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INFiiR DET NYA iNNT
dessahar pi allvar kunnat igingsittas. Minga
irs trdget arbete, vetenskapligt och praktiskt,
ligger bakom detta resultat,och Bofors torde ha
rdttighet att vara stolt over det. Vi ha ddrmed
6nnu en ging visat, vad svenskaingenjorer och
svenskaarbetare kunna prestera av tekniskt kunnande. Annu en ging stir Bofors pi detta speciella omride oiivertrdffat i vdrlden. Jagbringar
alla och envar, som medverkat till detta stolta
resultat, bolagetstack.
Det andra omride, som jag hdr sirskilt biir
omndmna,dr Nobelkruts civilkemiskaforskning.
Hdr har ett flertal resultatnu kunnat omsdttasi
verklig produktion, och detta med mycket gott
resultat. Fleririgt, trd,getarbetehar inom detta
nya och hittills ganska,oplojda filt kronts med
f.ramglng. Till hdr berirrd personal uttalar jag
likaledes ett varmt tack; arbetet fortsitter -

Vid ett irsskifte 96. tankarna gana tillbaka,
och man funderar pi vad som under det gingna
iret blivit utrdttat. Nrir jag nu gtir si, kdnnerjag
ett behov att 3. vl.rt foretags vd,gnarbdnga alla
anstillda ett varmt tack for elt Sott arbete, ett
arbete som fitt forsiggi i samarbetetsoch samforstindets tecken.
Det dr tre omriden, ddr tacksamhet och erkinsla synesmig vara sdrskilt pikallade. Under
iret ha - torde manvhga pisti - vira nykonstruktioner av luftvirnskanoner slutligen bringats till en viss avslutning, och tillverkning av

dirom dr jagovertygad.
Slutligenhar den stora valsverksanliggningen
i Kilsta kommit si lingt, att got- och mediumverken kommit in i verklig produktion. Minga
problem och bekymmer, minga forsenade leveranserha staplat upp svlrigheter, men nu dr vil
det mesta overvunnet. Kilstavalsverket kommer
att, ntir det blir fullt fdrdigt om kanske dnnu ett
3.r, fyllz ett ldnge befintligt tomrum i vir stllproduktion, bide kvantitativt och kvalitativt.
Boforskoncernen har just fore i.rsskiftet utokats med dnnu en medlem. lllvsunda Verkstdder. Jag hoppas, att nykomlingen skall trivas
med oss och vi med honom, och jag onskar
honom vdlkommen.
Nyiret 1951.
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Riktigt ainteraiidermedsndocbAyla' Lrigsta
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1. Boforskoncernenredovisade vid irsskiftet
IO.O2I anstdllda, dd.rav5.967 vid Boforsverken,I.164vid Nobelkrut, 1.472vid Nohab, 468 vid Tidaholmsverkenoch 550 vid
\Tedaverken.
Karlskoga siad hade enligt den officiella
folkmdngdssiffran vid irsskiftet 30.830 invlnare, Trollhdttan hade 23.703,Sodertdlje
24.663och Tidaholm 5.890invinare.
Bolagets vattenledningsndt pi Karls Aby
6vertogsav Karlskoga stad.
Inom Nobelkruts forskningsavdelningorganiseradesen kemisk och en fysikalisk sektion
for arbete pi explosiv- och drivmedelsomridet.
8. Pi Bjorkborns fackforeningsforsta minadsmote for Xrettaladedirektilr SverreSohlman
om det ekonomiskalZigetp& vdrldsmarknaden och inom landet.
10. Klubbarna pL Bjorkbornsgirden hade den
traditionella barn- och familjefestenpi marketenteriet. Klubbarnas minga olika unga
formigor stod for Programmetmed bd,lgaspel, kor- och solosing, recitation, dans,
tablier och sketcher.
KMT (KM:s tekniska avdelning) organiserades med uppdrag att svarafor sambandet
i tekniskt avseendebetrdffande krigsmateriel mellan bolaget och kunderna.
Nigra svenskhararutplanteradesvid Bjdrkborn for att friska upp stammen.
14. Areis forsta och, som det senarevisade sig,
lyckligtvis enda dodsolyckainom arbetetsivdl vid Boforsverkensom Nobelkrut intrdffade pi Kilsta. Reparator Ivar Karlsson
forolyckadesi en rullbana vid gotvalsverket.
16. Nyrestaureradematsalar vid ammunitionsverkstadeni Tidaholmsverkentogos i bruk.
Arbetarna ltito uppsdttaett akvarium fijr att
pryda matsalen.

t7. "Yhr ekonomi just nu" hette en ny kurs som
i radio. Kursen har sammanpresenterades
stillts av Kommitt6n for Ekonomisk information, dir de stora arbetsmarknadsorganisationernairo representerade.
20. Overenskommelsetrdffades mellan Jdrnbruksforbundet och Metallindustriarbetar'
forbundet om arbetstidenfor vissa kategorier jdrnbruksarbetare.Overenskommelsen
innebdrbl. a., att arbetetvid helkontinuerlig
drift skall bedrivas med fyra skiftlag med
42 timmars arbetsvecka.
21. Representanterfor Karlskoga stad uppvaktade hoga vederborandei Stockholmfor att
fi storsta mojliga andel, ndr den centrala
byggreserven pi 1.000 ligenheter skulle
fordelas. Ndrmast tdnkte man pi 75ldgen'
heter till Skranta HSB-komPlex.
27. PlJirnverksfoteningens mote pi Rikssaleni
Orebro talade generalkonsulR. Soderberg
10/1. Haren ser litet rl)eksailr ut. Tychte den kanske att det
luAtade Arrt aid BidrAborn? Boforsfoto Falk.

om Sverigesjdrnforsorjning, varvid han szir:skilt uppehdll sig vid prisutvecklingenoch
stilets stora roll i hushillningen. Sverige
dr i jd.mf.orelse
med andra ldnder lyckligt
lottat iffi"ga om jdrnforsiirjningen, men
aivenvirt land hat stora svirigheter si.vil
betrdffandearbetskraftsomvissarimaterial.
28. BergshandteringensVdnner sammantriidde
som vanligt i sambandmed Hindersmdssan
i Orebro. Motet oppnadesav Fagerstachefen
disponent Hj. Aselius, som berdttade om
stilproduktionens utvidgningar och fr,rllfoljandet av investeringsprogrammet. Forre
Bolidenchefen,direktijr Erik Bengtsson,holl
direfter foredrag om Norrlands stdllning i
Sverigesndringsliv.
30. Vid RA-avdelningenpi Nobelkrut exploderade helt oveintaten burk med tdndsatsavfall, varvid eldsligan brinde en arbetarei
ansiktet. Nigra materiella skador uppkom
icke. Sammadag brot en man benetpi avd.
A I och nir han skulle koras till lasarettet
krockade ambulansenmed en lastbil. Det
ligger nog litet sanning i ordspriket "En
olycka kommer aldrig ensam".
Kryssaren "Gotland" besokte \Tashington
och fick ett oversvallandemottagande.Den
amerikanskatidningen Star konstaterade,att
kryssaren kom "spdckad med Bofors och
goodwill" samt att "vikingabesittningen",
de blonda, smdrta och resliga pojkarna,
brynta av Sydatlantenssol, sdkertskulle vara
ldtt igenkinnliga bland'Washingtonsvinterbleka manfolk.
31. Nigra av de i Stockholmackrediterademilitdrattach6erna tillsammans med general
bes6kteBofors.
Kellgren, Forsvarsstaben,

FD B R U A R I
Mild.are iin januari och nederbiirdsrih. Arett
stdrttasnodiup,52 cnz,ttppntiittesden 16.
1

Bofors Skridderiaffrir annonsende Realisu.tion och detta horsammadesav minga.

2 . Karlskoga kommunala bostadsformedling
redovisadedet forsta arbetsirets verksamhet: 1.120 sokande till nya bostriderha
registrerats och endast !1 kunnat hjzilpas.
24o famlljeforsorjare sakna familjebostad.
Inom kommunen finnes 1.060 utdomda ldgenheter. Minga skrdmmandeexempel pi

i StockhoJnll),ttodt in i nyt oclt
10/1. Bolorr Hiirdaerkstad.
.sttire lokaler. BoforsfotoTillman.

usla och trLnga bostdderredovisadesocksi.
Nir skall forhillandena pa bostadsmarknaden kunna bli bdttre?
3-5. Pe en kurs i ekonomiskafrlgor, anordnad
i Bofors Samlingshusav Vainnlandsdistrikt
av IOGT i samarbetemed kommitt6n for
Ekonomisk information, talade bl. a. statsridet SvenAnderssonoch disponentGerard
de Geer, Lesjdfors.
De styrandei stadenbegagnadetillfdllet att
informera "byggministern" om de svira och
aktuella bostads-och byggnadsproblemeni
Karlskoga.
23 januadr-5 februari. Korpbridgen i Karlskoga
samladedeltagarerekordmed 108 anmilda
par. Tdvlingsomgingarnablevo hirda, sdrskilt i de sista ronderna. Bjiirkborns representanter hedrade sig: paret AnderssonDjurberg BNK segrade fdljt av AhlbergNilsson RA.
10. Byggnadsarbetetpi den nya stora dieselverkstadenpigick for fullt. I sambandhdrmed byggdes en ny pumpstation for industrivatten. Detta bygg" medfiirde bl. a.
att en ny stor ledning mlste Ldggasunder
lo/1.

En bild. fr:in Hiitdtterkstaden i Stochholnz. Bofotsfoto

Tillman.

30/1. KryssarenGotland.pi.bes6a i ryathington
"spiickad nzedBofors,,. T. h. tisar Henry Aberg
frdn HudiAsuall nigra ameriLantAaaiinner 40 ,,r* nkoo. T. u. beriiuar
furir G. BergsteCrf6r Anne
lyoodtt,ard orn har en 20 nzn akan
fungerar. Foto frin Marinstaben.

botten av Troilhatte trafikkanal, som ddrfor
torrlades under en kortare tid.
10. Frigan om inforande av arbetsvdrderingvid
Boforsverken diskuterades.
r2. Direktor Per Odelberg utsigs till verkstdl_
lande direktor for Nohab och eftertredde
direktor Manfred Kjellander, som den 1 ok_
tober avgick med pension.
13. Statsridet Mossberg besoktetrakten for att
bl. a. diskutera de problem, som uppsti.tt i
sambandmed storkommunbildandei.
13-14. Sjokrigsh6gskolansAllmdnna kurs be_
sokte Bofors och studerade Nobelkrut, Bo_
forsverken,Kilstaverken,Skjutfdltet m. m.
14. Sex av flottans s. k. stadsjagareha moderni_
seratsvid marinensverkstider och bl. a. for
setts med nya Bofors luftvdrnspjiser samt
bdttre placerat huwdartilleri.
1/2. Realisation! Kiin utanf\r Bolors Shfiddeialltir
och | |ruiin tans'full. Boforsf oto Falk.

aar ldng

15 februari-22 rnars. En fransk filmkurs om
5 forelisningar, anordnad av Folkuniversi_
tetet i samarbetemed FranskaKlubben och
TBV, samladefulla hus i Samlingshuset.
1/2. Frcin schaktningsarbete, ander traliAhanalen
i Troll_
biiuan ffu Nobabs nya indusrriuarlenledning.
Foto Nohab.

lo.

Pi Metalis irsmijte fingo tre medlemmar:
August Soderberg,Karl Larssonoch Gustav
Berndt fortjdnstteckenfor 25 hrs aktivt arbete. Gustav Fillman mottog en hedersgiva
for 15 irs aktiv tjdnst som uppbordsman.

1 8 . Briten har ld.nge legat som en tdmligen
overgiven stadsdel, fjdtan frin centrum.
Studieforeningen loste ett av samhdllets
problem, ndmligen samlingslokalfuLgan,p3'
egenhand genom att riva och flytta en gammal byggnad frin kv. Duvan. Staden ocb
AB Bofors ldmnade bidrag till arbetet.
Forstaverkliga leveransenglas, till en smorgisautomat vid Ica-Restauranteni Stockholm, gick frin Bonoplexfabriken i Tidaholm.
Direktor SvenLind talade i Sodertdljekyrka
om Samarbetetpi arbetsplatsen.Foredraget
ingick i en veckoling foredragsserie,anordnad av stadensindusirier m. fl., ddr olika
industriproblem ventilerades. I samband
hdrmed skrev direktor Lind ocks&om "En
ny livsstil" i Sddertilje Forsamlingsblad.
2I. En utldndsk arbetare,som fotograf.eratpi
sin arbetsplatsinom Boforsverken,domdes
till dagsboter for sin oforsiktighet och
okunnighet gentemot fridlysningsbestimmelserna.
22. Den forsta Polarmotorn, som tillverkats vid
Nohab, var fd.rdig for leverans till den
hollindske bestillaren. Motorn var den
forsta i en seriepi : titl M/S "Baramum".
26. I Korpforbundets skidtdvlingar, som gick i
terrdngen mellan Bjorkborn och Lerzingen,
med mil pi Forsvaretsgird, fordeladesprisen tdmligen jdmnt. Lagprisen gick till
meIK och Skogsarbetarna,
Restaurangernas
dan en dei individuella pris hamnadehos oss.
Forbundsordforande Gunnar Mohlne och
civilingenjor Kjell Stromberg inledde en
diskussionpi Folkets hus om "Arbetsvdrdering". I sambandhdrmed kan nimnas, att
TBV under iret hade en studiecirkeli detta
aktuella dmne med deltagandeav s?ndl ar'
betare som tjdnstemdn.
27 februalj-2 mars. 2.60o aftlllerister frin regementenasoderom Daldlven - rekryterna
frin A L, A2, 1^3,L6 ochA 9 - jdmte300
motorfordo n och 220 hdstar deltogo i en stor
vintermanoveri Kilsbergen. Manovern gick

Febr. Den 'fdrstaNohab Polarmotorn lastad f . u. b. till Hol'
land oia Gdteborg. Foto Nohab.

ut pi att under fullt fdltmdssigaforhillanden genomftjrasamovningaroch skarpskjutningar i regementetsfiirband. Ledare var
inspektorenfor artilleriet, iiversteRaoul Armann, med chefen for artilleriskjutskolan,
oversteAngstrom, som bitrddande. Overbefd.Ihavarcngeneral Jung m. fl. hogre mili'
tdrer foljde manovern.
Adjustagehallensforflyttning frin Boforsverken till Kilstaverken piborjades och i
sambandhirmed antog avdelningendet nya
namnet "Fdrdigstdllningsavdelningen"eller
MVK 30. En hel del nya maskiner,bl. a. en
sprutmilningsautomat for stingstil, togs
ddrvid i bruk. Overflyttningen var avslutad
i borjan av april.
Metoden for tillverkning av salicylsyrazind(rTvan
radesdirhdn, att paraoxibensoesyra
for av Nobelkrut framstillda konserveringsmedel, Bonomolder) utvannsparallellt med
salicylsyra. Kontinuerlig torkanordning
monterades senare under iret. Tillverkningskostnadernasdnktespi detta sitt med
ca 1O/o.
zz/2. Iauritz Falk och Ulla Sallert i RiLsteaternsttrni spelad.e"Pfr tre nan hand' p3 Ungdonsgfrrden. Foto Sch6nning.
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7 . Sandviken,d. v. s. de ostra siadsdelarna,
skall fi. apotek redan under TgtO enligt
Medicinalstyrelsensbeslut. Apoteket blir
s. k. filial under Karlskogaapolek.
8 . Dominstyrelsen utfdrdade fridlysning for

vissa naturminnesmdrkeni Karlskogatrakten, bl. a. Rovarbergetoch tv6.oar i Vitsjon.
Elevernavid samtliga avgingsklasseri stadens folkskolor, jdmte fordldrar och ovriga
intresserade,voro inbjudna till en sammankomst pi Ungdomsgirden, dir assistent
Ingvar l(dstel fri.n Ungdomsformedlingen
talade om "Vad skall Du bli". Det blev en
bide nyttig och nojsam yrkesorientering.

1l/2. Jagaren Giit,le et'ter onrbyggnaden. Foto fr. Marinstaben.

MARS
Likrcm f dreghende
tuL2r en nederbdrd$atilg
ntfrnad.Endast 18,7mrn fr)ll, ddrau16 tnn
regn. Oaanligtbdg tentperatur,
+ I3,go,
uppmAilerden 19.
1. Ett nytt, dyrbart och kompliceratinstrumenr,
en spektograf for infrarott ljus, tillfordes
Nobelkruts forskningslaboratorium.Endast
ett fatal laboratorier i Sverigeforfogar over
ett dylikt instrument, som anvdndesfor att
losa svirare analytiskaproblem.

9. Storonastiftelsensri.d sammantrdddeunder
Ragnar Olsons ordforandeskapoch behandlade irsberdttelsem.m. Ndmnd och revisorer omvaldes. Nimnden har foliande medlemmar: Gosta Nilsson, Nils Gullbrand,
Axel Engholm, Thure Fagerstromfrin Metall och Gjutarna samt Helge Karlsson frin
Bjorkborn.
Schaktningsarbetetpiborjades for den nya
laboratoriebyggnaden
vid Nohab med Skinska Cement som entreprenor. Byggnaden,
som kostnadsberdknatstill ca 800.000 kx.
forutom inredning, skall rymma forskningslaboratorier for dieselmotorer och vattenturbiner med tillhorande utrymmen. Byggnadsarbetetberdknasvara klart i juli 1951.

4. En samlingslokali Personalhusetvid Apteringsavdelningen i Tidaholmsverken iordningstdlldesoch invigdes under nd.waroav
OI Prollius, tjinstemdn och arbetsledare.
5. Karlskoga Tidnings sjdttemaskinskrivningstivling gick pi Praktiska Lairoverketsom
ett led i DN:s svenskaskrivmaskinsmasterskap. Kamrer Spiik och handelsldrareB.
Ostling ledde de 15 deltagarna,av vilka icke
mindre dn 13 voro fri.n Bofors. Segrarei
sirklass blev fru Britte Apelgren EFM, foljd
av froken Maj-Britt ForsbergKKZ och froken Gullan JanssonDS.
7. Det nya ungkadshotelleti Bohult stod i det
nzirmastefdrdigt och visadesfor pressen.Vi
iterkomma ndr komplexet dr klart och
moblerat.
3 / 3. Frin artilleriman|tern
holms-Tidnineen.

lti

Villing.rlerg.

3/3.

Oaerbefalbauaten geteral H. lung och fl)ltygmlittaren
med en f\rbandscbef .

daerste A. Nordrtriinz i umtal
Foto Stockholms-Tidningen.

Foto Stock-
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M. "Boforspjzispi botten av fril-ramneni Vdrtan." 56"lod rubriken till en notis som berittade, att man vid muddring funnit "den
ena luftvlrnskanonen efter den andra". Det
hela reduceradestill nigra defekta 20 mm
Oerlikonpjdser,som antagligentippats overbord fr&n nigot amerikanskteller engelskt
fartyg i gladjeyra over segern.

r5 . Boforskoncernensprelimindra bokslut publiceradestillika med meddelandetom styrelsensforslag om en okning av aktiekapitalet
med 11milj. kronor.
17. Ldnsarbetsniimndentillstyrkte Nobelkruts
ansokan om byggnadstillstind for nybyggnad av fortrdngningspressm. m. vid lackullsfabriken.
20. Den nya formalinfabriken pi Nobelkrut
igi.ngkordes. Fabriken, som skall forse perit- och hexogenfabriken med formalin, dr
byggd och konstruerad enligt modernaste
principer, bl. a. med alla kontroll- och regleringsorgan centralt placerade. Igingslttningen skedde elegant och smdrtfritt och
kapacitetenkan med mycket smi dndringar
drivas upp till den dubbla emot vad som
garanterats.
21. Aro forskning och produktion rivaler eller
bundsforvanter? Denna viktiga frlga diskuteradesi Stockholm pi Tekniska fysikers
forening. Overingenjor Gerdin talade for
industrin, och framholl bl. a. hur ofantligt
omfattande och splittrat det industriella behovet av ingenjorskraftendr, samt de svirigheter, som industrin redan nu har att fi de
ingenjorer, som behoves. Stora forskningsenheter bora ddrfor icke skapasfor snabbt.
Mars. Diredtdr Nodquist och major Blomquist prata lastighetsinAdp i Hel:ingf ors. Foto S. Arvidsson.

Febr. nz/s Sanana pi 2.200 ton 16r Royal Packet Narigatiott
Co Holland lir Nobab Polarnororer M 47 M pfr 975 hLr.
Foto C. Kramer, Rotterdam.

