars i ir.
Selin, Per H.ialnzar,
fddd 1s90.
Selin anstdlldessom ritare pi Konstruktionskontoret i Bofors 1913, blev
1!18 planeringsingenjcir,
1919 assistent it verkstadsingenj<irenpi Kanonverkstaden,
1921 chef
fcir Fdltverkstaden, 1923
konstruktijr pi Eldrijrsoch mekanisriavdeln.och
sedermerachef fcir denna
avdelning-. Vid jubileet erhcill han medalj och gratifikation fdr 33 tjiinsteir och hade alltsi 37 tjtil,:steir,
di han den L septemberi ir avgick med fcirtidspension
pi grund av sjukdom,

GRATULERA

fu,;//?qzz
Fdrstu koartalet
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Boforsverken
Anst.-ir
Namn ochyrke
Ian.
l9Lt
Fcirman
Hult,
Hilding
Vallentin,
3.
L4. Karlsson, Otto Ragnar, RdrledningsarbetarcL932
1933
t5. Brandt, Axel Edaard, Konstrukttjr
1929
17. Augustsson,Karl Hjalmar, Montcir
I92l
19. Gaude, Nils Eugdn, Karusellsvarvare
21. lohansson,Erih GustauEmanuel, UgnssAdt.t939
2L. Hiern, Knat GeorgAgaton, Rev.-svarvare l9L5
1928
22. Andersson, MSrlen, Triarbetare
29. Larsson, Karl Torbii)ra, Rd,dedningsrep:r 1941'
1.920
3I. Striimberg, Erik Gunnar, Div.-arbetare
Febr.
3. Magnutton, Karin MariaLoaisa, Stiderska
L5. Zetterquist, Axel Sigfrid', Monteringsarb.
16. Lundstriim, Signe Maria, Stiderska
24. Andercson, Gustaa Einar, Div.-arbetare
Mars
4. Holm, Karl Edain, Filare
6. Rdnnow, Nils Anders, Konstruktijr
Lo. Ericson, Gdsta Uno, Verktygsreparatdr
Lo. Hultman, Karl Eoert Fingal, Fdrman
L7. Andersson, Gu$au Paul, F'drcLdsman
27. Frott, Carl Rudolf , Fijrman
27. Larsson, GustaaHelge, Grovarbetare

L94o
1923
1939
1948

r938
1929
1933
1918
1920
L920
19t7

Nobelkrut

I^n.

Lo. Miklin, Hellen Sofia, Krctbruksarb.
13. Stiderlind, Thyra Linnea, Krutbruksarb.

1949
L936

Febr.
!. Axelston, Per Hild.ing, Byggnadsarbetare 1950
l. Zaring, Gerda Margareta, Ktutbruksarb. l94o
1.934
19. Rosengren, Karl Gustau, Krutbruksarb.
28. Anderston, Karl AbrabamValter, Fdrrldsarb. t944
Yeteranet

(foru.)

.Strdntberg, Karl Gustat,
" f6dd 1898.
Strcimberg anstdlldes i
mars 1913 som svarvare
i Ammunitionsverkstaden,
kom senaretill Ammunitionsavsyningenoch blev
frirman 1937. Erhiill medalj och gratifikation vid
jubileet f& 33 tjiinsteir
och hade s&lunda 37
tjinstetr, d& han den 30
september i tr avgick
med f6rtidspensionpi grund av sjukdom.

Mars
2. Lartton, Karl Ernfrid, Byggnadssnickare
3. Karlsson, EriA Vilhelm, Krutbruksarb.
5. Grankai$, Harald Emil Vald., Krutbr.-arb.
8. Petteruon, lobn Herbert, Elektriker
L7. Tdrngren, Errct Ruben lulius, Firfi.dsarb.
22. Gufiaotson, Per Viktor, Krutbruksarb.
)1. 1farin, Valborg Eugenia, Krutbruksarb.
Tldaholmsverken
Febr.
2. Danieltson, Marl.in, Svarvare
27. Borg, Oscar, Transportarbetare
Mars
76. Brobech, Saen,KalTs|gare

1938
191'
t9to
1940
1942
L924
1940

1901
L9OL
1901

Wedaverken

J"n.