22. Bjorkborns Handeisforening u. p. a. kunde
pi irsmotet bl. a. meddela,att omsdttningen
okat med ca 80.000 kr. under iret till
6t0.000kr. Styrelsenm. fl. omvaldes.VerkmdstareL. Bodin dr ordforande.
Kustartilleriet kommer att fh 2 nya minutliggare av modern typ och 1 vedettbit,
vilka skola byggasvid marinverkstddernai
Karlskrona och Stockholm. Minutlaggarnas
deplacementblir ca 230 ton och vedettbitens ca 121ton. Maskineri och hjdlpmaskineri kommer ffin Nohab och besiyckningen
blir Bofors 20 och 40 mm kanoner.
Harspringsturbinerna borjade monteras i
kraftverketsmaskinsal.Nohabturbiner kommer att snurra i denna forndmlisa kraftanldggning, som blir en av Europai stiirsta.
Fallhojdenvid kraftverket dr 105 m och den
berdknademaskineffekten ca 100.000 k\Y/.
Vid monteringen anvdnde man sig i stor
utstrickning av svetsning,som senarekontrollerats medelst rontgen.
HSB:s "Skrantastad"med 168 ldsenheteri
9 stora byggnadetborjade bli fardig for in15/3. De rnystisEakanonlynden i StocLbolns lrihann.
Foto Text och Bilder.
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April, Silgrt;rskrdAentill Har:prfrngsturbinen har imltonerand.enzitt. Foto Nohab.

flyttning. Det blev ett hogst vdlkommetoch
vdlbehovligt tillskott av ldgenheter.
Virt finska dotterbolagOY SuomenBofors
AB forvirvade egna kontors-och lagerlokaler genom kop av erfordediga utrymmen i
den fastighet vid Lonnrothsgatani Helsingfors, ddr hdrdverkstadenir inrymd.
En ny tillbyggnad av RA 16, innefattande
dels lokaler for RA, dels kontor och laboratorier for NZP toss i bruk.

APRIL
Ooanligt aLt mdnad med 3 gSngertner regn
iin normalt. Tentperaturennormal.

Delta belsaetsade JocA shall anuiind.as rid prouryckningen

au
spiralbusen till Harsprf;ngsrwbinen. Vid det'f6resAriona
proutrycdet 20 kg/m2 appgAr totala belastningen pd locket
till 3050 ton. Foto Lennart Nilsson, Trollhdttan.

leum, dir "Boforsgubbarna",
oldboystruppen frin BoforsGymnastikforening,
gjorde
stor succ6ndr de genomfordeett krdvande
uppvisningsprogram.

1. Ett mdrkligt forsok att transporteraNBJ:s
rdlsbuss tlll jirnuiigsstationen vid Torget i
Karlskoga, som omtaladesi dagenstidning,
samlade mlnga iskidare, trots dagens
datum.
Skdmt var det ddremot icke i Kadstad pi
Vdrmlands Gymnastikforbunds 30-irsjubi

N
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Ledbjulet till Harspfingsturbinen iir en aiildig pjAs. LAgg
miirAe till arbetarna.Foto Lennart Nilsson. Trollhiittan.

/_s

Enligt konseljbeslutskall Bjurtjdrn frin och
med t95z overflyttas frin Orebro ldn till
Vdrmlands idn och sammanslismed Lungsund till Ullvetterns storkommun.
"Skdrmbildsiret" avslutades. Av samtliga
undersijkta \toro 6.579 friska och utan anmdrkning, 1"36visadeldkt tbc eller spir efter
andraldkta sjukdomar, 14 phgilendeeller ej
siikra liikta fiirdndringar, medan 6 - ett

lyckligtvis mycket litet antal - sindes till
dispensirobservation.Ddrtill kom 62 kontrollfall.

il
3. Stationsmistare Karl Eriksson pi Bjiirkborns kraftstation hade ett tursamt fiskafange, di han krattade upp en gos ph 1,4
kg, som strommen pressademot gallret.
Enligt sakkunskapenhar aldrig tillforne en
si stor gos fingats i Timsdlven.
15/3. PA dex eleAniska frngpannan i PoliAlinihen installerade.r
en ny regleringsanordning enligt ingenjdr Bergs patent.
Boforsfoto Tillman.

5/4. Valsniugengdr't'dr'fallt i gdtualtuerAet
i Kiltta.
BoforsfotoTillman.

3. Malmgirdarnas tvittinrdttning var klar och
togs i bruk.
4. SvenskaAmerika linjens nybygge, som bestillts pi Scheldevarveti Vlissingen i Holland, kommer bl. a. att fi hjiilpmaskineri av
Nohabs dieselmotorer.
Arbetarskyddet hos AB Bofors f&r hogsta
betyg i yrkesinspektorensirsrapport, som
bl. a. omtalar en mdngd anordningar till
skydd for olycksfall och ohllsa, som gjorts
i de olika fabrikerna och verkstdderna. I
rapporten omtaladesocksi" de nya flickhotellen fiir Nobelkruts kvinnliga arbetare.
8 . Det forsta sdkra virtecknet: Mockeln var

definitivt isfri enligt en enig sakkunskap.
10. Tvi boforsare placerade sig fint i irets
som gick i
vdrmldndska schackmdsterskap,
Degerfors. Forman Nils Sjoqvist VF vann
klass I och tjdnstemanEinarAnderssonEPI
oldboysklassen.
13. Metalls expeditor Gunnar Petterssonkonstateradei en intervju att rorligheten inom
industrins arbetskraft iter visar en stigande
tendens. "Det dr icke nigot roligt iakttaI april sfrg det ut s,) hiir p'i pk/:en ldr Nohabs nya laboratoriun. Foto Nohab.

Apil.
SaensAa Anzerikt Liniens nybygge, son bestillts i
Holland, skal.l bl. a. f,fr.6 Nohab hjiilpntotorer pfr samntanlagt
ca 5.000 hhr. Efter teckning.

gande, men det d.r val virkinslorna som
sdtter in."
17. Elektriska besiktningsmaskinenSigma installeradesvid besiktningsavdelningen
i Ammunitionsverkstaden.
Hogvatten i Mockeln och god vattentillging
i alvarnarapporterades.Stranddgarnahade
det bekymmersamt och knotade, men eindfi.
nidde aldrig vattenstindetden hogstagrdns,
89,94 cm tjver havet, som vattendomstolen
faststdllt, utan L6 cm ddrunder.
AB Bofors inldmnade (enligt Associated
Press) std.mningsansokan
mot den amerikanska regeringen med begiran om ett skadestind pi z milj. dollar. I stdmningen
sdgs,att USA gjort sig skyldig till kontraktsbrott genom att skicka stora kvantiteter Boforsvapentill andra ldnder. USA fick 1941,
enligt speciell ijverenskommelse,bolagets
tillitelse att tillverka 40 cm kanoner och
ammunition. Mellan januari 7945 och
januari 1946 har emellertid USA exporterat
Boforskanoner tillverkade i USA enligt
line- och uthyrningslagen.
En representantfor den advokatfirma, som
skoter rdttegingen for Bofors, forklarade i
3/4. En pahistanshdelegation studerar n'Affbilder pi tAjut'fdltet. Boforsfoto Tillman.

April, TaAlagsfestldr "H6gskeppet", nonteringshallen pl
Noha.bsdieseluerkstad.Foto Nohab.

en intervju med United Press, att stdmningen var en formalitetsfri.ga.Sammakdlla
(I"IP) meddeladeocksi, att milet antagligen
skulle bli en lingvarig historia (forts. SlLO).
20. AB Bofors styrelseberittelseoch bokslut
publiceradesunder sliende rubriker "Bofors
utbyggnadsplaner stdrker kvalitetsstilets
konkurrenskraft", "Orderstocken hos Bofors tryggar f.or 3.r framht en normal sysselsdttning", "Bofors orderstock okad trots
stijrre leveranser", "Effektiviserad produktionsapparatvid Bofors" o. s. v. Red. ber
att fh hdnvisa till direkttir Nordqvists utfodiga kommentarertill bokslutet i nr 2 av
foregiende F,rgl'ng.
"Det r6.derfull enighet mellan arbetsmarknadens parter om att rdtt bedrivna arbetsstudier dr ett nyttigt led i en fornuftig och
ofrinkomlig rationaliseringav ndringslivet"
sadesdet i ett uttalande frin Arbetsstudieridet. Detta dr som bekant tillsatt av Sv.
Arbetsgivareforeningenoch Landsorganisationen.
22. lngenjor N. Carbonnier hade samlat alla
anst?illdavidF 29 till ett informationsmote
pi Bofors Sarnlingshus.Efter ett foredrag
om avdelningensolika tillverkningar foljde
diskussion,varvid arbetarnafick tillfzille att
fnmf.ora onskemil m. m.
\Wermlindska Bergsmannaforeningenhijll
sitt L02:a irsmijte i Karlstad. Foredragen
handlade om utbildninsen av formln vid
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De diplotnerade brand.niinnen i Nobelkrars brandAdr. Stfiende: O. Enock, G. Eklund, G' Bogren, O. G/t.rt,t1'tron'K. Olsron,
T. Eri|sson, O. Larsson, N. Hagberg, I. Larsson, E. Blixt, O. Sundqaist, E. Pellersron ocb T. Axelsson, Sittande i tnitlraden:
Sittande i lriinre radeit:
E. Enock, T. Bergkuisr, V. Ahtttik, K. Enock, A. lYahlqilst, A. Dahl|n, G. Ahlberg och S. Lindull.
A. Olsson, G. Djarberg, H. Ek, L Litzell, B. Carlston, L. Bodin och N. Jansson. Foto Schiinning.

jirnverk och gruvor, framstillning ^v id.rn'
svamp, vdrmebehandling av stil samt om
Brasilien och Sydafrika, tvi industrildnder
i vardande.
25. Direktor SverreSohlman talade pi Svenska
Industriforbundetsirsmote i Stockholmom
framtidsutsikter
den kemiska storindr.rstrins
och svirigheter.
29. Yiren hilsades som vanligt med sing av
Tjdnstemannakirenoch tal frin Boforskontorets trappa. Vddret var ocksesom vanligt:
gratt, mLrletoch kulet.
En ny metod borjade anvdndasfor tillverkning av akrylatprodukterBonotex F 40. Metoden innebar en kapacitetsokningpiso /o.
Ute vid Flygfdltsvdgen hiller en helt ny
stadsdelpi att vdxa upp. Riksbyggenssex
forsta stora hus otn sammanlagt117 ldgenheter av varierande storlek frin rum med
kokvri. till 3 rlrm och kok stodo pi virkanten under tak.

11

MAJ
ocbuachra,sistauec6an
Fi)riladagarndaarn?a
med oiladigt uid,er.

4. I sambandmed att Nobelkrut organiserade
ett dotterbolag i Belgien, Soci6t6PharmaceutiqueNOREL, S. A., inleddesvetenskaPligt samarbetemellan detta bolag och Nobelkruts forskningslaboratoriumfiir forsdljningsservice samt for utveckling ^v nyalikemedelsprodukter.
') Bolagsstdmma och styrelsesammantrddei
Goteborg. Tvi nya ledamtiter, direktor
Sverre Sohlman och envoyen Stig Sahlin,
samttvi nya suppleanter,direktiirernaOscar
Lind6n och Axel $Tahlsteen, invaldes i
styrelsen.
Vid en hogtidlighet pi Bofors Samlingshus,
anordnad av Nobelkruts brandkirs kamratforening, utdelade landshovding K. J. Olsson Brandbolagenseldsldckningsplaketttill
Nobelkruts brandkir samtpersonligadiplorn

'@

Er'tc

tlil@
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till n brandmdn. Direktor Sohlman
utde_
lade ddrefter pris till pristagarna i
brand_
karensolka tdvlingar.
ForsvarsministerAllan Vougt talade
kring
dmnet "Folk och forsvar" ofu .r, konferenl
i Givle. Efter en orientering om virt
for_
svarspolitiska Ld,gegav statiridet en
del
upplysn-ingarom de senasteforskningsresul_
taten pi krigsmaierielomridet och ndmnde
dZirvid nhgra av Bofors nykonstruktioner,
57 mm kanonen och 12 cm kanonen. Stats_
ridets tal kommenter:ades
livligt i rikspres_
r-..",o.h. itergavs under ganska-uppseendevdckande rubriker.
SvenskaMetallindustriarbetarforbunde
tsirs_
berdttelse,som dennadag publicerades,kun_
de bl. a. meddela att dei varit lugnt
pi.
avtalsfronten,att bristen pi arbetskr?ft
be_
stir och dr sdrskilt kdnnbar for
idrnbruken.
att medlemsomsdttningen
varit ielativt stor
och att forbundets finanser dro goda.
7. Karlsk-ogaskyttarnas
lag vann Orebro ldns
Skytteforbundssvira v-irfdltskjutning,
som
holls i trakten 4v yxe. taeei bes;d
till
1OO% av boforsare

Wablqui:t tar enlot brandhdrsplaAeuen
ur
!/5,, !uelinSenidr
tandshdudingK. l. Olssonshand. Eoto
Schdnning.

I SvenskaDagbladets korpskytte hdvdade
sig S7edaverkenslag vil, min erovradeintet
nytt vandringspris. Flera enskilda lagmedlemmar itervdnde dock till Sodertiili!
mecl
storre eller mindre pris.
i2. Nothinska forsvarskommitt6nsamt
ett 20_
tal pressrepresentanter
bjodosav Flygvapner
"uppvispi en
.verkningsfull och dramatisk
ning vid Karlsborg. For forsta gingeri
visa_

17. Ungdomsgirden
avslutade
ett lyckosamtoch
a.rbehfylltverksamhetsirmed en virfest,
ddr programmethelt skottesav UG:s egna
i<fmaqor Fil. kand. fru Ingrid petander
frin Asa folkhogskola talide om
Jane
Addamsoch settlementsid6n.
18. Boforsmusikkirinleddesommarens
frilufts_
konserteri parkenvid Konsthallen.
20. Arets studentkull,2O st. r.ryavitmcissor,
5
9:r.:.Bofors nyi st mm flygltaiskunor,,
flickor och 15 pojkar,kleickies
SAAB-bombsikter,bombfzilin"ing,raket_
och hvllades
med blommor,tigade genom stadenmed
skjutningm. m.
Bofors musikkir i spetsin och forsladessi
15. Marketenterietvid Kilsta hzirjadesav
en
sminingom hem i specialfordon.
eldsvida,sannoliktorsakadav Sverhettning
,U1:;
i en varmvattensberedare.
-A.nders
fll6n, Thure Bergstromoch
Olle Nilssonfri.n Tidaholmsverienbelade
15/5. Marketenteribarachen aid Kil:ta
1:a plats i korpskyttetoch tog ddrmeden
i lftgor. FotoSchdnnine.
2:a inteckningi det av tidninfen Vzistgota_
Bladetuppsattavandringsprislet.
21. Korporationsskyttetavslutades. Direktor
Sohlmansvandringspris
till bdstalaE fuin
Nobelkrut erclvrades-av
Laboratoriet]
Etr 20-tal skyddsombu
d, fuhn Nobelkrut
gjordeenresatill Norrkopingfor att studera
-hos
arbetarskyddsfr-igor
m. m.
olika in_
1,.
qustrlef.
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2 2 . Sommartidinfordes vid Boisverken.Arbetstiden blev kl. 6-15 med en halvtimmes
avbrott for lunch.
Karlskoga hedrades ( ??) av en kringresande auktionsfkma, som klubbadebort diverse
konst och antikviteter av tvivelakiig kvalitet
oi Folkets hus. En och annan sak stannade
har, a.rnarsblev det mest iiterrop.
Vid valsning av krut i Krutvalsverket vid
Nobelkrut fattade en krutplatta eld och
brdnde en atbetare. Foljande daginttdffade
en liknande brand, dock utan att vllla
kroppsskador. Mycket omfattande skyddshtgdrder ha vidtagits mot dessaolyckor, som
tyvirr icke helt kunna undvikas. De materiella skadorna bruka dock bliva mycket
obetydliga.
26. Avdelning 70 av SAF Tidaholm holl skyddssammantrddei nirvaro av Sdkerhetsingenjor
Granholm, Bofors. Ombudsman Ahlberg,
SAF, och YrkesinspektorLandgren deltogo
i sanrmantridet.
28. ,9 ungdomar klarade irets realexamentill
stor glddje for alla mammor och pappor,
som togo emot pi skolplanen.
31. Foreningen for arbetarskyddholl irsmote i
Stockholm, varvid foreningens nyinstiftade
f6rtjdnsttecken for fiirsta glngen utdelades.
Tre boforsare lterfanns bland de f.orsta44
medaljorerna, ndmligen skyddsombudet
Gustav Froberg,ingenjor Gunnar Granholm
och skyddsombudetG. A. Skyllkvist.
Bofors Stockholmskontorflyttade frin Sveavdgen till en storre och mera centralt beldgen vining vid Jakobstorg. Hdrdverkstaden
flyttade tidigare till sttjrre lokaler vid
Huvudstavdgen.
AB Bofors Nobelkrut fick byggnadstillsti.nd
for uppforande av 2 st. sprdngdmnesmagasin, nybyggnad av fortrdngningspressvid
lackullsfabriken samt anlziggning av 400 m
smalspir pi fabriksomridet i Bjorkborn.
I klorarninfabriken okadeskapacitetenmed
3o /o tack vare en fiiljd av metodindringar.

J- U N I

Tiinligen uannl ocb aackert aiider i den
fi)rsta-ueckan,renArehyligare och ottadigate
med talriAa regntAurar.

1. I syntesfabriken vid Nobelkrut startades i
samband med tillverkning av pdlsfdrgdmnen

1,3

Arets aitrni)ssor tiga genonz staden nzed.Bolort ntusik'
h,ir i tiiten. Foto Tilander.
20/5.

en forut hdr icke begagnad enhetsprocess,
ndmligen nitrosering. For F-avd. ovanliga
konsiruktionsmaterielbl. a. trd, polyetylen
och hirdgummi kommo till anvdndning.
3. Elva nya ingenjorer utexamineradessisom
forsta kull frin Maskintekniskafackskolan
i Karlskoga.Under i fuha elevernastuderat
intensivt och uppoffrat all sin fritid. De tvit
forsta hren ha de haft 4 timmars kvdllslektioner 4 ghngeri veckan,det tredje och sista
ldroiret hade gitt pi dagtid. De nva ingen12/5. Rlhe,sAjutuing6uer l/iittern lrfrn /. 21. Bilden godFoto Text och Bilder.
kiind fiir publiceringav f6rsvatsstaben.

jorema airo:Gunnar l3irgersson,Ove Bjorrrssolr, Folke Bohman, Tor Eliasson, Akc
Eriksson,Rune Gronkvist, Torsten Jansson,
Ulf Karlsson, Carl-Erik Lind6n, Stig Mfuisson och Lennart Sundstrom.Samtlisa voro
och iro boforsareeller nobelkrutarel
3. Stockholms Studentsingare gdstade siaden
och holl en utomordentlist vacker konsert
pi Samlingshuset.

1/6.
:idan.

.rtod ltirdigt
"Hiltebo"
Boforcfoto Tillman.

illl det j,ttre. B)ld lrdn gcird:_

zt. KMK:s nya bana vid Gdllerisen invigdes
rned "kanonloppet" for midgetracerbilar.
Loppet har redan kommenterats i Bakladdaren.
5. "Jrirnbruksorternabora sdrskilt gynnasmed
byggnadstillstind for bostdder", framholl
1948 Lrs jirnbruksutredning i sitt nu framlagda slutbetdnkande.
En grupp studenterfri.n universiteteni Luncl
och Uppsala samt Stockholms hogskola
gistade Karlskoga for att under en veckas
tid studera sociala och fackliga problem i
samhdllet.Studiebesokgjordespi industrierna och kontakt soktesmed personalorganisationerna.
6. Karlskoga Hemvdrn 1O-irsjubileradei fest
och gamman. Ingenjor L. Swartz mottog
Hemvdrnets fortjdnstmedalj i guld och ett
30-tal hemvdrnsmdnoch chefer tilldelades
Hemvdrnets silverplakett. Av 10-irsberdttelsen, som sammanstdllis av adlutanten

Maj,

Interidr

"Haltebo".

lrrtn ett.tr) r/ttlzlnen i n1,ir ttngAarlsbotellet
Boforsfoto Tillman.

8/6. Artillerioft'iceren,AaptenEric Langel:,prt fugarexUjtpland.,.rontsegradei tciulingenonz Bot'or.rt.andring.rpri.r.Foto
friu l{arinstaben.

Tetninsn,slulning
i/6.
i Bolor: ltanrlels.rkok,
Bolor.s barntriidgird.
Bofotsfoto Tillman.

t4

hlaior
SahAansAapen pralar "40:n".
Jlni.
Aapten Sahlin, Bof ors, .rant iitterste Hellstrdnt,
AKA-film

Bostrdm och

Juni. 40;an piL atig till Viiddi; ned glister ocb itk[idare till
r pp oi.rn i ngt shj fi ni n garu. AKA-film f oto.

LcSS.

foto.

Kjell Gustavsson,framgick ait de 10 gFngna
iren varit fyllda av hdngivet och uppoffrande arbete.
6. SvenskaFlaggans dag firades hogtidligen
pi Torget. Bofors mlrsikkar, som alltid
medverkat, fick i ir mottaga en svensk
flagga frin bestyrelsenfor SvenskaFlaggansdag.
7. Arets forsta skogsbrandrasadepi. Villingsbergs skjutfdlt. Den hzirjade ett omride
norr om sjon Kdrmen.
8 . Tre jagare ur kustflottan tdvlingsskot om
"Boforspriset" i 15 sekundmetersstorm i
Stockhoims yttre skdrgird. HMS "Uppland" segradeoch skot sina 30 skott mot
det 10.000 m avldgsnamilet pi 1 min.
4) sek.med mycket god treffverkan.
1 0 Medaljutdelning till 118 anstillda vid Bo'
forsverken och Nobelkrut med 2) fus liLngvarig och trogen tjdnst. Disponent Wijkander forde i sitt hogtidstal ihorarna 100 ir
tillbaka i "den gamla goda tiden".
t 2 . Studieeret avslutadesfor ABF och TBV.
Bhda organisationernaha stora sv5.righeter
med att fh lokaler till alla cirklar. ABF
81
hade under den gingna studiesdsongen
cirklar med sammanlagtg16deltagare.TBV
redovisade60 cirklar och 708 deltagaresamt
3 forelisningskurser med ca 320 deltagare.
Fi stider kunna uppvisa ett si starkt och
vidgat studieintressesom Karlskoga.
KrigshogskolanbesokteBofors och studerade de olika anldggningalna.
r5 . "Vi fe bada i Mockeln son i fjol", sade
Hdlsovirdsndmnden.

1,5

ffi*#
luni. Den n1,a 4o:atz under .rAjutning nted lill eldArat't,4
sAott i seA. Liigg mdrke t.ill hur hllsorna dan.rai rig lrin
pjii:en. AKAJilm foto.

3/6. De nlbahade ingenji)rerna frdn Kgt MasAint'achskold
i sAdn :iillskalt dd Stadshotellet. Foto Schiinning.

1t. Vid sigen i Bjorkborn igingsattes en anldggning for impregnering av virke.
Den stora nya maskinhallen for Dieselnotortillverkningen vid Nohab stod fdrdig och
visades for pressen. Inflyttningen av maskiner dgde successivtrum under hiisten.
17. Den tunga industrin behover folk - "det
pigir en flykt fri.n den tunga industrin, som
miste inge de allvarligaste farhigor", sade
direktor I(jellander i en intervju.
6/6.
Bolort

lettlighetema pi Suenska Flaggans dtg
rnusihkir en taensA fana, Foto Tilander.

Vid

nottog

18. Storon stod fdrdig att taga emot alla semestergister. Redan nu var allt fullbelagt
for sisongen och heru Nils Gullbrand hade
brida dagar.
30 juni-15 juii. Ni.gra indiska experter, statssekreteraren i forsvarsdepartementetmr
Hirab M. Patel, overste K. Sangram och
ingenjor K. Famji gjorde en resa till olika
svenskaindustrier for att studera. I resan
ingick ocksi ett Boforsbesok.
Slungsandbiistermaskinnr 2 fardigstdlldes
i Mek. Gjuteriet. Gamla adjustagehallen
var i det nirmaste fnrdig efter ombyggnaden
till verkstadslokaier.

JUrr
Vlixlande uitder ntellan l:aluklart ocb mtlet
med Aorla regnsAurar. Vackraste uliclret ittfoll under JetneJtern.

4/6. Kldrt fdr start i midgetloppet uid' inttigningen aa Karltkoga Motorttadion.
Foto Tilander.

' Kanonerna" delilera pd Karlskoga .fuIotorstadion.
Fntn

1. Vdgen Valisen-Viker p6. strdckanmellan
Hoglunda torp i Karlskoga och Slita Asen i
Vikers sockenavstinges frin all trafik enligt Ldnsstyrelsens
sdrskildaresolution. Orsakenvar nodvdndiga till?igg till sdkerhetsforeskrifter for provskjutning m. m. inom
Bofors skjutfdlt, inom vilket vigen loper.
\Wedaverkensstora midsommarfest gick i
glddjens och osregnetstecken. Programmet
bjod pn kaffe, saft och forfriskningar,lekar
frir barnen, bigskytteuppvisning,prisutdelning, dansm. m. Minst 600 deltog i festen.

Srhiinninc

2 . NBJ inkopte Granbergsdalsbusslinje och
utlovade i samband hdrmed utokning av
trafiken och samkorning med tig och rdlsbussar.
2 . Insamlingen av jdrnbruksminnen,som ordnats av Nordiska Museetoch Metallindustriarbetarforbundet, avslutades och gav ett
mycket gott resultat. Som vi tidigare meddelat, voro Boforsskildringarna ganska fi.
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2 . "Boforsloppet" pi cykel gick med ett siort
antal deltagare. Segrarnai de olika klasserna gick till Uppsala, Lindesberg,Kumla,
Bofors (Gosta Bonde, yngre oldboys) och
Orebro. I debutantloppet segrade Halvar
Johansson,Bofors.

1P.!

3 . Byggnadsarbetet pe den nya dttiksyranhydridfabriken piborjades med Skinska
Cementgjuterietsom entreprenirr. Byggnaden skall Ziven innehllla anldggning for
koncentreringav dttiksyra. I sambandmed
byggnadsarbetetfick Alexvigen till RAavd. ny strlckning.
4 . Kommerseridet Ragnar Sol-rlnans tlinnc
hedradesi sambandmed att StatensHantverksinstitut firade sitt to-&rsjubileum. AB
Goteborgs bank overllmnade sisom giva
till institutet en portrlttbyst av kommerseridet Sohlnan, som var instituteis forste
ordforande 7937-1940. Bysten ir utford
av skulptor Ivar Johnson.

Jani. Bofors d.eltog genont. sin agent i Span)en pi at.stiillningen i Barcelona nzed en tnonter t'isande stdl, t,erktyg oc/t
uerAstadsProd.aAter.

6 . Arbetsmarknadsstyrelsen
beviljade AB Bofors Nobelkrut byggnadstillstind for nybyggnaderav skdr-och sikthus,tvitthus och
emballagemagasin pi fabriksomridet i
Bjorkborn.
8 . Belysningen i cykelstdllen vid Tidaholms-

verken var fdrdiginstallerad. Samtidigt
centraliseradesstorsta delen av ytterbelysningen, som nu skotesav portvakten.
1 0 . Boforssemesternborjade och hyllades i KT
med en ling dikt ur vilken vi citera:
Farvdl,Bofors,Karlskoga
Nu iir p& jobbetslut,
nu gladadrar vi ut
pi landetatt ossroga.
Nu vankasluft ochsol
f6r byxaoch fdr kjol.
Ei svan'asskall kanoner
ei nu vi hlrdar stil
att festa dr virt m&1.
- vi tagit ut ransonen:
Tiil biiljan stir vir hig.
Till vischangir virt tig I
Ett litet skjul for forvaring av raketer antindes under pigiende experiment och gick
i luften. Det hela var en bagatell, r:ren heindelsen kommenterades under stora och serrsationella rubriker i pressen.
11

Artilleriskjutskolan hade inbjudit till "allm;inhetens dag" pi Villingsberg. V1dret

1.7

luli. De thdliindsha ntoinoll)cerarna besijkte ochs,i Lanclsterk pri sin studieresa. Fr. u.: kepten ton Arbin, generalhon.rul
Ensted.t, honntenddr Pegantn, Eotntnendt)r Bunnag, |uerste
Sablin, anziral P/tc/)liJtrttott, t)reri n genji)r Buchegger, dire Atbr
lanssott och hontnzenddr Sindrsopoit.

12/7. Hbdl)erAstelertnet na stnlade hos ingenjdr Sund.b1.
Stiende: dagens ilird, K. I. Sit;berg, I. V. Engborg, P. E.
I(arls.ron, GilJt, Pettet.tJou, St,en Enoch och N.l/.
N)lsson.
Sitnnde: I(. G. NornhoJn, Atgttst Oltsot, Ander.r Antlersson,
K. A. Ziljat och K. fobrrnsson.

24. Broarnavid Bjorkbornvoro klara efter ombyggnads- och fiirsidrkningsarbeten. Den
forsta tiden hade trafikanterna litet svirt att
forlika sig med nymodighetetna med bestdmdakorfiler o. s. v.
fick en stor uy CaterByggnadsavdelningen
som ornedelbart
planeringstraktor,
pillar
sattesin pi Kilsta.
ByggnadenT 4, ombyggdtill dinitreringsanldggning, togs i drift vid halvirsskiftet.

21/7. Bolorsl6reningens
nya't'int kiosk stod ftudig efter :enerteril. Bofotsfoto Falk.

AUGUSTI
iitz iwl),
Fi)rtta ltiilftetz aacArareoc/s o,arnt.are
den 6 uar Sretsaarntastedag med + 24,94.
Senaredelen mulen ocb regnig.

var kyligt och opiliiligt, men alla som kommit tillstddes bjodos ett statligt program.
12. Gamla hdrdverksveteraner samlades hos
ingenjor Sundby och aterupplivademinnen
frin fornstora dagar.
1 3 . Karlskoga med omnejd var ovanligt vdl forskonat frin &ska denna sommar, konstaterades frin stadenselverk, som annars brukar ha svir kdnning av detta slags ovdder.
En helt nvreoarerad bockkran skadades
svi"rt vid en eidsvida inom Boforsverken.
Trots den i och for sig obetydliga branden
blevo de materiella skadornaavsevdrda.
En siamesisk militirdelegation gjorde en
rundresagenom Sverigeoch besokteBofors,
Karlskrona iirlogsvarv, Kockums varv samt
flera andra industrier. Chef for delegationen var konteramiral Jan Pachusanon.
Sverigebesoketingick i en stor studieresa
Senom Europa till Sydamerikaoch iter till
Siam.

i. Ny sandbldstringsanliggning togs i bruk vicl
Tidaholmsverken.

2 . Karlskogas 900 folkpensioniirergjorde den
sedvanligatundresan i bussar genom iistra
Vdrmlands fagra bygder. I ir gick fzirden
over Storfors, Bjurbicken, Filipstad, Hdllefors, Grythyttan och hem. I Krokbornsparken i Hdllefors bjods ph kaffe, forfriskningar, musik och kabar6. Bofors musikkir
deltog givetvis i fdrden.
4.

KT erinrade onr att det nu var 25 hr
sedan som Granbergsdalshytta, den sista
bergsmanshyttan,bliste ned inom Karlskogabergslag.
a'/

7/8. Narurensunder i Mdrkt,iken.lKraltrekordetfar lgso
,ogs dt herr Nils Hallgren EE, son liskade tpp iigaren till
dennaklo. BoforsfotoTillman.

24. Boforsforeningenfick en ny kiosk pi Brukstorget i forndmligastesommarstugustil.Den
gamla kiosken uppstrilldesvid Kilsta.
2/8.
r,ttligt

Alb

rad staden ocl: bygden hade ar bassar hade :on
pensioniirsre.r;uz. Foto Schiinning.

rppbtingat.r l6r
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2/8.

6. "Kanonrundan", Bofors cykelklubbs tdvling, gick denna dag och segernhemfordes
av en Karlstadsbo.
9. Drygt 100 av de kvinnliga arbetarna vid
RA-avdelningen sittstrejkadei ca 2 timmar
som protest mot att en sjuk kamrat fatt
oldmpligt arbete. Hela f:lgan klarades
snabbt upp till allm;in belitenhet.
,ir

I4-L9.
Pension;irerna hade sannerligen tur
med vddret i 6"rnar de voro inbiudna av bolaget och Metall pi den traditionella Storonaveckan. Sommarenkom ndmligen seut
omsider.
14-75. Sjokrigshogskolansartillerikurs besokte
Bofors, studerade olika avdelningat och
irliorde foredrag om de senastekonstruktionefna m. m.
1t. Att starta verkstad i Orebro med verktyg
som stulits fri"n Bofors lonar sig sannerligen
inte. En arbetare, som varit anstilld htir
19i7-1946, fick dyrt erfara detta.
Utanfor Kilstavalsverkeiborjade Parkavdelningen ankigga 5.000 m2 grismaitor. I oktober plantetadesekar och lonnar pi grtisrnattan for att gora omgivningarna lummigare och vackrare.
Byggnadsarbetetpi det nya st&lverketvid
Kilsta piborjades. Entreprcnordr Olle Engkvist ByggnadsAB, Stockholm.
"Pacific" skeppades
Med Johnsor-rlinjens
iintiigen de tvir stora r;ilsbussarfrin Nohab,
som i ndrmare2 ir stettvel emballeradepit
Lindholmskajen i Goteborg.
i alla verkInstalieringelrav lyseimnesrdr
stadslokalervid Tidaholmsverkeuvar fzirdig.
19. S. J. tecknadekontrakt med Nohab om leveransav 20 st. inglok.

1,9

Har tur pensiottiiretna igen sig i Krokborn:parket

dd.

Hiillel ors. Foto Schi-inning.

1 9 . Skogskarlar frin Ndrke, Viirmland, Vdstmanland och sodraDalarna samladesi Karlskoga,ndr kronojigardistriktet holl irsmote.
Efter forhandlingarna studerade man Boforsskogarna och tittade iven pi Kilstaverken, "Nordens modernastevalsverk".
2 2 . Karlskoga IF och Boforskamraternahade
inbjudit till internationellatdvlingar, "Amerika-Spelen",pf,. Bofors idrottsplats. 5 nya
banrekord noterades av Lloyd La Beach,
Herbert Mc Kenley, Daniel Cooper och
GeorgeKerr. - Stadenbjiid bl. a. pi allmrin
flaggning.
Kalmar Varvs nybyggeM/S Avahy, bestdllt
Pousade & Lta, Santos, Brasilien, gjorde
plovtur. Framdrivningsmaskinerietbestir'
av en Nohab dieselmotor.
24. Forstaetappenav skyddspristiivlanvid Tidaholmsverkenvar avslutadoch priserna utdelades.
Karlskoga forsarniings ildsia invinare,
rinkefru Anna Maria Pettersson,avled i sitt
hem i Bjorkborn i den hoga ildern av 100
fu p'a2 minader ndr.
Bolor.t 10,5 un luknzotz t'isad.esIti l6rsturtut.rtiillningen i Boden fdr en ungdotnlig ocb inltes.teldd ptlblik.
Foto frin Fiirsvarsstaben.
26/8.

,ijl"

27 au&-2 sept.Metall s 23:e ordinarie kongress
oppnadesi Stockholm. Overstyrelsensignaleradeavtalsrorelseroch icke mindre an L56
notioner behandlades. Sista dagens viktigaste frlga rorde arbetarpensionerna,och
Konden ansigsboralosasmed det snaraste.
gressengav ocksi forbundsstyrelseni ,rppdrag att i detta syfte vidtaga alla htgd-rder.

,ir

di

ii@rl0il.e;".d,.lle@-:iio

26/8. Bof ofi Nobelkrfis appilzArkranntdde nzonter nzed.Boliollex m. nz. pi S:t Erihsrniissar. Atelj6 U.ggla Foto.

26. "Yarldens bdsta lvkanon", Bofors 10,5:a,
visadesbland minga andra moderna vapen
pi en forsvarsutstdllningi Boden. Overbefdlhavaren, general Helge Jung, invigde
utstdllningen och talade om Sverigessvira
ldge vid eventuellt tredje vdrldskrig.
Bofors Nobelkrut deltog pi. S:t Eriksmissan
med en stor montef, visande bonoplex av
alla de sorter samt ovriga civila produkter,
farmaceutiskapreparat, fdrgdmnen, lacker
och hartsdmnenln. rn. Utstillningsmontern,
som ritats och komuoneratsav Reklamavdelningen, uppmdrksimmadesmycket, den var
bide upplysandeoch vackert belyst.
27. I brandkirsstafetten,anordnadav Karlskoga
Brandkir, deltog 10 6-mannalag. Bofors
brandkir segrade,foljd av Artilleriskjutskolan pi 2:a och Karlskoga Brandkir pL 3ie
plats. Segernmedforde en forsta inteckning
i Brandstyrelsens
vandringsprisoch en andra
inteckning i Firma Malmstroms vandringspris for bdstaKarlskogalag.
27/7.

Bofory segrande lag i Brandkfrrsstafetten. Frin aiinster:

K.E. Claeston, N.G. Kailtson (16pning), S.Melin (sittning),
U. Ellstrdnr (handgranatkastning och cykling), S. Stri)mberg
(shjutning ocb cykling), R. Karlsson (rodd)
( lagledarc). Boforsfoto Tillman.

satnt N. Hiigg

29. Det stora byggnadskomplexeti Sandviken,
som byggnadsfirman Sundh hiller pi att
uppfora, stod i det ndrmasteklari, ocl-rinflyttningen kunde borja. Det blir 2 trevhningshus,1 tvivinings- och 1 enviningshus
om sammanlagt54 bostadsldgenhetersamt
lokaler for apotek, post, barnavirdscentral,
affdrer m. m.
Byggnadsarbetetpi en 32 m lAng tilibyggnad till MVK 30, avseddatt rymma lokaler
for utlastningenoch centrala stillagret, piborjadesvid Kilsta.

SEPTEMBER
Mulen oc/t gansda regnig, ntedeltent.peratul',elt -t

1)".

"76-Lring foryngras", hette det i pressen.
Lok nr 4) med tiilverkningsl,r 7814 gjorde
ett iterbesok i Nohabs verkstdder for att fit
en make-upoch moderniseringmed oljeeldning och tryckluftsbromsar. Nigra ilderdomskrdmoorled loket annarsicke av. Det
rro
levereradespi sin tid till divarande Uppsala-Margretehills Jernvdgoch kom senare
till Forsbackajd+nverk,ddr det alltjimt gnr
i tjdnst som vdxellok.
12. Den 13 januari 1947 blev en verkstadsarbetare skadad vid en trafikolycka utanfor
Bofors Skrddderiaffdr. Vederbtirande,som
ansig att olyckanorsakatsav att stadenicke
skiitt vdgbanan ocir sandningen ordentligt,
stlmde stadenmed begiran om skadestind.
Forst nu foll domen i milet och den skadade
erholl ca 40.000i skadestindrn. m.

14. I Stockholm igde den tredje l<onferensen
rum mellan partiledarna och regeringen
varvid forsvarsfrigorna stodo pi dagordningen. Senaremeddeladesatt regeringen,
voro eniga
partierna och overbefeilhavaren
om nodvdndigiretenav att stdrka fdrsvaret.
Av materiel, som miste nyanskaffas,ndmndes pansarvdrns-och luftvirnskanoner, nya
10,5cm fdlthaubitsarm. m.
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'1att
1t. AB Bofors anmdldetill bostadsstyrelsen,
bolagets behov av bostddet under de ndrmaste hrenar 535 enkelrumoch $5 familiebostdder. Enbart det aktuella behovet dr
245 enkebum och 265 familiebostdder.
17. Stadsfullmiktigevaleti ir gnllde 50 mandat,
ddrav 10 nya. Slutresultatetblev 29 socialdemokrater,11 folkpartister, 5 kommunister,
3 hogermdn och 2 bondeforbundare.. Av
dessa iiro sammanlagt 29 boforsare, resP.
18, 8, 1, 2 och 0 frln ovan ndmndapartier.
Sodertdljebornavalde 3 wedaiter till stadsfullmdktige, elektriker Gunnar Axelsson,
forman Carl Martin Eriksson och direktor
Sven Lind. De tre hertarna representeraen
slagkraftig minoritet plt cirka,7,9 /o.
21. "Hopp-Jerkarna,"och alla de problem dessa
medfora behandladespi ledandeplats i tidningarna. B-pilen har redan vid ett par
tillfillen talat om arbetskraftensrorlighet
och de onodiga kostnader den medfor for
bolaget.
22. En stor forsvarsutsidllning "Kontakt med
forsvaret" oppnades i Kungstrddgirden i
Stockholm, arcangerad av Stockholms befdlsutbildningsforbund m. fl. frivilliga forsvarsorganisationer.Nyheter, som ddr visades, voro bl. a. raketgevdrmf 4) (superbazookan), granatgevarmf 48 samt luftvdrnspjdser.

Aug.

Den nya bebyggelsen ldngs Fllgfdlt:uiigen

"Riide Omt" synes i hldens nitt.
godk?ind f6r publicering.

lAxer upp.

Flygfoto Schiinning. Bilden

inom kommunen samt ait ett stort antal ntr
beboddaldgenhetervoro utdomda.
AB Bofors Nobelkrut miste utoka vattenverket inom fabriksomridet och anholl fordenskull om byggnadstillstind.
21. Den nya Skrantavdgen,Kanongatans forIdngning mot vister, oppnadesunder enkla
ceremonier. Alla de som bo i HSB-staden
vid Grundldggarevdgenha nu fitt en trevligare och sikrare vdg till arbetet.
Yngeredsforsbolagetsnyastekraftstation vid
Billforsen i Atran invigdes. Turbinerna Ziro
frin Nohab.

25. Ingenjor Helling hade inga svirigheter att
i Lr fL fulla kurser bide i VL och NLL, ddr
sammanlagt 4Tlxrhngar antogos. Han kunKarlskoga stad begirde hos bostadsstyrelsen
de ocksi konstateraett alltjimt stigandeinatt av 7951 irs kvot fe 400 ldgenheter,bl. a.
tresse hos ungdomen att skaffa sig en
under hdnvisning till det stigande antalet
ordentlig yrkesutbildning.
anstdllda vid Bofors. Man upplyste bl. a.
om att 693 sokandetill nya bostdderfunnos
28. Experimentavdelningens
(VV 30 - numera
VE) rekord med 1 skadefria &r uppmdrk23/9. Till Bd.llf orsens kraf tstation leaererade Nohab turbinernd. Foto Nohab.
sammadessivdl av fackpressensom de dagliga tidningarna.
Sept. lngenjbr Sahlberg ocb ldrman Gastat,ssotziiro glada och
belilna iirer ldrlingst,erAstadens nya iindandlsenliga och aachra
loAaler i DieselterLstaderz. Foto Nohab.
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pi olika platser inom verkstadenta,komma
successivtatt overflyttas till den nya kompressorcentralen,som limnar tryckluft till
hela verkstadskomplexet.