3. Ehslrdm, l{/aldemar, Kirnmakare
4. Karltton, Guilaf , Avgjutare
8. lonssorz,Ludaig, Kdrnmakare
Febr.
18. Lind, Suen, Direktor
26. Rannarneet,lndrek, Transportcir

1946
19t0
1943
1943
1950

RBIIAKTIONBN
Sign.PoP
Eder dikt KOH-I-NOOR har oversdntstill
redaktion.Vi kundeicketdnkaoss
Bakladdarens
publiceraden. Namnsedelbor ocksi alltid bi
fogas anonymaeller signaturforsedda
bidrag,
det 6r ett av villkorenfor att bidragskolakunna
publiceras.
Sign. l-r Kall-g.
Eder dikt "Om rokningen som produktionsfaktor" har redaktionskommitt6n
tyvdrrej ansett
vara limplig for publicering. Vi uppskattade
dock dess humor och dessviilflytande sprik
ochrim.
Sign."Ben"
Frigan ang. sikerhetsarbetet
m. m. vid Tidaholmsverken,som sign. "Ben" insdnt,ir ocksi
foremil fiir utredning och besvarande,varfor
den kommeri nista nummer.
Spalten"Ni fri.gar -Vi sunrar"
Frigorna som sign. "X-et" och "Stiindig
cyklist" inldmnatdro dnnu ute pi remissfor besvarandeav resp.avdelningar.
Recl.

47

Rationaliseringen

och sflkerhetsarbetet

Anfi)rande pd Centala Shjtddshonmitt1ns sammantrlid e
Det vdsentliga i alI rationaliseringsverksamhet dr att forbdttra produktionen och samtidigt
striva efter att gora arbetet angendmare oih
ldttare att utfora for arbetaren. En forb2ittring
av produktionen betyder, att man uppnfi.r bdsti
mojliga resultat med minsta mojliga uppoffringar, bl. a. minsta mojliga antalet olyckifallsdagu. Man strivar 5" ena sidan att planera och
organisera produktionsapparaten och att finna
effektivare tillverkningsmetoder samt i andra
sidan att eliminera alla onodiga kostnader.
Kampen mot allt sloserihor silunda till rationaIiseringsmdnnens uppgifter. Sloseri kan forekomma vid forbrukning siveil av kapital och material som av arbetskraft.
vi granska sdkerhetsarbetets
milsdttning,
finna vi, att den har mycket gemensamt med
rationaliseringsverksamhetens.
Sdkerhetsarbetet
dr ocksi en kamp mot forluster. Man fir ett begrepp om vilka vdrden det hdr ror sig om, ndr
man ser, att arbetsgivarna under fu 1949 erlade
ca 100 miljoner kronor enbart i olycksfallsforsdkringspremier. I denna summa ingir dndock
ej alla verkliga kostnader. Den verkliga kostnaden for en singplats pi ett lasarett dr silunda
ungefdr.3O:- kr. per dag, men av detta belopp
betalasi genomsnitt endast2-2: 5O kr. av f8rsdkringsinrittningarna. De genom olycksfallen
uppkomna ovriga kostnaderna,si.vdl direkta som
indirekta, overstiga inom flera produktionsom-3
ri-den forsikringsbeloppen frin
trll , ginger.
Alla dessaforluster dro si hoga, att deienbarr
av ekonomiskaskdl lonar sig att gora sitt yttersta
for att reducera dem. For arbetstagarenbetyder
olycksfall och yrkessjukdomar framfor allt
miinskliga lidanden, vilka icke kunna mitas med
ni.gon mittenhet. Ibland kan ocksi en arbetstagarc lida ekonomisk forlust. Genom forbdttrade arbetsforhi.llandenerhiller man okad arbetssikerhet,vilket samtidigt betyder att arbetet
blir angendmareatt utfdra, vilket i sin tur iter
leder till okad arbetseffektivitet.
I sjilva verket dro, sisom tidigare ndmnts,
milen for rationaliseringsverksamhetenoch sdkerhetsarbetetdesamma; skillnaden bestir endast i den ordning, i vilken man forsoker uppni
dessamil. Rationaliseringensfrdmsta mil iiatt
forbzittra produktionens ekonomiskautbyte, var-

vid ett angendmareutfiirande av arbetet ocksi
utvinnes. I sdkerhetsarbetetldgges huvudvikten
vid att arbetet utfores pi. tryggaste och sikraste
sdtt samt under hygieniska arbetsforhillanden.
Yarje 8,tgdrd i detta avseendebetyder dven en
okad arbetseffektivitet. De bdsta resultaten
uppnis, om alla dessa strivanden samordnas.
Likavdl som man i rationaliseringsverksamheten
soker att fi. med alla, som arbeti inom produktionen, sivil arbetsledning som arbetst"late, ,e
borde man dven fi. med alla i sdkerhetsarbetet.
Detta miste ingi. som en viktig och aldrig bortglomd del i det dagliga arbetet.
En av de viktigaste uppgifterna inom sdkerhetsarbetet d.r att ur skyddssynpunkt forhandsgranska varje konstruktion, arb-tsplan eller arbetsoperation.
Varje vecka bor inspektion av arbetsplatsen
utforas av arbetsledningen efter en pi. f-orhand
uppgjord plan avseende sikerheten Och sist
men icke minst. Varje arbetstagaremiste noggrant instrueras angiende riskerna i arbetet och
hur man forebygger dessa. Instruktionen kan
vara muntlig eller skriftlig. Om mojligt b6r jnstruktionen f6religga utskriven. Den har cli
alltid samma
-disposition och undeddttar i hog
grad arbetsledarens- eller skyddsombudersundervisningoch instruktion av de nyanstdllda.
med arbetet oerfarna arbetstagarna.
Cn,

Vi presenteraBofors
B-pilen Aornmer i de niirmaste nllnzren au
tidningen att sdildra en Boforsarbetaresliu
frLn
fdd.reln ocb tills det ban au 2.LJerssAijldrar ig
tillbaAa frZn produktionen. Redan i nibta numn?erau B-pilen bar Ni tillfAlle att giird en
fdrsta
beAantshapmed bonotn. Han lystrar tilt det
soensAAlingandenananetBo Fors, iiaen om ban
Botsesandfdr det mesta bara Aallas
lige fader, ailAen saarar f dr sioiil text rcrn bilder
till denna artikelserie,iir Bertil
Ritge.

Karlsrad r91o. Nrmans Trychuher B44tj

Bilaga tilt &a,

nr 4 rgto

:t-ffi'.t j -: ', ,''1.

PARMAR TILL B-PILEN
Redaktionskommitt6nkan nu erbjuda B-pilens intresseradelzisareparmar for inbindning av tidningen samt en tidskriftssamlare.
Pdrmarnafinnas, som synesi ovanstiendefotografi, i tva utforanden, helt klotband eller helt
vdvband. Tv6. hrgFngar,respektive1946 och 794'7, 1948 och 7949 samt1950ocir 1951,kunna laimpligast bindas tillsammans i ett band.
Priserna ftamg6,av nedanstiendebestdllningssedel.
Leveranstid ca 2 mlnader.
Kostnadenuttagesgenom Intressekontoret.
Inbindningen kan var och en sjilv kitt ombesorjapi ett bokbinderi.

[nsiindestill B-pilens redaletion,
Bofors, senast den t 5 .januari.

Besta'llningssedel
Undertecknadbestdllerhdrmedfoljandeantal peirmartill B-pilen.
Helt klotband

Helt vlvband

), Kr. 2:75

) Kr. 2:00

Arging 1946-1947
.Lrghng7948-7949
Arging 1.950-195I

st.
st.

Arging 7946-1,947
Arging 1948-1949
Arging 79to-I951

^!
5L.

^t
JL.

^t
)t.

Jt.

Tidskriftssamlare
) Kr. 1: 75
Nr

Namn

^t
)L.

Avd.

I

1

)

l
I
I

{
nr 4 rgto
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JUTKORSORDreso
Losningeninsind av

19
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Adressera kuvertet

JULKORSORDET
B - P I L E N SR E D A K T I O N

I

Avd. EP, BOFORS

f-,

E /-1,

Ovanstiende korsord har forfattats av port-

vaktEronMyhr,Avd.ov.
De tre forst iippnaderltta losningarnabelonas
med tre pris i resp. 15, 10 och 5 kr.
L6sningarnaskola vara inldmnade senastden

15 ianuari1.9lI.

Plats fijr vila och rekeation.
Ar arbetarpersonalen vid Bofors.
Apteras i RA.
Har vandrat frtLn far till son i fyra generationer:i K-ga.
I aIla fall tvi.
Bdrjan och slutet.
Ett sldant har vlr Marianne Lundqvist.
DZir tar mingen Boforsare augustillckerhet.
Sidan arbetar ej vid bolaget.
Skall f6rena.
Sidan kost fijrtdr mlngen Boforsare.
En gotliindsk specialitet
och miste den ibland.
Boforsavdelning med breda gossat.
At det vid Bergsmansgatan ibland.
Oknnd sak fdr Urger.
}-ans skapare.
}lan drar fijt vira skatter.
IJan har hand om kassan.
Llparc.
Jultidning.

hobbY
iz; il1?::"Ji#f$:?;:,*"?':rlares
L o D RA T T
Boforssign.
i chefsperson.
1. K2ind
i. i|',||'!ffu$u,., o.k,aragu.

i. i: ?,i.fi.lslittertid'
VAGRATT

1.
5.
9.
10.
t5.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
21.
26.
28.
29.
31.
32.
i).
14.
36.
38.

41. Tti'ffaspi NB t, Boforssign.

7.
8.
tl.
12.
13.
t4.
15.
17.
18.
19.
20.
22.
24.
25.
27.
30.
31.
33.
35.
37.
39.
40.
41.
42.
44.