5/9. Lok nr 43, leoererat frin Nfi.qoist & Holn fu 1874,
pd i.terbetdAr9'o. Foto Nohab.

visadeett par nyutkomnaar28. Sdkerhetstjdnst
betarskyddsfilmer for skyddsombud m. fl.
pi Stillaboratorietsforelisningssal.
29. Elitbrandkirens nattliga orienteringstdvling
vid Nobelkrut samlade 26 deltagare.Banan
vat ca 4.000 m li.ng med 24 kontroller och
7 ovningsmoment. Individuell segrare blev
F. Collin och 4:e vaktavlosningenerovrade
for alltid direktor Sohlmansvandringspris,
om vilket det nu tdvlats i 9 ir.
En ny metod togs i bruk for rening av ortotoluolsulfamid - en meilanprodukt i sackarintillverkningen - varigenom hogre utbyte
och kvalitativt bdttre sulfamid erholls.
De forsta MobilapumparnaavWedaverkens
tillverkning kom ut i marknaden. Kontrakt
om tillverkningen avslots i okt. 1,949,detaljerna borjade framstillas under foriret
1950, verkstadenriggades upp i juni-juli
och pn hostkanten var tillverkningen i
full ging.
Under denna rninad monteradesden nykopta stora kompressorn i Wedaverkens
kompressorcentral. De dldre och mindre
kompressorerna,som nu finnas uppstdllda

En hdger uppenbarade sig vid dammen r
\Wedaverkenspark. Den mirkli ga f.Lgeln,
. som allmint ldt sig beskidas,passadeocksi
pi tillfiillet att ta sig ett ordentligt skrovmil
pn de flesta av guldfiskarna i dammen.Man
fick ddrfijr senare under hosten inkopa ett
: stort antal nya guldkarpar i 65 ore st.

OKTOBER
GansAanormal betriilfandetentperaturoch
nederb1rd. Fdrsta frosncattenden 5 ocb
fi)rta sndnden27.
1. Chefsskifte vid Nohab. Direktor Manfred
Kjellander iiverldmnade iedningen i direktor Per Odelbergshdnder och gav i samband
ddrmed en serie intervjuer i ortspressen.
"Den tunga industrin kan ta emot si minga
rnan som helst och sjdlva har vi arbete for
S/lO. Med stor uppmiirksanhet fblide man skjutningin ocb
pdski*tfiiltel. BoforsfotoTillman.
d.emonstrationen
t'

3/ 1o. Her Ur8er, SAiwfnhet, bade tydligen inle saArt .tt,
fi RA-f lickorna nred slg. BoforsfotoTillman.
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300 man till. - Utsikterna for Nohab och
Trollhittan anser jag vata liusa. - Samarbete, fortroende och forstielse mellan mdnniskorna i ett storforetag dt det vdsentliga
f.or f.ramgLng", sade direktor Kjellander
bl. a.
Nohabs foretagsndmnd samlades dagen
innan till en avskedsfest pi restaurang
Minerva, ddr den avgiende chefen hyllades
med tal, minnesgivor och blommor som
irverldmnadesav herr JohanNilsson.
Boforsarna fingo bekvimare att komma till
Intressekontoret.Den besvirliga nedfarten
ombyggdesoch stensattes.
2. Nohabs yrkesskolastartadei spiitter nya lokaler, inrymda i nya verkstadsbyggnaden'
Skolan kan ta emot 50-60 eleversom fi en
gedigen utbildning i snickeri, plitslage-ri
filtti.rg, svarvning, frdsning m. fl'
ia-i
yrkesdmnen.Moderna maskinerdro givefvis
lnstallerade. Ldrlingstiden dr 3- eller -Ltig,
antalet lirlingar i varie klass 15-20 och
ldrlingsildern L5-I7 ht. Avtalsenlig liin
utgir under lddingstiden. Forestindare dr
ingenjdr Gote Sahlberg och som Ldrare
tjZilstgoratvi formdn, herarHenry Gusiafsson och Carl Orn' Det mi ocksi ndmnas,
att ldrlingsutbildningen vid Nohab daterar
sigffin 1.928.
3. Samtliga anstillda pi RA-avdelningengjorde ett studiebesokpi Skjutfnltet. Herr Urger
instruerade om hur det gir, om icke ammunitionen apteras ph tdtt och riktigt sdtt. Besoket blev mycket lZirorikt.
Ska ai ,ro dtt Jobn Linderbergs historia )ir riAtigt
sann? Maior Blontquisl ser i alla fall tuialande at, lihsom
Erik Landin. Boforsfoto Tillman.
22/10.

3/rc, SAhiir glr det ont ammunitionenir rdtt aptercd' Frfrn
RA-besd\et pi skiulalw. Boforsfoto Tillman.

3. De 3 civilmilen mellan Bofors och Forenta
Staternabehandladesav distriktsdomstolen
i \ilashington. StatsiklagareRoss O'Donahue, som forde USA:s talan, krdvde, att
domstolen skulle avskriva milen, di den
icke dgde domsrdtt emot den amerikanska
staten. Detta yrkande bifolls. (United
Press.)
4. En forlupen kula frin Nobelkruts provskjutningsbanahamnade 2 km dirifrin i en ldgenhetpi Karlberg och skrimde frun i huset
ordentligt. Orsakenvat, att kulan rikoschetterat mot kulfingets overkant och tagit
denna ovintade och olyckligabana. Anordningar till skydd mot ett upprepande ha
vidtagits.
8. Anders Nyl6n, Tidaholmsverken,blev 1:e
man bland 2o deltagarei yngre oldboysklasseni SIF:s 12:e distrikts orienteringstivling'
vilken gick i trakten av Lerdala.
9. Frukttrld planterades vid Ammunitionsverkstadenvid Tidaholmsverken.
10. Det forslag om investeringsskatt,som regeringen nyligen f.ramlagt, motte skarpa genzz/10. En stdtlig bild lrfrn SAdladreaetdd Bofotsiahten.
Boforsfoto Tillman.
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20. Explosion i ett presshus vid Nobelkrut.
Eftersom liknande olyckor iro forutsedda
inskrdnkte sig det hela till en del skador
pi sjilva byggnaden.
Forsvaretbor ha fortursrdtt vid alla materielleveranser,ansig statsr&detVougt i ett
uttalande.

R;AsdagtnzAnnell bese Bolors ny
kanon L/70. Foto Text och Bilder.
24/10.

4o nznz laton4r-

2 2 . Algjakten pi Boforsmarkernablev ovanligt
lyckad och icke mindre d.n 11 dlgar fdlldes.
Algskyttar blevo major S. Blomqvist, jdgmdstare C. Danielsson, Lord Kilmarnock,
bankdirektor E. Lundberg, major P. L.
Pegafiha,direktor S. Sohlman, kapten A.
\WickstromochirverstelojtnantF. A.Villamil.

sagor fran industriledarhill. Direktor Sverre
Sohlman nimnde i ett uttalande, att konsekvenserna av denna skatt skulle bliva allvarliga, sdrskilt for den kemiska industrin.
10 okt.-10 nov. Direktor Goldmann holl en
forelisningskurs i imnet praktisk affd'rspsykologi for \Tedaverkenstjdnstemdn.

Avdelning 70 av SAF Tidaholm anordnade
utflykt till Skara och beslg dorrkyrkan,
Vdstergotlands Museum samt Jdrnikers
Verkstdder.
'A

framlade sitt betinkan12. Pensionsutredningen
de, vari fiireslis en obligatorisk tjdnstepensionsforsdkringsisom pibyggnad pi folkpensioneringen.
17. Urbrinken, vilken icke dr stadens ildsta
gata, som man kunde tro av namnet, utan
uppkallad efter urmakare Pettersson,oppnades for trafik igen, sedan den breddats
och gjorts trafiksdkrare.

En liten ljusstrimma i allt morker och all
bedriivelseover bostadssituationen.Arbetsmarknadsstyrelsenbeviljade I(arlskoga 48
ldgenheier ur den tillgdngliga extrakvoten
for industriorter. Staden sokte pi sin tid
71 ldgenheter,och fick nu nara 2/2.

18. Nuovo Quartetto Italiano gdstade staden
och holl en utomordentliq konsert i Samlingshuset.
19. Nu yar mar' frin postmannahill tlott Pa
postboxnummeroch felande gatuskyltaroch
husnummeri staden. En bdttre tingens ordning blir det vil si sminingom.
lYedaaerkens't'ramgdngsriAa handbollsflicAor. Frdn uiinster
till hdger se ai Sio Edlund, Solreig Andersson, Gan Elg, AnneMarie Fiulsrad, Barbro Mattsson, Ingrid' Rydb, Vanja Brosil?inr och Marianne Leatzd.er.Foto Torgow Studie, Sddertelje.

MO beslot vdcka ital mot en kapten vid
Kustartilleriet sisom villande till sprdngningskatastrofenden lp augusti 1948, dil 9
personer omkommo. M&nga olika teorier
om orsakentill olyckan framlades och hela
hdndelsenblev foremil f6r mycket skriveri,
delvis av sensationsmdttatslag och under
alltfor stora rubriker. Det hela slutademed
att vederborandehelt frikdndes.

.A

Riksdagenhade tillfille att studeraBofors
nya luftvdrnspjdserpi I t:s ovningsfdlt
utanfor Stockholm. "Monsterparad av modernastesvenskavaPen" hette det i de bdttre
rubrikerna. Tyvd'rr blev det ocksi en del
omkring uppvisningen.
sensationsskriverier
"slaskspalterna" fick ju sitt ocksi, sisotn
foljande "Man ldser att den allra nyasteBoforskanonen skjuter utan servis.- Synd,
pricka tallrikar dr annars det roligaste som
finns!"

27. B-pilen fick ett "kdrleksfullt" omnfr.mnande
i Orebro Ldns arbetartidning. Ja, det dr
sannedigeninte litt att gon alla till lags
och en objektiv och sanningsenligskildring
av saker och ting vdcker ju alltid ont blod
hos dem som for falsk propaganda.
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30. Pa Samlingshusetvisades en resefiln frin
Brasilien,dir man bl. a. fick se en vdlbekant
arbetsledarefrin Nobelkrut figurera soffI
Neptuni drottning vid linjepassagen.
Rokningen fri i Boforsverken- dock rned
vissa viktiga undantag. Se hdrom i B-pilen
m 4 795o.
\Tedaverkens damlag erovrade misterskapet i Sodertdlje handbollskorpserie. Laget
vann samtligamatcher- 2 mot varie Iag i serien. B-pilen ber att sentomsiderfL gratulera och visar nu en bild av de siita och
duktiga flickorna.
Wedaverkenslag tog 2:a pris i Sodertilje
fotbollskorpserie,vann division II och flyttadesupp till de stora pojkarna i division I.

9/11. Taklagslest pi onbygget aa Labbsandsstagan. Bolors'Ji)reningent ttyeJse, byggmdstare ocb kontollanter,
lr. t',:
AAe Aberg, N. O.'l,Yahlqui:t, E. Spiik, byggrttistare E. Andersson, stadsarkitekt Norberg, Paul Stark, montdr Zettetqrist
och Lars Carlsson. Foto S. Hellstr6m.

4. Nobelkrut hade inbjudit alla anstillda pi
F-avdelningentill eit informationsmote pi
Samlingshuset.Ingenjor Carbonnier skildrade de olika tillverkningarna som pigingo
och talade ddrefter om arbetarskyddetsbetydelse. Icke minst viktigt dr att zivenarbetarna informera sina nyanstillda kamrater
om skyddsforeskrifterm. m. Efter foredraget foljde diskussion och som avslutning
kaff.e.
8. 2000 olycksfria arbeisdagardr sdllsynt pi
men Experimentverken verkstadsavdelning,
staden kan uppvisa detta verkligt fina,
rekord.

rten elter flyttningerz.Foto Per Kitting,
4/ll. StarLodder.r
Trollhdttan.

NOYDMBNR
Ouanligt dimnig och aLt ntinad. nted dubbelt s3 nzycketnederbdrd, 99,9 mm, sont
nornzalt.
3. Falkenbergs stads elverk beslot bygga ut
kraftstationen vid Herting i Atran. Turbinaggregaten besteilldes hos Nohab.

4. Starkodderssten, enligt saganrest pe t00talet till minne av Starkodders strid med
Hergrimer Halftroll om den skona Ogn
Alfafastre, flyttades frin nirheten av Nohabs tackjdrnsgjuteri till en mera framtrlidande plats. Den 4 m hiiga stenenhar bl. a.
beskrivitsav Linn6.
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vid Nohab, ddt en svar10. Svir olyckshdndelse
vare, Hilding Karlsson, blev kldrnd mellau
tvi cylinderblock. Karlsson fick svira inre
skador och avled den 2 dec. pi Vzinersborgs
Iasateif.
lI-72.
Kommitt6n for samarbetemellan nykterhetsrorelsen och fackforeningsrorelsen
ordnade en konferensunder veckoslutetfor
Nor,. Carlskog) go,rlo K),rksAola .rkatrar it l6rgiingel.reu li)r
alt liintnd blats frt det pya Folhets Hus. Foto Tilander.

Noa.

Vy 6ter den ny dieselterrtstadendd. Nobab, T. b. montreilxgshallen,"hi)gsAeppef'. Foto Nohab.

att diskuteraen vidgad propagandasamt
skapandeta,vs. k. nykterhetsgrupper
ph ar
betsplatserna.
1 8 . LO tillstyrker i sitt remissyttrande
iiver ar-

betstidsutredningens
fiirslag om en forliingning av semestern
till 3 veckor. Aven TCO
tillstyrkte forslaget. Pi. ArbetarnasArosmdssai Vdsteris foljande dag ansigs,att
frhgan om arbetarpensioner
bor 16sassnarastmojligt.
1 8 . IFK Bofors 2O-irsjubilerade
och sig med

tillfredsstillelse tillbaka pi de glngna hren
ochmed tillforsikt pi de kommande.
al
L L.

Det gamlaskolhusetvid Centralplan,Carlskogakyrkbysskola,borjaderivas for att
ldmnaplatsit det nya Folketshus.

2 2 . Det dr inte ldtt att klara sig i byggforord-

ningens djungel. En person som av gammalt virke byggt en liten sommarstuga
vid
Labbsandutan byggnadslov
blev italad och
domd att riva huset. Naturligtvis rev han
det, men blev iter htaladfor att han icke
sokt rivningstillstind.
23. Oskarshamns
Varv sj<isatte
en lcyllastbitpi
L000ton d. w. byggdfor ett isliindsktrederi.
Nou. "I^dgb1gget", den stora naskinballen vid Nobabs nya
dieseluerkstad, stod fiird.igt ocb installationen at maskinerua
pibdrjadet.
Foto Nohab.

Maskineriet utgores av en Nohab S cyl.
motof.
23-28. Vild strejk vid Tidaholmsverken.Orsa' '
ken var att en arbetare permitterades,di
han vdgrade att utfora honom hlagt rcparationsarbete annat dn mot ackord. Streiken
bilades efter 5 dagar.
\Wedaverkenmiste tiils vidare skrinligga
sina planer pi att uppfora det mycket behovliga centralforridei. Trots tillstyrkan
blev det avslag pi
frin Ldnsarbetsndmnden
Arbetsmarknadsf.rFn
byggnadstillstindet
styrelsen.
25. \Tedaverkens Tjdnstemannaklubbshostfest
hiills pi Stadt. For de spetsiga kupletterna
'
svaradeRoland Hagman.
26. Bildningsorganisationeroch bokhandlare i
ostaden
h'adeinbjudit till "Bokens dag", som
firades for 5:e hret h rad. Elsa Appelquist
(El Appel) och Mirten Edlund talade om
sitt forfattarskap.
28. For 25 ir sedan, den 28 november 1925,
erholl Bofors den forsta Volvoordern, omfattande ramar,vevstakaroch diverseandra
detaljer fiir de forsta 10 vagnarna. Firman
Volvo var dL dnnu icke bildad - det skedde
forst 7925 - utan ordern var utskriven pi
civilingenjdr Gustaf Larssonsprivata brevPaPPef.
En gammal trotidnare i Kanonverkstaden,
den stora katonsvarven med maskinnummer
78, utrangerades.Svarven,som var tillverkad 1896 vid ChemnitzerMaschinenfabrik,
l-J m linga och
kunde bearbetaarbetsstycken
2,5 m i diameter. TllI 1942, di "Oslosvar-
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ven" anskaffades, var den Kanonverkstadens storstasvarv.
Vid upptagning av den gamla maskinbddden blottades en synnerligen omsorgsfullt
trtford grund, best&endeav flera lager vdl
lruggna granitblock, ca L m linga och 0,5 rn
tjocka, omsorgsfullt murade och fogade.
Med tanke pi de lyftanordningar,som stodo
till forfogande for 55 ir sedan,forstir man,
att en dylik maskingrund tog ling tid att
framstdlla.
Trotjdnaren har ersattsav en modern svatv
av mtirket "Deutschland" for arbetsstycke;r
ca 10 m linga och ca 1,5m i diameter.
PresshusetN 8 for dynamit ombyggdes i
brandsiker konstruktion och utrustadesmed
automatisk patroneringsmaskinsisom f6rra
irei gjordes i N 9. Dynamitavdelningenhar
ocksi kompletteratsmed en fabriksbyggnad,
dir pappershylsornatillverkas, samt ett mellanmagasinfor opatroneratspringdmne.
'

Prokainavdelningen]F 29 ombyggdeshelt
for en beriknad fordubbling av tillverkningen.

,

PDCEMBER
Kallare iirz normalt ocb rik pfi nederbdrd,
73,6 mm mot nonnalt 50 mrn, nte$ snij.
Marken uar ,iicht au snd hela mSnaden.
1. Pi Sijdertdlje tekniska forening talade ingen-

jor Curt Nicolin frin STAL i Finsping om
reamotortillverkningen i Sverige.Dir framholls \Tedaverkens stora roll vid tillverkningen av ldttmetalldetaljer, som ingi i
dessamotorer. "tWedaverkentorde rdckaen
god bit", sadeforedragshillaren.
Nya tvdttrum i Maskinverkstadenvid Tidaholmsverkentogos i bruk.
Den gamla tvdttstugan, hus nr 413, for
nedre Rosendal och Gammelbackaindrogs
definitivt och vederborandehdnvisadesfrin
denna dag till den nya tvdttinrittningen.
4. Framstdllningav harts till grammofonskivor
enligt en modifierad metod igingsattes vid
Nobelkrui. Hartset, som framstdlles ^Y
toluolsulfamid och formalin med vissa tillsatser,anvindes tillsammans med schellack
som bindemedeli grammofonskivor.
5. Betydande ekonomiska virden forstijrdes
vid en eldsvlda i Nohabs gjuteri. Smdltan
i en elugn rann civeroch antinde elkablarna.
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"Stora kanonst,araen", ruaskin nr 78, anskaflad 1a96, foto lfin
1930+alet. Boforsfoto.

Nohab fick byggnadstillstind for ett ungkarlshotell. Nohabs hotell kommer att
byggas strax utanfor verkstadsomridetoch
blir av gult fasadtegel i tvi viningar. Den
60 m linga byggnadskroPPenskall rymma
4t enkel- och 5 dubbelrum, 1 bostadsligenhet for vaktmistaren samt badrum, bastu,
hobbyutrymmen m. m.

6. Den dnnu odopta motorbiten, med birplan
av \Tedaverkens tillverkning, gjorde sin
mycket lyckade provtur. Biten ir konstruerad av 3 :unga tekniker och bYgges Pi
Gustavssonoch AnderssonsVarvs AB pi
Lidingon. Biten drivs av en 4OOhkr motor, som ger en hastighet pi 35 knop med
60 passagerare.
Bdrolanet var ett av $Tedaverkensintressantare tillverkningsobjektunder iret. Det var
ca 6,6 m lingt, 2 m brett och L m hiigt och
vlgde ca78Okg fnrdigt. SakkunskapenanNou, Etz d.el ao ny Dieseluerkstadenttid Nohab anuiind.es
fisom fdrrfrd - ett lfust och praktisht ixrett tSdant.
Foto Nohab.

jubileum i Stockholm, till vilket inbjudits
samtliganu levandenobelpristagare.I samband med jubileet erinradesocksi om Nobels inkop av Bofors, hans vistelsep& Bjorkborn och om de mdn, som stitt honom naira.
Frdmst nimndes ddrvid Ragnar Sohlman.

13/12. Nobelht'utr Luc;afestpfr.Satnling.rhu.ter
bjAd bl. a. pfr
ett ldckefi Luciaspel. Foto Schiinning.

sig att det var "ett helsike" att gjuta biten.
Det hela gick dock bra och hela bdrplanet
undergick rontgenkontroll efter gjutningen.

i3. Luciadagen blev som vanligi intensiv frin
morgon till kvdll, kulmen pi en li.ng tids
forberedelser,dzirvalet av Karlskoga Lucia
stitt i forgrunden. Lucia blev i ir en ung
dam, froken Else-Britta Eriksson, anstillcl
pi Karlskoga Boktryckeri,men Bofors hade
nhgra flickor med bland tdrnorna. De mera
officiella Ltrciafestligheternaavslutades i
kyrkan.

7. Raketerna ar ingen ny uppfinning utan av
gammalt datum, sade bl. a. flygingenjor
E. G. Malmberg, Flygforvaltningen, i ett
foredrag hos Karlskoga Bergslagstekniska
forening. Talaren redogjordeocksi. for det
moderna raketvaonet med alla dess olika
typer av raketer.
Forsta radioutsdndningenfrin Tidaholn:
frigesporttivlan mellan Tidaholm och
Kungslena, ledd av magister Gosta Knutsson. Tidaholmslag bestodtiLl4/5 avTidaholmsverkare. I individuella utslagstdvlingen hemfordessegernfiir tredje iret i rad
av Evald Molin, Tidaholmsverken.
8. Personalenvid Nobelkruts forsknings-,forsdljnings- och civilkemiska avdelningar anordnade under stor tillslutning sin traditionella hostfest,denna ghngpL Mdssen.Hdrvid avtackadesden avgi.endelaboratoriechefen, Dr Mosimann, som den 15 december
itervdnde till Schweiz.
10. Nobelstiftelsen hogtidligholl sitt 50-irsl3/lz.
hall.

KarlsAoga Ltcia gfrr sin rond i Boforskontorels rtola
Bofotsfoto Tillman.

Dircktdr Sohlnan rned boosingarpdret Brittt Hefizberg ocb Einar Beyron dd Nobelkruts Laciafest.
13/12.

Foto Schiinning.

Pi Samlingshusethade Nobelkrut sin stora
Luciafest i dagarnatvenne, med s6.fornimliga gister som hovsin garp^ret Brita Hertzberg och Einar Beyron,vilka bjodo pn utomordentligt vackersi.ng.Det ovriga programmet, som komponeratsmed stor skicklighet,
var ocksaav hog klass.
I Tidaholm samlades pi morgonen tjdnstemdnoch arbetsledaretill Luciafest i Personalhuset. Tidaholmsverkensvalda Lucia
jdmte tdrnor spredglans iiver festen.
15. Bofors nya hdrdverkstad i Mora invigdes
med visning for ortspressen,lunch och pi
kvdllen ett samkvdm for personalen med
fruar. Den nya lokalen har en golvyta p3,ca
2OOkvadratmeter (den gamla hade ca 50
kvm) och dr utrustad pi dndamilsenligaste
sdtt.
"Ungdomen i Bofors bjuds pi usla bostdder" lod rubriken i OLAT. Skildringen var
mycket felaktig. Bolaget har gjort allt vad
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i dessformi ga sti;r att skaffa fram bostider
och kan pi intet sitt lasias for bostadsbekymren iltaden. I detta sammanhangkan
ndmnas att AB Bofors f. n. kan taga emot
567 ogifta hyresgdster (urrgkarlar och
flickor) i 384 rum, varav endast34 rymmer
3 eller 4 hyresgdster.Samtliga run-rha tillging till moderna bekvdmligheter.
17. 1O-irsdagenav Bjorkbornskatastrofenhogtidligholls genom flaggning.
19. Styrelsen for stiftelsen Rruksgi.rdar Tidaholm konstituerades.Ordforande blev overingenjor H. Prollius, v. ordforande kamrerare $7. \Tredenberg, sekreterareingenjor
Ake Lundvik, ovriga styrelseledamtjter
kommunalborgmdstare Carl Jespersson och
stadskamrerareAxel Holm.
20. For jdmnt 50 ir sedanoppnadesKarlskoga
nuvarande jdrnvdgsstationvid Nora-Karlskoga Jernvdg. Karlskoga station var tidigare namnet p5. nuvarande Stromtorp, medan nuvarandeKarlskoga station hette Bregirdstorps hillplats.
Ldnsarbetsnimnden tillstyrkte AB Bofors
Nobelkruts ansokan om byggnadstillstind
for nybyggnadav hus for krutvalsverk.Hos
KK, ddr Tryckfelsnissevarit framme, meddelades "I den nya byggnadenimnar man
tillverka raketsnus". PrositI
21. Regeringensfaststdllandeav byggnadskvoten for 1951 blev en kalldusch. Karlskoga
erholl blott ZZOav 255 begirda ldgenheter.
AB Bofors forvirvade Ulvsunda Verkstdder
AB (UVA) frin AB Volvo. Boforskoncernen utokades silunda med ytterligaJe ett
foretag, en vilkdnd mekanisk industri med
ca 21Oyrkesskickligaarbetare.
Forhandlingar inleddesi Stockholmom nytt
kollektivavtal for de anstdllda vid Nobelkrut. Den 23 voro forhandlingarna avslutade och i januari 1951 var det nya avtalet
lyckligt i hamn.
22. Av de for Trollhittan avsedda210 Ldgenlreterna skola under Igrl 25 reserverasfor
Nohab och 25 for SvenskaFlygmotor AR.
En nyutkommen bok "Stranna och Strannas
barn" fofiattad av frl. mag. \(erner Johnsson berittar om Trollhittans historia,bl. a.
om den tid di hela samhillets affarer skottes
ftin Nydqvist & Holms kontor.
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8/12. Dr Motintann atttackas at,Dr. DahJ6n uid hdstJesten
p,i Miisset. Fru Mosirnann t. h. Foto Alf Claesson.

2 7 . Nobelkrut erholl byggnadstillstind for
fabriken F 39, i vilken paranitrobensoesyra
kommer att framstdllas i stor skala och
vissa andra produkter i forsoksskala. Tillverkningarna komma att bedrivas enligt
unika metoder,som utexperimenteratsinom
forskningsavdelningen. Paranitrobensoesyra, som redan forut tillverkas inom F-avdelningen i mera provisoriska lokaler, dr utgingsmaterial for flera viktiga likemedel
bl. a. kloromycetin.
Anstdllande av visttysk arbetskraft v^r
aktuell. Frin Nohab meddelades,att man
ddr onskadeett 5O-talutlirda yrkesarbetare.

7 1 .Nobelkruts brandkir noteradevid irsskiftet
24 utrycknmgar under iret, ddrav 5 for
falskt alarm orsakade av sprinkleranlaggningar. Ovriga 1! utryckningar rorde bagatellartade tillbud. Lyckligtvis.
Bofors brandkir hade 11 utryckningarunder
lret, samtliga for mindre allvarliga eldsvidetillbud. Kvdllsronden genom verkstiderna efter arbetets slut gav 120 anmdrkningar mot 283 under fu 1949.Brandskyddskommitt6n hade 2 sammantrdden.
13/12. Den blonda Lucit i ndrkhyl
Foto Schtinnin.q.

tt'ielningen.

-rcillskapp,i Kontroll

Boforsverken
Det gingna 6.ret har ur minga synpunkter
varit rikt ph fnmglnqar, men dven pi svirigheter och problem. Som redarr i foretalet omndmnts, ha vltra nykonstruktioner av luftvdrnskanoner, efter minga irs forsknings- och konstruktionsarbete,nu avslutats och tillverkning
kunnat sittas iging.
Om de metallurgiskaavdelningarnakan nimnas, att smedjan kort for fullt si lingt arbetskraften tillatit. Mot slutet av hret uppstod dock
brist oi material. Stilverket kan ocksi norera
full produktion si lingt arbetskraften tilli.tit;
Biirplanet till molorbiten uar sdAeiligen Arets intrerrantdste
bandformade tillaerhningsobjeLt f rrin Wedaaerkens alumikortare perioder har Rennerfeltsugnen dock fitt
niungiateri. Foto Fritz Pettersson,S6dertilje.
sti av brist pi folk. Valsverket i Kilsta har kort
dagtid, men forberedelserfor 2-skiftging ha
Under december m&nad fzirdigst?illdes det
vidtagits. Den nya sliparavdelningen i Kilsta
automatiska brandalarmsystemet(med terkorde 2-skift under senaredelen av iret. I memokontakter) i P 10. I hdndelseav branddiumverket foretogs de fiirsta prowalsnin garna
fara g\t larm direkt till Bofors och Karli december. Den andra slungsandrensmaskinen
skoga brandkirer.
installeradesi Mekaniseradegjuteriet. I HdrdPatentavdelningen kan inregistrera )O nya
verket har ugnsparken moderniserats.
patent under 1950. Patentovervakningen
Verkstadsavdelningarnaha tidvis haft ojdmn
har utvidgats och 186 ansokningar om varubeldggning pi. vissa avdelningar eller maskinmdrken i olika ldnder inldmnats. Nohab
grupper, varom redan tidigare meddelats i refeoch ITedaverken ha samarbetatmed patentraten frhn Fiiretagsnimndens sammantrdden.
avdelningen och utnyttjat dess mojligheter.
Allteftersom de nya konstruktionerna blivit fdrBolagets bibliotek tillfordes over 1.000 vodiga, har emellertid nytt materi4l framkommit
lymer teknisk och ekonomisk litteratur och
for bearbetning och slutlig montering.
over 1.000boklin formedlades. Fiir fu 7951
Under hret har ett 100-tal nya maskiner inkopts. Forutom normala verktygsmaskiner av
har OA prenumererat pL 320 oliha tidskrifmodernaste konstruktion mi. bland nyforvirven
ter, varav 195 utldndska. Firmatidningar
o. dyl., som erhillas sisom gratisexemplar, endast ndmnas 3 st. franska kopiersvarvar, den
dro diirvid icke inriknade. Arkivfotografestora Deutschlandsvarven samt en "vitsandringen har dels omfattat vanlig s, k. bered,
blistermaskin" (liquid-honing) f6r slipning av
mycket fina ytor.
skapsfotograferingav.ritningar, dels 12.000
Projektilverkstaden har under iret utvidgats
fotografier av litteratur m. m.
med
2 nya avdelningar, YA 2l och VA 26.
Karlskoga stad tillfordes under fuet )64 nya
VA 2I heter det nya sandblisterhuset, utrustat
ldgenheter, ddrav 48 pi jiirnbrukskvoten.
pi
Alltid liittade det litet
bostadsbekvmren. med bliistring med sjosand, stilsand och nilblSstring.VA26, bel2igeni gamla MA-lokalema,
tillverkar 8,L cm vinggranat med maskinerna
Hetrar Nilt lYfrhlstedtocb John)*
*rO hiiilpare i arbete
pd den stora formen till birplanet. Foto Fritz Pettersson,
uppstdllda i linesystem.
S0deftalte.
Arbetena pi Kilstaverken ha fortskridit i
snabbaretakt. I Valsverket har mediumverket i
det ndrmaste fdrdigmonterats, monteringen av
finverket piborjats och Fdrdigstiillningsavdelningen overflyttat frin Bofors. Byggnadsarbetet
pi Smedjans1:a etapp plghr och Stilverkets har
piborjats, Rorledningen frin Gascentralentill
Valsverket har monterats,pumpstationentill industrivattenledningentagits i drift o. s. v.
Byggnadsavdelningen
har varit fullt sysselsatt
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med nya projekt och planer samt reParations-.
underhills- och nybyggnadsarbeten,av vilka
flera redan tidigare omndmnts i kronikan. I
Boisberget har sprdngning utforts och byggnadsarbetetpiborjats for nya telefoncentralen.
Den Elektriska avdelningen har haft full
sysselsdttningfrdmst pi. Kilsta, dtir mycket omfattande installationsarbetenutforas eller planLaggasi Stilverk, Smedja och Valsverk. Inorn
det borgerliga distributionsndtethar bl. a. 5
transformatorstationerutbyttsmot stijrre sidana,
luftkabelnitet i Stackfalletomlagtstill jordkabel
och kabelskip monterats inom stora delar av
distributionsomr&det.Avdelningen har ocksi inkopplat 126 gatubelysningsarmaturersamt for
stadens rikning dragit fram gatubelysningskabel till Stackfallet,Skranta,Degerforsvdgenoch
Kristinehamnsvdgen.
AlltjZimt rider brist pi arbetskraft,sdrskiltvid
de metallurgiska avdelningarna. Ur en synpunkt
har det dock varit bdttre dn foregiende ir: Omsdttningen pi folk har varit betydligt mindre
och endast rort sig om ca 900 man. Fortfarande
konstateras att omsdttningen dr starkt sdsongbetonad och att mLnga iterkomma ir efter hr f.or
att arbeta vid Boforsverken under vinterminaderna.
Olycksfallsfrekvensenvid Boforsverkenvisar
en hogst glZidjandenedging: resultatetav intensiv propaganda, allmdnt och intresserat deltagande i Skyddspristdvlingen samt - icke minst
- skyddsombudensuppoffrande arbete. Av 40
avdelningar uppvisa 32 ldgre olycksfallsfrekvens
an t949.
Nobelkrut
Ar 1950har for Nobelkruis del kdnnetecknats
av full sysselsittning, stora nybyggnader och
brist pi arbetskraft. Antalet timavlonade har
under iret okats med ca 111, men trots detta
har bolaget a.lltjimt behov av mer folk for att
kunna klara leveranserna.
Nya fabriksbyggnader ha uppfiirts och gamla
ombyggts eller moderniseratsinom F-avd., RAavd., Trotylavd., Nitrocellulosakrutbruketm. fl.
avd., vatom redan talats i kronikan. Den allmdnna tekniska avdelningenhar med andra ord
haft full sysselsdttning.For de storrenybyggena
har Skinska Cementgjuterietvarit entreprencir.
Sammanlagiett 30-tal byggnaderha nyuppforts
eller ombyggtsinom fabriksomr&det.
Forskningsavdelningenhar framkommit med
nya tillverkningsmetoder och tillverkningsob-

31,

21/1.2. Denna 8-c1'1.1466 bkr Nohabrtotor skall leaererastill
Araltstationen i Challaco i Argentina. Foto Nohab.

jekt, vilka omsattsi produktiv skala. Bonoplexfabrikationen har helt dverflyttats till Tidaholm: endast monomerentillverkas vid Nobelkrut.
Skyddsarbetethar bedrivits med sedvanligintensivitet i samarbetemed Springdmnesinspektiiren, StatensInstitut for folkhdlsan och bruksLakarna, varvid sdrskilt de yrkeshygieniska
problemen statt i forgrunden.
Olycksfallsstatistikenfor 1950 f6religger nu
klar: tyvdrr visar den nigot hogre siffror in
1949, sannolikt beroende pi det stora antalet
nyanstillda. Antalet olycksfall vat L84 (f6rra
iret 148), antalet forlorade arbetsdagar3.781
(2.s00), av vilka 28 olycksfall med 792 arbetsdagar skett till och frin arbetet. Olycksfallsfrekvensen(sammaolycksfall per 100 irsarbetare)
var l95O 15,5 mot t4,J kr 1949 och \7,4 Lr
1948. Ingen avdelning var fri frin olycksfall
under 1950. De flesta olycksfallenorsakadesav
halkning och fall eller vid lyftning, bfrande och
hanterande av foremil. Fingrar, fotter och hdnder voro de mest utsatta kroppsdelarna och kontusioner,muskelstrdckningaro. d. de flesta skadornas art.
OAt, I den nya ntononitrreringtanliggningen T 5 pdgicA installationsarbetet tr.t- ocb inuAdi st. Boforsfoto Tillman.

De nya radhusen uid Skog:fisstigez. I3oforsfoto Tilhnan.

Nohab
Nohab har under hela iret i stort sett haft
fullbeldggning. Till plitslageriet, automatverkstadenoch monteringsavdelningarna
har det dock
tidvis varit svirt att fi. arbete, medan maskinverkstddernahaft fullbeldggning och mer till.
Den storsta svirigheten har hdr, som vid si
mhnga andra verkstadsindustrier', varit att fit
skickliga yrkesarbetare. Omsittningen pi folk
har varrt ganska liten ocl-rantalet arbetale har
faktiskt okat med 2j man under sista kvartalet.
Omsdttningen fnmgl.r av antalet kollektivt anstdllda vid kvartalsskiftena
: I ian. 1950 I.I37,
1 mars 7.13t, 1 juli 1.102,1 okt. 1.118och 1
jan. 1911 I.743. Antalet arbetareokade alltsi
med 25 man under sistakvartalet; ddrvid ir att
marka att okningen giller de direkt produktiva
arbetarnamedan antalet arbetarepi hjiilpavdelningarna minskat.
Overflyttningen av maskinertill den nya dieselverkstadenborjade si smitt i septemberoch
vid i.rsskiftet var ett 30-tal i ging ddrstldes.
Maskinparkenhar okat med ett 15-talnya hypermoderna maskiner, bland vilka endastm6.niimnas 1 st. Thompsonsplanslipmaskinmed 3X0,5
m stort magnetbord, 1 st. Oerlikon radialborr-

maskin rned koordinatbord, 1 st. Berthiez karosellsvarvsamt 1 stor enpelarhyvel. Bland storre
nybyggnadsarbeten,
som piborjats, kan n2imnas
laboratoriet samt ungkarlshotellet.
Nohab har under 1950bl. a. levererat4 ellok
till S. J., 12 turbiner om sammanlagt98.980hk
samt 48 dieselmotorermed en sammanlagdnorninell effekt av 22.855hk. InneliggandeordersLockmotsv^r^r ca 3 irs produktion. I orderstocken ingi vattenturbinerca 40 /c, huvudsakligen
till Sverigemen iiven till utlandet, dieselmotorer
ca.2) /c, till ett flertal linder, samtrullande materiel ca 15 %. Restenav orderstockenutgores
av legoarbetentill Bofors eller andra foretag.
Konstruktions-, uppfinnings- och forskningsarbetet har pigitt for fulit och sdrskilt for sistnimnda arbeten kommer den nya laboratoriebyggnadenatt bli vdrdefull. Nohab har under
iret beviljats 3 nya patent och har 8 patentansokningar inldmnade. Hdrtill kommer de omkring 80 patent, som rredfoljde kopet av Atlas
Dieselsmotortillverkning.
Vid kontakt med personalorganisationerna
har framforts, att man inom Metall tidvis haft
bekymmer for arbetstillgingen p& vissa avdelningar beroendep3"vissa oforutsedda forskjutningar i tillverkningsprogrammet. Arbetet for
sdkerhetstjdnsten
har vunnit forsti.else frin alla
hill: kurvan tjver antalet olycksfall har trots
detta stigit nigot sedanforegiende ir. De svira
olycksfallen har dock stadigt minskat och antalet frinvarodagat p3,grund av olycksfall ar ej
hogre an L949.
Wedaverken
1950 kan for \Wedaverkensdel betecknassom
lyckosamtoch framgi.ngsrikt. Arets fakturering
oversteglot/2mllj. kr., eller over2 milj. kr. mer
Bonoplex dager .ront sl,nes ocAs,i atniirkt
till kanoner. Boforsfoto Tillman.

bra sc,m nteterial

iiuen kallade "Blont:terillLla",
"Malntgirdarna",
stodo helt
fiirdiga ocb Aringliggande parLonrdde planerades urzder .ronnaren. Boforsfoto Tillman.
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OAt. Fabriken F 32 t,iixer app i AB Skinska Cen?eiltgiutenets
regi. I mitten aa notentber ur lentttining.rdelen liirdig
Boforsfoto Tillman.

fande pressar. I press-och kokillgjutning ligga
vi efter engelsmdnnen.