Nigot franskt 6uc, g"t".r.
Ljuder ofta iiver Karlskoga.
Ar nog mingen Boforsare.
Ar inte roligt att vara.
Inte si diligt som namnet siiger.
Dur.
I hdgsta viningen pi Boforskontoret.
Hemvist f6r mingen ungherre.
Spikades bl. a. av Luther.
Forbandstum.
A mingen dussinvara.
Si kan man taga sig frarn i M,ijckeln.
Nattdjur.
Hade ej Eva.
Hlir kommer inga fel igenom'
Kan vara behaglig och smdrtsam.
F6rtroliga sidana finns.
En berijmd sidan finns i Kariskoga.
D'dr finns det handlingar.
86r man lika mycket giira andra som sig sjilv.
Brytes i gruvor.
S?illan anviint mitt pi KK och B.
Tr'd'd av iidlare slag.
Annu inte i SJ:s klor.
Betecknar om nigot skall gi fort fram.

Bedaktionskommltt6
GOSTA ANDRE,E, Fil. kand., Korrespondent(FRK)
Representantfiir Avd. z4 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fiirbundet
ARN E GILLBERG, Expedittir
ackftirening
Representantf6r Bjiirkborns Fabriksarbetaref
Fijrman(YL 1)
RAGNAR LINDAHL,
Representantfijr Avd. r;3 och z8r av SverigesArbetsledarefiirbund
Svarvare,(vR 90)
NILS SODERHoLM,
Representantfijr Avil. 75 av SvenskaMetallindustriarbetarefijrbundet
Overingeniitr(NT)
ARVID \f AHLQUIST,
Representantfiir AB Bofon ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

(EP)
Fil. lic., Socialkurator

Redaktionsutskott
Tlda,holtncoerhen
ROLAND EKVALL, Ritsare
Representantfiir Avd. r63 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
BENGT LEVINSSON, Kontrollant
Representantfiir Arbetsledare(SAFavd' 7o) o. Tjiinstemln (SIFavd. r 9)
EVALD MOLI N, Korrespondent
Representantfitr AB Tidaholmsverkensledning

Vedaoerkcn
cU N NAR AXELSSON, Elektriker
verkstadsklubb
Representantfdr Sv. Metallindustriarbetarefcirbundets
C A R L B E R GQV I ST, Fcirestindarefiir Efterkalkylavdelningen
foretagsklubb
Representantfijr Sv. Industritilnstemanna-Fcirbundets
JOHN GAU, Gjutare
Representantfijr SvenskaGjutarefiirbundets gjuteriklubb
SVERRE N IC KLASSON, Fcirman
Representantfiir SverigesArbetsledarefdrbundsftiretagsklubb.
GOSTA LIN DH, chefmetallurg
Representantfijr AB \7. Dan Bergmansledning

L95lz1, berdknasutkomma den 15 mars1951.
Material i form av text, bilder och fotos - allt lika vdlkommet- brir vara
Nastanummer au &l*,

redaktionentillhanda senastden 15 februari 1951

En ny speciolitet

- eti uilligore

a

,[^olvfobrikotN

$

4r)

tl

^ t\Y
Lr-Ll!

.SE)
lll

l,

v
Frin ett nyinstallerat specialvalsverk,som nu
2iri full produktion, kan Bofors levereravalsade
ringar av konstruktionsstil eller verktygsstil.
Ur kvalitetssynpun!<tir den valsaderingen likviirdig med en helsmidd ring, men valsningen
ger bdttre rundhet och slitare yta till billigare
pris. Svarvningen blir ocksi billigare tack vare
de snivare toleranserna.Virt program omfattar
ftir nirvarande fiiljande storlekar:
Ytterdiometer
Innerdiometer
Tiocklek
Bredd
Vikt

. .. ... . . co 18&-1200mm
min.co l55mm
...... min.co
1 2m m
mox. co 190mm
. . . mox. co lZ5 kg

vi kunna iven leverera fingatna delvis eller helt maskinarbetade och
givetvis med varje iinskad vlrmebehandling. Liksom ftirut tilrverka vi
dessutom smidda ingar i alla stodekar up,p till 22oo mm ytterdiameter.

Vols o d e r i n g o r i i r e tt b i l l i g t h q l vfobr ikot f6r en
rqt io n e l l k v o l i te tsp ro d u kfi o n , ti ven i sm d ontql.
R6dg6r med vdr f6rsdljningsovdelning
eller med v6ro disiriktskontor,
Siockholm,G6teborg,Molm6,Eskilstuno,
Orebro.
B e p r e s e n t o n ti N o r r l o n d : A B N . O . R 6 n n e ,S u n d s v o l l .

AB BOFORS . BOFORS
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