Bldsrerforntor au aluminiun till matagtzar iir ochsfren intressan, nlbel frfrn lVedaterken. Foto Fritz Pettersson,Sddertdlje'

in under foregiende ir. Inneliggande orderstockuppgir vid irsskiftet till 13 milj. kr' Sysselsittningen ir alltsi tryggad for hela hr 7957,
dock med ojimn beldggning pi de olika avdelningarna. Rivaruforsijrjningen, frdmst betrdffande aluminium, moter dock stora svirigheter.
De viktigaste hindelserna pi de olika avdelningarna ha varit foljande.
ha
Alaminium- och n?agnesial?zSiuterietna
sammanfijrts under ingenjor Ljungdells chefskap. Det iniressantastefiiremilet, som under
iret gjutits i Al-gjuterief, var det stora bdrplanet, som redan omnimnts i kronikan. En annan
intressantnyhet dr blisterformor till masugnar
av aluminium i stdllet for av specialstil. I M8gjuteriet ha provgjutningarna p3' tea-aggregat'
detaljerna lyckligen avslutats,och gjutningarna
gi nu produktionsmdssigt.Av STAL:s nya rea'
motor tillverkas detaljerna till en forsoksserie.
Stdngpressenhar upphort med pressning av
mdssingsprofileroch i stdllet helt dgnat sig it
Al-legeringar. En mdngd inveckladeprofiler ha
korts,blde somprov och produktion,bl. a.by88mdstarePerssons(Malmo) profiler till fonsterbhgaq som nu droklara efter minga dndringar.
Vid en studieresatill England kunde ovcringenjor Molin konstateira,att \Tedaverken lig
rnycket vdl med i den tekniska utvecklingenslvdl ifrlga om sandgjutning som stingpressning.
I England har man dock storre resurserbettif-
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Press-ochkokillgiuteriet har kort for fullt och
ca 2 milj. detaljer ha ldmnat avdelningen'
Srnidespressarna.I slutet av november blev
det fel pi pumpmaskineriettill smidespressarna,
vilket orsakadeett driftavbrott p3.ca2 minader,
rned ty itfoljande produktionsminskning.
Verkstadenhar ocksi kort for fullt sivdl rned
iillverkning av verktyg som med bearbetningav
gjutgods. Bland storre maskinforvdrv mi. ndmnas 1 stor Kiipingssvarv, 1 fransk kopieringssvarv, 2 tjeckiska supportsvarvaroch 1 radialborrmaskin.
rs7edaiternaha vdl hdvdat sig pi olika omriden, bide inom och utom foreiaget och staden
och kunna med tillfredsstillelse se tillbaka pi
det gingna iret. I schack,allmdn idrott, korpidrott och skytte har man lyckats bra sivdl individuellt som i lag. Nigra storrehdndelserinom
iro inte att rapportera,
personalorganisationerna
"allt vdl" rdcker en ling stund.
Lbg
OAt. I den gamla fenolfabriAen F 26 a pfigick installatiott ,.tt
atrustning tned hdgre kapacitet. I'f6rgranden tiinnbara f enoltankm. Boforsfoto Tillman.
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9nnO 1651. DrottningKristina,25 fu gam- Anno 1851. OscarI, den andrekonungenav
Bernadottskadtten, regeradei Sverige och
Norge. Representationsreformen
var det stora
diskussionsdmnet
i landetefter 1850irs riksdag.
Karlskogasockenhade ca 7.400 invlnarc.
Pi. BoforsboddebrukspatronLagerhjelmmed
sin stora familj och pi. Bjorkbornlagman Oxehufvud med makaoch son. De storahush&llen
pi herrgirdarna,jordbruketoch de minga torlingt
pen- sammanlagtett 4}-tal- sysselsatte
Sodert?ilje var 6nnu en ganska framstiende
mer folk dn hammar-och spiksmedjorna,
ddr
smedernaE. Aberg, E. och J. \X/ahlstrom,Hagstad som kon'kurrerademed Stockholm om hanberg,Frodell och Nyqvist med ddngar och pojdeln pi Ostersjon. Trollhdttefallen hade redan
kar arbetadefrin kl. 6 sondagkviill till kl. 6
borjat uppmirksammas av resenirer i Sverile.
lordag
kviill.
Holmagirden vid Tidan dgdes av John Diicker.
Sodertiiljehar nu borjat fi m6jlighetertill utn-rrrto 1751,. FredrikI avledden23mars veckling,sedankanalennigra irtionden tidigare
oih eftertriiddes
avAdolf Fredrik,enosjllvstdn- oppnats.UnderTidaholmsnye:igare,baronH.
H. von Essen,
utvecklades
stingjdrns-ochmanudig men god och vdlmenande man, skickligare
faktursmidet
vid
ca
Lr gamlabruket. I
det
50
som svafvare in som konung.
Trollhlttan borjadefabrikorerni Antenor NydCarlskoga socken hade 2.34) invinarq, inom
qvist och Carl Olof Holm det4:e verksamhetssocknen funrios l3/2 hyttelag och 18 hammariret for Trollh2itteMekaniska\Terkstad,i oktohdrdat Pi Boo sdteri bodde Jungfru Christina
berforeglendeir hadedentredjeavverkstadens
Stuart, bokhillare Hans Moller och skrivare Petgrundareavlidit i kolera.
mal, regerade i stormakten Sverige; Carlskogha
stora och vidstrdckta socken omfattade 627
mantal (ca 2.400 invinare) ; Daniel Bondesson
bodde pL Backa, Gunnar pi Bregirden, Peder
Olofsson pi Bohult (Hult); JacobusJona var
kyrkoherde och pi Boo - Bofors och Bjorkborn tillsammans - utgjorde hammarsmederna
tillsammans 9 mantal.

ter Hultman, 2 drdngar och 6 pigor. Pi Bjiirkborn bodde hermna Christian och Jacob Johan
Robsahm, skrivarna Jacob Lonroth och CarI
Crom samt 2 drdngar och 5 pigor. Bland bruksfolket mdrktes mdstarne Anders Persson,Erik
Perssonoch Carl Andersson, mistersvdnnerna
Lars Bengtsson,Mats Funke, Anders Classon,
Anders Janssonoch Lars Gregorssonsamt 16rodrdngar, kolgossar och andra, tillsammans ett
30-tal personer.
Siidertiilje var en stilla smistad undertryckt av
Stockholm. Trollhiittefallen ansigos nu som en
av Sverigesst<irstasevdrdheteroch lockade lingvdga resendrer. Tidaholm var dnnu endast en
herrgird i Rudbeckska familjens igo.

S'pilen

blir personaltidning

B-pilen inleder med detta nummer sin 6:te irging
och samtidigt utvidgas l[sekretsentill att omfatta alla
anstiillda vid fdretagen inom Boforskoncernen.
Ldsekretsenoch diirmed upplagansstorlek har vuxit
under de g&ngna tren. F6rst distribueradestidningen
endasttill de arrst2illdavid AB Bofors, d. v. s. Boforsverken och Nobelkrut, och sedanutcikadeslisekretsen
itr L95o med \fedaverken ocll Tidaholmsverken.Fri.n
och med i tr komma d.vende anstdlldavid Nydqvist &
Holm att erhllla B-pilen, vilkens upplaga ddrmed
iiverstiger 11.000 ex. per nummer.

AnnO 1951. GustavVI Adolf begynner
sitt
andra regeringsir.
Karlskogastadhar vid irsskiftet 3I.340 invLnare,eller 510fler dn vid irets borjan,Sodertdlje stad 25.270(okningunder 1950med 602
ftirn 24.663), Tidaholmsstad 5.910 (okning
med zo) och Trollhdttansstad 24.303invinare
(6kningmed600).
Boforskoncernen
har vid irsskiftet omkring
10.500anstillda,dirav vid Boforsverken
5.963,
1.736vid Nobelkrut,6O4vid S7edaverken,
4L7
vid Tidaholmsverken,
7.476vid Nohab och ca
250 vid det nyfdrvirvade foretaget Ulvsunda
Verkstider.

fiir Boforskoncernen
Bolagsledningen och personalorganisationernavid
Nohab ha utsett medlemmar i ett redaktionsutskott,
som skall svara fcir kontakten med redaktionen, sl att
tidningen genom notiser, artiklar och bilder skall
kunna hllla ldsarnai jour med vad som hinder vid
Nohab.
Redaktionen ber fi hiilsa alla anstdllda vid Nohab
vdlkomna i B-pilens lisekrets och hoppas,att de skola
trivas med tidningen och iven medverkai dessspalter.
Vi hoppas ocks&pi ett gott samarbetemed det nya
redaktionsutskottet.

34

V

?

VAD FAR,MATEN

ttt...

{

?

KOSTA
Ett av virens stora slagnummeri pressenkomcch di
mer sikerligen att bli levnadskostnaderna
i synnerhetpriserna for mat. Kostnaderna for
familjens mathillning ha ocksi formiga att intressera, men tyvdrr finns det inte si mlnga
famlljer, som har en exakt uppfattning om vad
maten kostar. Mlnga familjefdder se kanske
ocksi hushillskassansom en sil, omojlig att teta
hi.len pi och med en bekldmmandehog genomsldppningsf ormlrga.
Naturligtvis har det gjorts en del utredningar
i olika sammanhang,men vad som pi si sdtt
publicerats har varit i sidan form, som inte vaniigen nir fram till hemmen,t. ex. Statensoffentliga utredningar och SocialaMeddelanden. Foljande artikel dr ddrfor tillkommen i huvudsaklig
avsikt att formedla dessautredningarsresultat.
De hiir refererade undersokningarna gh' givetvis inte ldngre fnm dn till och med t949 och
sedan dess har ju en helt ny kostnadssituation
uppkommit. Det dr emellertid vdrdefullt att
veta, hur ldget var fijre 1951 irs inging, si att
man ddrigenom har utgingsldget klart for det
nya iret.
Av tabell I f.ramgl ni.gra av de resultat, som
man kommit till vid en undersokning av konsumtionsvanornaunder 1948 (publiceradhosten
1950). De i undersokningendeltagandehushillen uttogos genom stickprov och representerade
arbetsledabide arbetare, (civerrepresenterade)
f6retagare,
penfotetagsledare,
re, tjdnstemdn,
siondrer och dnkor m. fl. I tabli.n ha resultaten
upptagits oberoende av socialklass men endast
for hushillstypen familj med barn. I detta sammanhang kanske marr bor tala om att den s. k.
indexfamiljen bestir av man och hustru med
tvi barn.
Det bor observeras,att i utgiftsposten matvaror ingir inte fortlring utom hemmet och inte
heller sprit och vin. Siffrorna avsesom ndmnts
1948, men prisliiget 1948 skilde sig inte mer dn
nigon eller nigra procent frin det under 1950
ridande. Den kostnad for t. ex. tvibarnsfamiljer, som man i tabellen ser vara 218 kr. per mi-
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nad, iir emellertid inte vad en husmor vill kalla
for kostnader for hushillet utan avser som
ndmnts endastmatkostnader. Skulle man rikna
med dven andra hushillsutgifter finge man dven
medtaga kostnader for tvitt och rengoringsmedel for t. ex. tvibarnsfamiljernagkr. per mflnad,
hemhj2ilp 7 kr. per minad samt kostnader for
brdnsleoch dven lyse.
TABELL I.

Inkomsterocbkonsurntionsut
gifter, kronor,
per hushdll frr 1948.
Hushillstyp: Man och hustru med barn
Antal b"tl"t.n.
Inhomster,
ixal. biixkonzsrert
per6r .
...... 9455 10432 rL59L
per minad
869
788
966
Surnma k onsrmt i ont utgif t er
p e ri . r .
...... 7755
per mioad
646

samtl.
lO2L'7
8t1

8720
727

10050
838

8t47
7t2

......2)z)
194

26L5
21,8

ir6r
263

259r
2r5

......

1,212
lot

1434
120

1286
107

diirut mataaror

perir.
per minad
Silnttrd tkatrer
p e ri r .
per minad

1262
105

Vid betraktande av siffrorna forvinar det
mest,att skillnadeni matkostnadernamellan enoch tvibarnsfamiljerna inte ir storre dn 24 kronor per minad i genomsnitt. Skillnadeni totala
konsumtionsutgifterna,81 kr. per minad, verkar
di mera i enlighet med vad man vanligen forestdller sig. Tar man med i rdkningen, att barnbidraget utgor 260 kr. mer for tvibarnsfamiljen
per ir eller ca 22 W. per minad, utjimnas pi. si
sdtt matkostnadernafor de bida familjerna, men
de totala konsumtionsutgifternabli eindock60
kr. storre for tvibarnsfamiljen. I de totala konsumtionsutgifterna ingi kostnaderna fiir hyra,
brdnsle,klider, skodon, tidningar, nojen m. m.
men ej utgifter for amorteringar, livforsd,,l<ringar,
rdntor och skatter.
De genomsnittliga matkostnaderna for barnfamiljer i olika inkomstklasserframgi av tabell
II. I materialet ingi samtliga familjer oberoende

TABELL II.

nas som en konsumtionsenhet),som uppgjorts
pi grundval av en internationell synnerligengod
niringsstandard for planering av livsmedelsMt i hemmet' kronor'
konsumtionen efter kriget. Man har hdrvid
'
,
rnKomslKlasser
elter avdraga, skatt
per mioad
O"a
givetvis tagit hdnsyn till kostvanornai Sverige.
".
Under
5000 kr..
1,913
ljg
Eftersom man for mathi.llningen kan fram5000- 5999
2L73
181
stdlla
olika normer (kostnormer), ront alla fylla
6000- 6999 ,,
2328
194
7000- 7999 ,,
21+80
207
de ndringsfysiologiskakraven, skall hdr irerges
8000- 8999 ,,
2662
222
tre alternativ, A, B och C. A dr forhillandevis
9000- 9999 .,
2686
billig,
B bide begdrligareoch dyrareoch C slut10000-11999
2913
241
ligen
begdrligast
men ocksi dyrast. Ur ndringsr2ooo-14999
262
3748
fysiologisk
15000kr. och ddrdver
synpunkt
dro de tre alternativenlik290
1485
vd,rdiga. Man bor observera,att ldgsta kaloriav antaletbarn,men med ledning av den iidigare
rndngden i tabellen g&r ned tlll 2981, medan
redovisade tabellen kan man nog antaga, arr
det enligt andra auktoriteter iterigen gott
genomsnittetutgoresav tvibarnsfamiljer (d. v. s.
ricker ned z4OOkalorier. Enligt denna senare
indexfamiljen).
siffra skulle alltsi i den nu itergivna tabellen
Vad som i denna tabell kanskemest ar dgnat
kostnormerna ligga f or hogt.
att forvina ar, att mellan inkomstklasserna
Arbetets karaktir skapar emellertid ocksi.
6000-6999 och 9000-9999 kr. (behillen inolika stora niringsbehov. Detta har man iven
komst sedanskatterna frindracits) skillnaden i
tagit hdnsyn till genom en indelning i tungt,
matkontot inte dr st<irrein 30 kr. per minad
medeltungt och litt arbete.
eller 358 kr. per ir. Skillnaden ir mindre ein
Av tabellen framgl.r att den svenskegenommlnga vanligen forestilla sig med tanke p5.att
snittsmannenkonsumerarnara 8 kg mjol, 4,5 kg
skillnaden i behillen inkomst dock dr 3000 kr.
socker,12 kg potatis och ndra 26 kg elter 25 Iiter
mjolk samt vdl 2 kg smor och margarin riknat
Jag har haft tillfiill e att taga del av livsmedelskostnadernafcir en for mig okdnd tvibarnsper minad. Frukt- och bdrkonsumtionenuppgir
familj i Bofors, som haft vinligheten, den jag
till mellan fyra och fem kg men fiskkonsumtionu ber att f6. tacka for, att stdlla uppgifter for
nen uppgir inte till mer in knappt tvi. kilo. Det
september,oktober och november 7950 till mitt
kanske inte behover sdrskilt sdgas,att konsumforfogande. Arsinkomsten 1950 var ca 13.000
tionen av 8 kg mjol per minad inte betyder,att
kr. Barnensilder var 8 resp.4 fu. Efter avdrag
husfadern varje dag dter n6.grahekto mjol och
av skatt, som jag varit diskiet nog att inte frigi
sedanskoljer ned det med nigot drickbart.
om och dirfor nojer mig med att berdkna,
I detta sammanhangkommer man ldtt in pi
kommer famlljen att ligga i inkomstklassen
frlgan om vad prishojning arna p6,de olika mat10000-11999 kr. i tabell II. Genomsnitteti
varorna kan betyda for en familj. Jag tror inte
detta inkomstlige redovisade i matkostnader
det finns mhnga husmiidrar, som av en hojning
243 kr. i minaden, under 1948, medan Roav index med 2 enheter fororsakad av stigande
forsfamiljen under l95O for september betapris pi. smcir,ost och sill, kan sdga,hur mycket
lade 195 kr., for oktober 796 kr. olh fot novemfamiljens matkostnaderkomma att stiga. Men
ber 206 kr. for sin mathi.llning. Tar man i beom man kdnner konsumtionssiffrornai kg och
traktande, att familjer med en irsinkomst pi
liter t. ex. dr det idtt att rdkna ut vad de olika
6000-7999 kr. ha en motsvarandelivsmedels- prisstegringarnabetyder. En stegring i mjolkutgift, si dr det klart med hdnsyn till tabell II,
priset med 4 ore betyder alltsi for genomsnittsatt vhr Boforsfamilj, trots sitt jdmforelsevis
svensken,som dricker 25 liter mjolk, en okad
hoga inkomstldge,inte forfallit till nigon overutgift av 1 kr. i minaden o. s. v. Det blir rdtt
konsumtion, utan behillit den standard,som dr
si. intressanta siffror, man pi si. sdtt kan fit
vanlig i familjer med 3000 kr. ld.gre fulig
fram. Nu d.r det ju givetvis si, att inte alla ha
inkomst.
sammakonsumtionsvanor.Jag tilliter mig ddrI tabell III ha uppgifter om den faktiska gefor att komma med ett forslag.
nomsnittsforbrukningen per konsumtionsenhet
Hur vore det om husmodern under nkgra
av livsmedel hr 1949 sammanstillts med vissa
perioder av iret, t. ex. en vinterminad och en
idealakostnormer (for min: en vuxen man rdksommarm6.nad,
i stillet for att bokfora utgifterGenomsnittliga matkostnad,erfor barnfamiljer
med fordelning pd inkomstklasseri.r 1948.
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TABELL III.

Faktisk standard i genomsnittfdr riket dr 1949 jiimford med aissaideala kostnorruer.
Dagsfdrbrakning i graru.
Fakrisk fiirbrukning
per konsumtionsenher
Zr 1^949pet
min.
dug

Ideala
med ldtt arbete
A

B

258
7740
Gryn
26
780
Socker
4590
15)
Potatis
12690
423
Rotfrukter
1200
40
Andra gr6nsaker . ......
1080
36
Torkade drter och bdnor . .
180
6
F r u k t o c h b ? i r. . . . . . . . . .
4fi0
151
M j i ; l k ( i n k l . g r i i d d e ) . . . . 25650
855
2140
S m 6 r o c h m a r g a r i n. . . . . .
i8
Annat fett
90310
Ost ...
660
22
Kdtt och flask
4260
r42
rISK
1740
58
Ags
1140
38

2t5
40
90
300
40
60
10
100
1000
)5

200
30
90
2ro

Summa kaloriet

t094

Vete-och rigmj6l ......

3920

10

5
L5
100

35
10
298r

na (de kunna beriknas sedan) forsiikte bokfora
kaantiteternlaav de anvenda livsmedlen, t. ex.
kott, mjolk, sm6r, marg iln o. s. v. ? Det blir
betydligt intressantareoch i varje f.aLIen trevlig
omvdxling till tinkandet i kronor och iiren.
Med det grepp man da f6,r pL itgangen av olika
varuslag, dr man omedelbart i stind att klargora
bide for sig sjilv, sin make och andra vad de
olika prishojningarna betyda. Di loper man
inte heller risken av att oforberett fi.ngas av lopsedlarnasnestanpaniksokanderubriker om prishojningar. Ja, kanske man till och med kan
forminska prishdjningarnasinverkan.
Forsok ha gjorts att berdkna livsmedelskostnaderna for ett hushill med tvi vlrxna och tvi
barn (3,3 konsumtionsenheter)
. Resultatenf ramgi av tabell IV.
TABELL IV.

Beriknad,e liusmedelskostndderdr 1949 per d.r
och per rndnad f6r en fanzilj med.tufr.barn
( 3j konsumtionsenbeterL
).
Kostnad, kronor, i familj, d?ir mannens arbete betecknas
Kostnorm

A .....
D

...,.

c .....

litt
Per ar per min,

medeltungt
per ir per mio.

per ir

1 8 2 1 L52
178
2 4 7 9 207

1899
2180
2466

1965
2196
2483

164
183
207

t18
287
23r

41
24
79

ZL)O

158
r82
206

rungr
per min.

M6jlig kostnadsminskning,
kronor
c-A . .
C-B ..
B-A . .

37

6t8
t4t
1r5

55
29
26

567
2sG
281

41
24
23

90
160

9o
5
200
900
'70

9oo
55

I)

C
L70

15
5

10
80
50

med medcltungt

80
150

kostnormer

20
r40
30
50
tj5-l

fcir
arbete

mIn
med tungt arbcte

ABC

BC

305
50
90
400
40
60
20
100
1000
45
20
20
100
50
15

270
40
90
310
15
80
10
150
900
65
1t
25
r20
15
30

240
25
90
260
10
go
10
200
900
80
15
30
150
30
50

405
60
90
500
40
60
20
100
1000
60
)o
30
t20
50

1757

)626

3619

4J34

380
50
90
1rI0
3)
E0
10
150
900
80

330
)5
90
360
)o
90
10
200
900
95

)\

)a

)5
r40

40

t5
30

4419

170
)0
t0

4420

Av tabellen ftamgl.r, att den kostnadsminskning, som uppstar vid en overging frin en
dyrare norm till narmast lagre ar i runt tal 25
kronor per menad. Tar man ett si stort stegsom
ffin t. ex. C till A, si blir kostnadsminskningen
omkring 50 kronor per minad.
Det ir givetvis av intresseatt se,vad som fororsakar denna kostnadsminskning,eller med
andra ord p6. vilket sett normerna A, B och C
skilja sig fri.n varandra. Sevi pi de tvi nirmast
foregiende tabellerna framgll det helt allmdnt,
att de billigare normerna rdkna med storre konsumtion av enklare vegetabiliskalivsmedel och
mindre konsumtion av animaliska livsmedel.
Jimfiir man normerna B och A ser man t. ex. att
den senare rdknar med storre konsumtion av
potatis och mjol och gryn men mindre konsumtion av animaliska livsmedel - bortsett frin
mjiilk och fisk samt gronsaker, frukt och bdr.
Man kan silunda saga, att betydande kostnadsminskningar kunna istadkommas genom
storre utrymme for cerealieprodukter(mjol och
gryn) och motsvarandeminskning av konsumtion av animaliskalivsmedel. Nigon nackdel ur
ndringsfysiologisksynpunkt behover detta icke
(Forts. i sid. 4o)
t1 fiff

fOf;a av berrikningssittet:iro kostnaderna nigot fdr
ligt beriiknade. Vill man veta kostnaderna for en familj med
3 barn, kan man, enligt vad tabell I visar, antaga, att
ett barn mer medf6r 25 kr. mer i n-ratkostnadper rninad.
Nu dr kostnaden per barn naturligtvis ocksi beroende av
barnens llder, varftjr 25 kr. inte ir nigot magiskt tal.

I
I

t

V&ra

Stld',lagentuner.

7.

A/S JDRNKONTORET

f

,,1,I

I januari 1950var det jimt 25 hr sedanBofors
tecknade det forsta kontraktet med A/S Jernkontoret i Kopenhamn och ddrmed inledde ett
samarbete,som under de foliande iren alltmera
vidgatsoch utvecklatstill bitnad for bi.daparter.
Den forsta ordern var sannerligeninte stor, den
rorde sig om smi.bitarav olika kvalit6er och liknade mest av allt en blygsam specerihandlarrikning, men forbindelsernaha sedandessocksi
okat rent siffermdssigt och for nzirvaranderor
sig vir hiliga forsdljning i Danmark om ett par
milioner kronor.
A/S Jernkontoretetablerades1905. Rorelser
omfattar lagerhillning och forslljning av han.
delsjdrn, tackjarn, ferrolegeringar, rostfri plit,
kvalitetsstil fi.ffi., dessutomdriver firman sedan
1930 en stor hdrdverkstad i Kooenhamn. Pa
huvudkontoretvid Norrevoldgade och pi lagret
och hirdverkstaden vid Vibevej sysselsdttes
for
nirvarande ca 75Opersoner. Forsdljningsverksamhetenomspdnner hela Danmark och Jernkontoret har dirfor organiseratett avdelningskontor och lager i Aarhus for Jylland och kommer senareatt inrdtta ytterligare ett avdelningskontor i Odense fdr Fyen. Hela omsdttningen
ror sig om 40 ) 50 milj. danska kronor per i.r,
varav Bofors andel zinnu 2ir ganska obetydlig,
beroendepi Bofors bristandeleveransform&ga.
A/S lernkontorets hut:udkontor aid Norretoidgade 32. - Interidr ftfrn Herderiet nzed.de mindre ugnilil,t. - Herr Franh
B. Larsen ild en liten balwtulf elugn. - Helr. H. Niel.ren t,id
.raltbaden. Foto S. Arvidsson och Ternkontoret.

7

KOPEiTHAMIT
Denna faktor undergir for nlirvarande en forindring till det bdttre, varfor man har stor anledning att vanta en okad forsdljning av Bofors
stil, frdmst di valsverksprodukter'.
Av storsta betydelsefor stilforsiljningen ;ir
hirdverkstaden "A/S Jernkontoret Hrrderi",
som, efter fullstdndig forstorelse under kriget,
nu iteruppbyggts frln grunden med helt ny ut'
rustning i nya lokaler i anslutningtill lagerbyggnaderna. Redan 1930 borjade Jernkontoret sin
forsta lilla hdrdverkstad,utrustad med 2 ugnar
och 1 anlopningsbad,i en kdllarlokal under huvudkontoret vid Norrevoldgade.Verkstadenvar
frlnborjan tdnkt som serviceavdelningfor kunderna och det var huvudsakligen verktyg av
Resultaolika slag, som ddr vairmebehandlades.
ten blevo emellertid utmdrkta, trots de enkla
hjrilpmedlen.Verkstadenblev mer och mer kdnd
och sedanbrLrketav legeradestil med itfoljande
behov av vzirmebehandlingoch hdrdning under
iren alltmera cikade,beslot Jerukontoret att an'
ld.gga en stor och modern hdrdverkstad intill
(forts.)
stillagreivid Vibevej.
Direhtdr Einar Mdller. - Direhtdr Knatl' G. Lwtd. - Ingen'
ji)r Nielt Magnussen ocb hiirdntiistare Einar lohausett. Interidr aisande ilgnJrilil2tl?e, nted insiiltning i de stora 1/8,24r1tu.
Fcro S. Arvidsson och Jernkontolet.
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Yad fAr maten kosta? (forts.frdn sid.:z)
medfora. En pi. si. sdtt istadkommen nedskerning av levnadskostnadernamedfor emellertid
samtidigt en overgLng till vad som i dagligt tal
brukar kallas en enklare levnadsstandard.En
dylik <iverging ar emellertid inte alltid av ondo
utan skulle for en stor del av svenskafolket,
enligt vad ett flertal husmodrar,skolkoksldrarinnor m. fl. pi senare ir meddelat i spalterna,
enbart vara ^y godo. Enligt dessaskribenter
forefaller det, som om vi skulle gora ossskyldiga
till en <iverkonsumtion av vissa livsmedel och
hilla oss pi en fiir hiig totalforbrukning. Eil
minskning av overkonsumtion kan ocks6.nlppelingen sdgasvara annat an onskvird bide ur
familjens och samhdlletssynpunkt.
Om vi till sist se pi tabell III si ligger den
faktiska genomsnittsforbrukningen per dag iL
1949 ph 3920 kalorier, vilket i jdmforelse mecl
nonnerna dr ett for hogt tal, Di enligt vissa
auktoriteter 2400 kalofier 2ir en fullt tillrdcklig
forbrukningssiffra, skulle i si fall t949 fus forbrukningssif.fraligga 1500kalorier for hogt. Nu
bdr man ju ta dessaabsoluta tal med en viss
reservation,men de ge dock ett tydligt vittnes-

A/S Jernkontoret, Kilpenhamn (foru.)
Planldggningen av den nya hirdverkstaden
har skett i samarbetemed Bofors och vira erfarenheter har givetvis utnyttjats, men huvuddelen av ugnskonstruktionerna och alla de tekniska finesserna;iroegna uppfinningar och uppslag. Lokal erna tiro ljusa, luftiga och trivsamma,
med helt kakelklddda vdggaroch golv. Mot Vibevej ligga kontor, kontrollrum, lager och packrum, mot Glentevej sjdlva verkstadenmed ett
stort centralt ugnsrum omgivet av tvl sdrskilda
utrymmen fdr saltbad, sandblisterrum och verkstad. Ugnsparkenomfattar 4 halvmuffelugnar,
1 dubbelkammarugn, 2 anlopningsugnar, 3 saltbad varav ett ir avsettfor snabbstil samt cisterner for vatten och olja. Den indamilsenliga utrustningen medger all slags vdrmebehandling
frin smidetaljer i stora serier till stora verktyg
och maskindelar p3,1,5tons vikt och 2 m ldngd.
"Harderiet" har givetvis fullt upp att gora
och blir alltmera kdnt over hela Danmark. Till
framgingen bidrager icke minst den skickliga
arbetarstammenunder ledning av ingenior Niels

brjrd om att vi utan men kan nedbringa konsumtionen.
Hur myckei kan di kostnadernanedbringas?
Att vi ha overkonsumtion av socker framgt,r
klart av tabell III. Genomsnittsforbrukningen
ar I53 gram per dag mot normernas90. Bortse
vi nu frin vad vi skulle spara pi' tandlagning
o. s. v. skulle enbart en till 100 gram par dag
minskad sockerkonsumtionbetyda4,5 ore mindre per dag och man eller per wibarnsfamilj ca
15 ore per dag. Pi sammasdtt kan man sparapi
matf ettskonsumtionen.
Nu dro matvanorna givetvis olika for olika
familjer, men fdltet rir fritt for var och en att
gora sina berikningar allt efter sin familjs kostvanor. De nu gjorda och itergivna berdkningarna avseett genomsnitt,varfor awikelserna kunnavara stora. Men kan det inte vara vdrt forsoket, att forst mita famillens konsumtionav olika
slags livsmedel och sedan se efter var stoten
skall sittas in?
Men kanske det finns andra mojligheter att
sinka matkostnaderna? Vi liter frigan gh
vidare till husmodr^rna.
Hk.

Magnussen och hirdmdstare Einar Johansen.
Dessa bida herrar, som ha mycket att giira med
Bofors, ge bide berom och klander it virt stil
- vi skall ndmligen icke inbilla oss,att Boforsstilet alltid nr hojt over alla anmirkningar.Herr
Johansensdger sjilv:
"I aort Harderi, haor ai bar ntangeanerkendte
udenlandsheVaerhersStaal-At'alitetertiI V armehandling, kan ai d.og sige, at Bofors'staalene
ligger fuldt paa hdjde med disse, baade haad.
Varmebehandling og andre Egenskaberangaar."
Den forsta Boforsordern undertecknades av
Jernkontoretsdivarande chef direktor H. Smith
samt av herr Knud S. Lund, som ir 1950 utnrimnts till direktor i Jernkontoret tillsammans
med direktor Einar Moller, som zivenhar gamla
forbindelsermed Sverigeoch ignat sig specietlt
it Boforsaf fdrerna i minga i.r. De tvenne tjdnstemdn, som numera huvudsakligen handliigger
forsdljningenav Boforsprodukterna,dro ingenior
Knud Pelch, specialist pn kvalitetstll och
ingenior E. V. Kristensen,specialistpl hi.rdmetallprodukter och ver*tyg.
E. L.
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YI PRDSDNTDRA

Bo Fors

B-pilenbc)rjarna shildringenau en Bofortarbetaresila lrin f\dtehz och tilh det lsanaa
rtHers*ril drar ig tillbadafrrtn produktionen.
Han lystrar till det tuenshklingande
namnet
Bo Fort, ifuenonzhan f t)r cletmerlabarakallat
"Botre". Bossesandligefader, ailken suarar
16r fiulil text .tontbilder till dennaartikelserie,
iirBertil Ritge.
Detta dr berittelsen om en av de mingamdnniskor, som vi moter i skolan, pi arbetsplatsen
och ute i foreningslivet - de ginger di inte
hemmets bestyr, eller niijen och fritidshobbies
tager tiden i ansprik. Den person, vi hdr skall
skildra ir tagen pi mifi bland stadensbefolkning, och hans levnadsodedr inte rndrkligare
eller mera spdnnandean alla andras. l4en just
for att ge en bild av en genomsnittsmdnniska
- hans vardag och helg - har denna artikelserie tillkommit.
Ndr Bo Fors fick sitt namn, upptrddde han
inte precis si gentlemannamdssigt.Han gallskrek si det hordes vida omkring, di prdsten
vattenbegjothans hjdssa. Men si. var Bosseinte
mer dn nigon minad gammal,vilket naturligtvis
urslktar en del av hans uppforande.
For den, som inte niirmare kzinner l3osse,
kanskedet dr skdl i att presenterahonom sidan
han utvecklat sig alltifrin fodseln.
Efter att en bister decemberdagha ldrnnat BB
vid Karlskogas moderna lasarett, dir han uppriktigt sagt trivdes bra tillsammans med sina
jdmnliga kamrater av bhda konen, och deirhar-r,
trots sin ungdom, hann forilska sig i en av
skoterskorna,blev det mamman, som niirmast
fick ansvaret att fostra honom till en duktig
samhdllsmedborgare.Men hdrvidlag hade hon
ddr hon inte
god lrjZilp av barnavkrdscentralen,

,':::;

Bo Fors, den bliuande boforsaren, iir oid. den hiir dld'em ldtt'
trdstad, tnen med Sren ffir han ganskaslota prelenlionet pfi litet.

4l

dgonblick nib Bosse lick silt txdnzn, nteil
han uar inte alls riidtl lastiin hyrAoadjanAt Ragnar Jansson
stAnkte aalten pd honon.
Det aar ett hirtarirkt

bara fick goda ri.d betr. skotselnav sin telning,
utan iiven fick honom vdgd samt undersokt.
Bossesforsta erlarenhet
Om det yat ay medfodd blygsarnheteller vad
orsaken kunde vara blir kanske aldrig utrett,
men faktum dr att Bo Fors aldrig kunde forlika
sig riktigt rned alla de tanter och farbroder, som
den forsta tiden lidlsadepi hos honom och jdmforde hansndsa,ogon,hir o. s. v. i det odndliga,
med mammas och pappas,for att kunna ulrijna
vem han var mest lik. Riktigt arg blev han, di
han fick sina forsta tdnder, och en vetgirig tant
skulle kdnna efter i munnen pi honom hur
han pi att bita till
minga han hade. Di. passade
ordentligt, si tanten fick gi med snabbforband
om fingret en hel vecka. Men det var inte bara
den vetgiriga tanten, som fick en lixa. Aven
Bosseblev en erfarenhet rikare. Han kirde sig
forsti, att minniskorna - itminstone de stora
- dr ganskanyfikna krabater,som inte vill lita
sina medmdnniskorvara i fred ens nzir de som
Bosseligger i sin sdng ur stind att forsvara sig
rnot alla angrepp. Men det var bara hans forsta
ldrdom, och den skulle snart foljas av flen.

@.jl'.@ll!anitdi@

Suterin "bollhickare" bleu Bo Fors i
riitt unga lir och hans oiina ntna saknades inte rtid nlgotz au de ntkzga
lotbollsnzatcher som gicA au stapeht.

Roligaste tiden tycLte Bosse tlet rar, niir ban fic|
"dc stora" ute i saxdlSdan.

leka ned

brukade taga hand om honom pi eftermicldagarna, medan mamma var ute och handlade
En dag i barntriidgirden

Den stora clagen

Bo Fors har en glupande aptit - inte bara
materiellt utan i minst lika hog grad andligt.
Han hade inte hunnit mer an att natt och jdmnt
kunna "sti. pi egnaben", di han for sin marnma
uttryckte en rinskan om att f.FLbo{a i barntriidgirden. Aven om han inte uttiyckte sig sir
koncist, si menade han i varje fall nigot iden
stilen, eftersomhan redan i ettirsildern boriade
intressera sig for pappslojd - eller skall vi
hellre kalla det pappersslojd.Allt i pappersvrig,
ifrin dags- och veckotidningar sumt titl husets
sivdl betalda som obetalda rikningar, forvandlades under hans flinka fingrar till allehanda
mystiska ornamenteringar och figurer. Men
mamma tyckte att han var litet for ung einnufor
undervisning och det drojde dnda tills Bosse
fyllde fyra, hr, innan han, hillande sin mamma
i handen,travade ivdg till Bofors Barntrddgird.
Men innan den stora dagen infoll, hade Bo Fors
gjort sina sm6.pihdlsningar uppe pi Ungdomsgirden, dir tant Anna-Lisa och tant Kerstin

Efter att ha ld,rt sig att kunna skilja pi olika
bokstdver,och att t. o. m. kunna skriva ritt rrurnr,
riktigt skapligt, blev det snart tid for Bosseatt
tzir*a pi. allvarligare saker ;in lek och stoj tillsammansmed sina kamrater. Bo Fors hadenzimligen med iren tillvdxt i iider och visdom och
var nu hela sex F',rfyllda, di. det blev aktuellt fijr
honom att borja skolan. Eftersom han skulle
fylla sju ir i december,s6.var han berdttigadati
fl borja redan det iret, varfor det var en stolt
"man" som med skolvdskani hogsta hugg travade ivdg till sin forsta skollektion. Ati den
mestatiden gick it att bekanta sig mecl Froker-r
gjorde inte si. mycket, eftersom Blosseminst av
allt hann tdnka pi. nl.gra studier, upptagen som
han var av att betrakta allt nytt omkring sig katedern,de lustiga skolbinkarna och din stora
svarta tavlan, som han hemskt gdrna skulle vilja
skriva pi, om hanbaravigat.
Under skoltiden blev Bosse snart favoriten
bland grabbarna. Ndr Bo Fors blev si gamma"l,

Att "aara redo" ld.rde s)g Bosse rAtt Jttdl.t, nzen sd uar harz
ocksfr nterl i ett uerLligt kamratgiing inont. scontkciren biir i
staden.

I

Ungdonrsgir.dens " experintenthlubb"
tar Bo Fors ocAsri
ned. Dlir hade ingenjdr Dablin alltid nigot tzytt och roligt
alt liira ut till Bosse ocb bant Aanrater.

Ntir Bo-r.reteite ltt Pi sAol, ndc
l o t : b o l o n i P ' is o t t t t t a r e n h
hatt genska hdgtllygande Pia-'
uer ocL Lau drog sig iure ltit
at lockt ned' sig de andr'r'
grabbarna oclt'flickorna Pft
sina rackarll'g.

att han fick en larare som klassfijrestindare,
hade han ocksi hunnit Idta sig itskilliga hyss
jdmsidesmed ldxorna. Det bdsta han visstevar
att ldggahdftstift pi stolen f.or lararen eller att
straxlinan lektionen hdnga uPP en pise i taket
fylld med vatten, vilken sedan nigon -av grabbarna "oavsiktligt" rikade peta till med pekpinnen, ndt de var framme vid svarta tavlan' Att
det brukade vara laraten, som satt rakt under
oisen ocl-rsiledes fick hela innehillet over sig,
gjorde naturligtvisdet hela si mycket roligare'
Kunskap iir rnakt -

ii'u-en
for Bosse
Man skall inte forledastro att Bo Fors var lat
i skolan. Tvirtom var han nog, trots sina pojkCan.pingen sontntartid hdtde xog tiJl det lrerliS'tste, nten det
t,rrr inle ttldil 4/t Bosse iblancl liingtade henz lill tndnltllit
prT"Arabkijttbullar - l1ts12ont ltan inte l)tecis kunde klaga
bet" han'fick i liigret.

streck, en av de bdsta eleverna,vad ldshuvud
betrdffar, oci-rdei var itskiiliga AB samt t. o. m.
tvi lilla a, solrlprydde Bossesbetygsbokniir han
slutade folkskolan for att ge sig ut i forvirvsiivet. Hans folzildrar: hade nog heist sett att
Bosseorcivatin i ltiroverketsamt studeratvidare,
-".r Bo holl styvt pi att han skulle borja tjrina
pengar genom att skaffa si8 ett yrke, och efteriorn b"ttt".ts vilja oftast dr forildrarnas lag, blev
det som han ville. X{en innerst inne ldngtade
nog Bosseibland tillbaka till skoltiden och inte
minst till den trevliga tid han haft p3' skollovskolonien, dit han fick komma en sommar, di
ldkaren tyckte Bo var i klenastelaget och behovde "ata upp sig".
F6rstalobbet
Sitt forsta egentliga arbete, ofil man undantager de enstaka jobb han kunde skaf.fa sig pi
sommarferiernaunder skoltiden,var som springpojke hos en radiofirma. Det dir med att kalla
iig springpojke tvckte Bossevar dumt. Atminstone kunde han efterit inte erinra sig en enda
ging di han "sprungit" nigot drende. Men han
lrur en av Karlskogas mest fruktade cykelmarodorer den fotsta tiden, innan han fitt upp ogonen fijr att ttafikbestimmelsernakan bli riktigt
roliga att efterleva,om man bara forsoker.Frin
att tidigare ha varitnigot av ekvilibrist p3'cykel,
blev han en av stadensmest exemplariskattafi'
kanter, och hans exempel smittade snart av sig
pl gatansovriga "riddare av stilhdsten". Hans
m"ning med att arbeta sisom springpojkevar
egentligen att pi si sdtt komma in som radioreparatiirantingenidenaffdr, han jobbade,ellet
hos nlgon annan firma. Men ndr han hort de
saftiga eder, som radioteknikern utbrdt i' var
ging har-rtappade en liten skruv eller blandade
- och
Att santla papper gau alltid lite extra .rlanlar i bi)rseu
tle slantarna t1ckte Borre tar tiilkonnt 16r att dryga u lichIengarna rned'.

nAmnrxc nnAN ARGENTTNA
Verkrniistare L. Bod.in, soru 1950 reste
ut till Argentina tillsamntans rned krutbruksarbetare E. Karlsson, siinde strax
f ore jul ett ld.ngt breu om sin resa och sina
forsta intryck till daerirugenjtir lYahlquist. Ur detta breu har B-pilen nu tillfiille att dterge ndgra ausnitt.
Resanhit blev en upplevelseoch ett minne fcir livet.
Hiirliga dagar pL sjtin och lyckade strandhugg i de
hamnar vi besijkte. Jag hade turen att som chefstyrman
pe M/S Panama f3.en gammalbarndomsvln: nd.t jag
diirtill blev god vln med doktorn ombord, en schweizarc, med gamla kyrkor som hobby, fd,rstir Du nog att
jag blev i tilfeile att se bide den slmre och bittre
delen av de platser vi anl<ipte.En av de mdrkligaste
och intressantaste
var Bahia. Det sigs om den staden
att ddr finns lika minga kyrkor som irets dagar,dlri

Tad Nobelkrutare i paltnernasskugga i Polaorixis u'lidgfrrd.

( Forts.frdn Jdreg.sida.)

ihop de mhngatfi"darna, di tyckte Bossedet var
lika bra att soka ett jobb, ddr det fanns litet
storre saker ^tt ta i.
.;
Bo Fors borjar i Liirlingsuerkstadert
Av ett par kamrater hade Bossehort att det
skulle borja en ny kurs vid Bofors Ldrlingsverkstad, och eftersom han hade lust med det mekaniskasi tyckte han det kunde varalikabra att
borja dd,r,for att sedan kanske kunna fi nigot
bra jobb inom Boforsverkeneller vid Bjorkborn.
En vackerdag gick ddrfor Bo Fors upp till ingenjor Helling pi Ldrlingsverkstadenoch presenterade sitt avgingsbetyg flhn folkskolan samt berdttadeom sin storalust for det mekaniska.Bosse

Niir d.irekttulVahlsteeni hdstasbesdkteNobelkrutarnni
Azul, bjddo dessaph en dkta "asado", Foto A. \Tahlsteen.
ligger nog ingen iiverdrift. Jag har aldrig haft sinne
fcir kyrkor, men ddr miste jag med eller mot min vilja
falla i f<irundrandver allt vackert.
Som passagerare
reste dven direktcir Christiansen,
Sandviken. Med honom hade jag mlnga givande samtal och diskussioner.Friretagsndmnderna,
arbetsledareproblem, rekryteringsfrigor och trivselproblem var
frigor, som intresserade
ossbida. Bridge- och canastakumpaner blev vi ocksi och vid det sedvanligalinjedopet var direktd'rC. Neptun och jag hans drottning.
En alltigenom ly&ad riverresa.
Ankomstentill BuenosAires blev litet fcirsenadpi
grund av dimma. Mottagningskommittdn hade blivit
utvdntad och lyste med sin frinvaro. Vi tog Gud i
higen och letade oss upp till Johnsonlinjenskontor
ddr Norell hittade oss si sminingom. Omsesidig
gliidje och f<irvining civergrcingtilingarnasfiiretagsamhet att pi egenhand ge sig ut i stendknen.Den sed'titten
vanliga
pi stan", som Du si v?inligtskrivit och
pAmint om, blev i alla avseendenlyckad.
I Buenos Aires hade jag i:r,n att av generalkonsul
Brander bli inbjuden pi svenskafdreningensm6.nads-

blev ocksi. antagen, och det var ingen ledsen
springpojke, som den dagen talade om i radioaffaren att de fick springa sina drendensjdlva.
Men affdrschefenforstod ju honom, och kunde
ju inte annat an lyckonskatill en god fortsdttning pi den yrkesbana,han si srn&ningomskulle
vdlja. Bossefick t. o. m. en extra tia i avloningskuvertet ndr han slutade i radioaffaren samt eti
mycketbra betyg, for han hade gjort sig omtyckt
bide bland Dersonalenoch kunderna.
Om Bo Fors tid i Ldrlingsverkstaden,ddr han
utbildade sig under tre irs tid, samt om hans
vidare oden, skall vi beritta i ndstanummer av
iidningen. Till dessld.mnarvi Bossei.t sitt ode.
Han dr ju vid det hdr laget van attklara sig som
en hel karl.
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med drottning" : Direhtdr Christiansen, SandtiAen,
"Nepttn
ocb terkmiistare Bodin, Nobelkrat, aid liniepassagen pd ilig
till Argentina. Synbarligen appfAdar de srni hattsprinsarna och
-pfinsessorna li)rsta tiden rned grape-fruit.

lunch. Vid tillfiillet informerademinister Ribbing om
den nya given, somhan sade.Nigon exPertPa utrikeshandel rir jag inte men se mycket fcirstod jag av informationen, frngestundenoch diskussionenatt iusi
nu dr det oerhorda svirigheter.affirsmdnnenhar att
klmpa emot. Vad som fd,rvinademig var att efter
lunchen blev det allmint kortspel. Detta dr iu inte
brukligt hemma i Sverige, svenskarnatar tydligen
sedendit de kommer. Nigot av de moderna spelen
fcirekominte, utan det gamla hederliga"bondtoh'an",
ett spel jag som barn brukadespelamed mina farfcir:ildrar, var det allenaridande.
En sak som intresserarmig rnycketir trafiken. Hdr
ir visserligenhO,gertrafik,men omkcirningsker bide
till hiiger och venster och refuger tagespi den sida
som passarbiist vid tillfnllet. Mitt intryck dr att hdr
framkommerpi ett smidigt
kciressi att vederbcirande
och fcir trafiken kipande siitt. P& grund av det l&nga
importfdrbudetpl bilar kan de mestunderligafordon
dyka upp i trafiken. En Ford 1924, Chevrolet av
samma fuglrngeller en gammal Steyr dr inget fdrvinandeatt se i trafikvimlet. Ivled dessagamla Lrglngar
av bilar ordnassi gott som varje sdndaghastighetstdvlingar och givetvismed toto.
Efter en tids mellanlandningi Azul kom vi s& sminingom fram till milet, Puerto-Belgrano.Denna vlr
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arbetsplatszir idealisk med ordnade vlgar, bra transportfrirbindelseroch gamla klnda argentinare,som
allt pi sitt sdtt bidrager till att underldtta tillvaron
h?ir. Att hemldngtandndock ansritterhirt ibland iir
nog frirklarligi. Har nog varit familjefader fcir l6ng
tid frjr att helt kunna leva mig in i ungkarlsiivet.Det
rir svirt att avgtirai vilket bis man skall sti.
Du gav mig ett bra tips betriffande matflltgan.Jag
har fciljt detta och helt civergitt till landetsmatsedel.
och
Saftigarostbiffar,vitlcik,makaroner,spanskpeppar
grund
pi
En
har
det,
nackdel
mat6 ir st&ender2itter.
av "vitldksdoften" dr jag inte glrna sedd i svenskAzul och i TorvaldsbiI fl'r jag under inga villkor &ka.
Pi fritiden idkar jag all slags idrott och motion i
stendig kamp mot det begynnandegubbhullet. Man
fir ta sedendit man kommer. Det gjorde inte Karlsson hir om dagen,han hade kl?itt sig i korta byxor
och cyklat ut pi staden. Ddr tog polisen honom. Jag
vet inte om det var fiir hans hlriga ben eller i ren
avundsjukaav polisen fcir att alla vackra flickor sig
efter Karlsson. Alltnog, han kom irem och var fiy f-d.
Ett 1r sdkert,genom en sldan hiir resaf&r man en
n-reravidgad blick, kan lEttarese sakermera objektivt
och dessutombli i tillfiille att konstateravilken oerhcird
skillnad pi olika folks mentalitet det finns. Vlra arbetarekan nog vara " jekliga" p& sitt s?ittminga ginger
rnen det dr mera renhirigt dver dem. Som avslutning
miste jag nog sdgaborta bra men hemmabist.
En hdlsning ber jag Dig framfdra till Fdretagsn:imndenmed en forhoppning att dessarbetemitte gi
anda f6r v&rt Bolass och ddrmed lven
i samarbetets
virt bdsta.
PuertoBelgrano8 dec. 1950.

Ver|tn, Bodin gransh,ar.rakkannigt "apleringen" aa "asado"

fiWu0neu
Jnm1morinn
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Karlqui fi , Guttau Konrad,
f. 1 nov. 1893.
d. 1 dec. 1950.
Karlquist anstiilldesi juli
1928 som hantlangarei
St&lgjuteriet,6verflybtade
i febr. 1944 till Renseriet
sisomg j utgodsrensare
och
kranfdrare. Fr&n april
L944 till sin bortging arbetadehan i Grovbearbetningsverkstaden
som rikthantlangare.

Bostri)m, Augutt Nalanael,f. 1883.
Bostrcimanstilldes i maj
1902 i Hdrdverket,ddr
han arbetadetill i febr.
D39, de han blev f<irridsman i Rdrverkstaden.
Erhdll vid jubileet medalj
oclr gratifikation f& 44
tjdnsteir och slutade sin
tjiinst vid uppnidd pensions&lder
den 1 jan.1951
efter ca 49 tjrinstelrr.

Pelterstott,Karl EriA,
f. 18 iuli 1903.
d . 2 5 n o r ' .1 9 5 0 .
Pettersson anstdlldes i
febr. 1934 som fdrridsarbetare i Smedjan. Han
blev 1938 gfaoatsyarvare
i Projektilverkstaden,
varifr&n han i maj 1.94)
civerflyttadetill H?irdverket, ddr han arbetadetill
sin bortg&ng.

Bronmrl,Erik Pontut,
f. i883.
Bromananstilldesi juni
1937 somgrovarbetarepi
Byggnadsavd. Han blev
i januari 1P40 portvakt
och innehadedennasyssla
till den 37 januari 195L,
dn han slutadepi grund
av ildersskdl.

Sudrd. Erik Gustaa Gunndr, f.26 okt. 1897,
d . 1 2 d e c .1 9 5 0 .
Svdrd anstilldes den 31
mars 7936 som svarvarei
Maskinverkstaden
vid Tidaholmsverken, blev L949
maskinstdllare i samma
verkstad. Han var en av
trotjinarna med omkring
15 irs enstdllningstid,
di
bolaget b<irjadeverksamheten vtren 1936.

Gaufftn, lohn Guttau,
' f. 1884.
Gauffin anstdlldesi febr.
1927 som smed i Smidesverkstaden och blev sedermera ftjrridsman p&
samma avdelning. Han
slutadesin tj?instplgrund
av sjukdom den 1 juni
r95o och erhiill de
pension.

Norberg, Harald,
f. 2L apf]il t9zo,
d. 9 febr. r95r.
Norberg anst[lldes i maj
1946 som ritare pi Elektriska avdelningens ritkontor och iiverflyttades i
maj 7950 till sammaavdelningsdistributionskontor sisom distributionsingenjrir. Denna tjdnst
innehadehan vid sin alltfcir tidiga bortging. Pi
v?ig till arbetet blev han dverk<ird och dridad av en
brandbil.
u

Gallberg, Karl Axel,
f . 1,884.
Gullberg anstllldesi nov.
1909 som svarvarei Kanonverkstaden och arbetade dir till sept. 1941,
di han blev avsynarep&
denna verkstads avsyningsavdelning.
Vid jubileet 1946 erhdll han medalj och gratifikationfcir
37 titinstefu och hade silunda arbetatca 4I fu vid
Bofors, nlr han avgick vid uppn&dd pensionsilder
den 1 februari t951.

'
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H inderston,Axel Agaton,
fodd 1883.
Hinderssonarbetade1899
--1903 i Smedjan vid
Bofors,kom 1909 till Nobelkrut, der han arbetati
Trotylgiuteriet, NitroglYcerinkrutavd., Brisanavdeln. m. fl. avdelningar
tlll 1943, d& han dverf lyttadetill Ammunitionsfcirridet TU ), d[r han
nu arbetar. Avgir med
pension efter 46 tjdnsteir d e n t a p r i l 1 9 5 1 . E r hiill vid jubiieet medalj och gratifikation for /12
tjinste&r.
Hagelin, Axel Enanael,
f.1883.
Hagelin anstdildesi nov.
1911 som giutgodsrensare i Stilgjuteriet, i aug.
192, flyttade han till
Grovbearbetningsverkstaden, dir han arbetatsom
riktare till den 1 ian.
1911,de han avgickefter
ce 4o tjlnsteir. Vid jubileet eLhijll han medalj
och gratifikation fcir 35
tj dnsteir.

lansson,lan lulius,
f. 1883.
Janssonbiiriade sin anst?illning'i'idBofors 1913
som snickare.Han blev i
il.lt 1914 sigstlllare vid
sigen och innehadedenna
tili den 1 jan. 1951,
syssla
di ha1 3r'gick med pension. Han hade d& ca 38
tjinsteir och erh<jlI r'id
jr.rbileetmedal! och gratifikation for 3) tilnsteir.
Stri)mberg,Othar,
f. 1883.
Strtimberganstilldesi november 1902 som arbetare i Valsverket,iiverflYttade 1907 till Kanonverkstaden som hYvlare och
kom i juni 1934 till
samma verkstads avsyningsavdelning,dir han
varit fdrridsman, mittstdllareoch mltdonsiusterrre. Avgick med Pension
den L dec. 1950 efter ca 4! tjdnsteir och erhiill vid
jubileet medalj och gratifikation ftjr 44 ridnstent'
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Karltsort, Erik Fredrik
lulius, f. 1883.
Karlssonarbetade19101918 i Stilgiuteriet,Stilverket och Byggnadsavd.
Ateranstilldesi aug. 1!2)
pi sistndmndaavdelning
och kom
somgrovarbetare
i febr. 7949 till BYgg'
nadsforr&detsom fcirridsarbetare.Vid f r-rbileeterhijll han medalj och gratifikation f'il 29 tidnsteir och slutademed Pensionden I jan. 1951 efter ca
34 ?c i bolagetstidnst.
Karlssort, Karl Oskat,
fddd 1883.
Karlsson anstdlldes vid
Boforsi januari 1903 s&som rensarei Giuteriet,
ddr han arbetadetill1934,
d& han iiverflYttadetill
Hirdverket. Han slutade
vid uppnidd pensionsilder den r nov. efter 47
ir i bolagetstjZinst. Vid
jubiieei 1946 erhtjll han
medalj och gratifikation
Ior 45 t]anstelr.
.Kropp, GustaaAlbin,
f. 1883.
Kropp anstiilldes i juli
1911i Stiigiuterietshandformningsavdelning, diir
han arbetadesom gjuterihantlangaretill jan. L946,
d& han flyttade dver till
Reparationsavd. Avgick
med pension den I dec.
19)0 efter ca 40 tjdnsteir.
Han erhijll medalj och
grrtifikation frir 35 ti;in'
ste&r r,id jubileet 1946.
Vikander, GustaaHeni€i arici F il it
tting, [. 1883.
Vikander arbetade fr&n
jan. 189Still jan. 1!18
siktp&Kanonverkstadens
nvdelning. Aterkorn i
maj L92Otill sammaavdelning som svarvareoch
flyttade i mars 1943 civer
avtill Kanonverkstadens
Avgick
syningsavdelning.
vid uppnidd Pensionsild e r d e n 1 j a n . 1 9 5 1e f t e r
ca 11 tjdnsteir. Vid jubileet erhcill han medalj och
gratifikationfiir 46 ti:insteir.

li
t

I obansson, Ann a Eugenia,
. f. 1887.
Fru Johanssonanstdlldes
i jan. 1924 a tvettinrdttningen och blev i april
1925 fcirest&ndarinna
fcir
denna. Ar 1948 edrrill
hon medaljoch gratifikation frjr 25 tjdnsteir och
hade silunda ca 28 3r i
bolagets tjdnst, di hon
den 31 dec. 1950 avgick
med pension.

Bergroth, Karl Emanuel,
f.18gS.
Bergroth anstdlldesi jan.
1919 och har hela tiden
arbetat i Hush&llsvedgirden och Industrivedgirden till den r juni r-9:o
di han slutademed fcirtidspensionpi grund av
sjukdom. Han hade di
ca 31 tjd.nsteS.r
och erhcill
vid jubileet medalj och
gratifikation for 27 itr.

Petterrroll, Algot Mal.
Aolm, f. 1883.
Pettersson
anstilidesi aug.
1920 i Stilverket,ddr han
fcirst arbetade som vdrmafe, senafe som tfansportarbetare,till den 1
jan. 7951, di han avgick
vid uppnidd pensionsilder efter ca 30 tjdnsteir.
Erh<jllvid jubileetmedalj
och gratifikation for 26
tj dnsteir.

Sandaall, Antlert Gustau,
f. 1883.
Sandvallanstdildesi aug.
I9O4 i Kanonverkstadens
svarvareavdeln.,dIr han
hela tiden arbetat sisom
svarvare till den i jan.
1951, de han slutadevid
uppnidd pensionsilder.
Han hade dL ca 46 tjansteir och erhdll vid jubileet medalj och gratifikation fdr 42 tjd.nsteltr.

Pet t ert t on, Anna Kri t t ina,
[.789L.
FrcikenPetterssonanstilldes vid Nobelkrut 191j,
ddr lron arbetadepL flera
platser inom Niiroglycerinkrutavdeln. till 1,946.
Ateranstdlldes1950 som
stlderska, vilken syssla
hon hade till den 3I jan.
1 9 5 1 ,d e h o n e r h d l l o e n s r o n . V r d ; u b r l e e t1 9 4 6
erhcillhon medaliochsratifikationfcir lt ijanstleir.
'
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Boforaoerken
April.
4. Santueltson,Axel Entil, Mek. reparatcir
8. EriAston, Guttau Hilar)ttt, provtrjrckare
II. lohanston, EriA loban R., Filarc'
!4. Peterson,Suen Georg, Konstruktrjr
23. Ohldn, Kar)n Ingeborg, Stdderska
27. OI tson, Gtstau Ad olf ,-ForrFldsman

Anst.-ir
I c)i7
'I
O?<

rg28
1929
L945
1949

Sjdstrdm, Gattaf Adolf ,
t.1882.
Sjcistrdmanstdlldesi mars
1913 som gjutgodsrensare i Stllgjuteriet, ddr han
arbetade
till i mars 1913,
di han flyttade 6,ver till
Vaktavdelningen,ddr han
fortfarande tjanstgdr2y2
timme varje dag. Erhcill
pension den 1 dec. 1949
samtmedalj och gratifikation fcir 33 tj2insteir vid
iublleet 1946.
M^j.
2. Berglund, Axel EriA, Ugnsskcitare
1943
2. lohansson,Karl Augusl, Skjutfiltsarbetare 1926
I2.. Suanberg,Tor RagnarE., VerktygsavsynareL91g
L4. Damberg, Karl Harald, Vdrmare
L%7
31. Bergman,Filip Karl Guilau, planerare
I93B
Junl.
6. Karlsson, Gustau Algot, Eldarc
14. Tallberg, Holger Artur, Filarc
L6. Nilston, Natanael Haltten, Trldgirdsarb.
24. Anderston, f obannesFredrik, Eldare
24. Hdgberg, Karl fobarz,Kontorsvakt
29. Pettertton,Olou Einar,El. mont<ir
30. Gustaoston,Augatt Radolf , Transportarb.

19L9
1928
L940
L930
L929
1949
L942

Wedaoenhen

April.
28. Kiellstrdnt,EriA,Reparatdr

7946
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Wi frdgarlfiranr

iinskemfi,l frfln Byggnadsavd. i Tidaholm betr. stikerhetstiiinsten
om skyddsAtgiird
l. Anniilan
Om en arbetareanrer, att ett tt)tst skyda dr nt)d'
uiindigt i arbete,gfrr det f . n. till s3 att ban d)nder sig
titl in audelnin{s sAydclrcmbud. De bhd'adisLutera
siittet fdr anorinaniet au skyd'det. Skyd.d'sombudet
et,' uareft er d'e b2da
up ps6k er sed an b u uud sA7d d sombu-d.
ain uppfiha platsen ft)r sk4ddetsappsiittning ocb
d.ishuei) frLgarz. Diirefter ge de :ig p2 ia.At,efter
uerhmihtaien-pTden aadelningdet giiller ocb'-kanske
dr denna iblaid ei antrii't'fbar' Genom d'ettaf drfaringssiitt spills mycket tid till ingen 17ltt4.
Mittif drslag iir: anser en arbetare,f 6rnta,tt,ingeni1r
eller annan person att ett skyd.d'bebiiat fi)r. ett aisst
arbete, gfrr iederbt)rande till tidskriuarerzf.dr audelningen"ocb neddelar denne, uad saken gdller. Tid''
skr/uaren fijr in iirendet i en iournal, diirefter ringer
han upp den aadelninst roln shall aobialpa det fel,
som pitalats. Denna aadelning i in tur ringer upp
oedeibiirande tidsAriuare sfr' fort felet aabiiilptstocb
d.etta anlecAnasi iournalen' Felen kunna aara allt
nabjligt, frSn sprichta triilkot, olieflncAar pB g.olu, arbeiari som tmiirgla tttan dtt artudnd'asAyddtglasdgon,
drag rn. m'
felplacerat rnatkingods, tra!ga fiinster,
's,iiskitt
ygre pers-onerha li)ttare att kontma t'ill tals
med tidikr/aarin iin med in f i)rman, nkr det lit nfigot'
de ailia phpeLa, som de ante iir fel.
2. Betr. premier till skyddsombuden
au-.
fag anser att de$a premier shola tillfalla Tesp'
drirlng. Audelningen siitter in p31garna i b.ankocb
kunna-pengarnasedanutbetalastill perso-nerinom aad.elningen,-aitkap3 grund aa siukdonz eller olychsfall
iiro i behoaaa binlP.
8. Liimpltga skyddsombud
Vid TidaholmsaerAenhar Skyd'dsingenii)rentillsatt
en f. d.. lantarbetare oid bonoplexaudelningensont'
fiyddsombud fdr Sngcentralen, el. aodelningen ocb
biggnadvud.elningen. Sistniimnda aud'elning fick' 3

5o. &ritgan

(forx.)

NobelkruJ

April.
4. 'Pellertson,
lohansson,EriA f oban,Transportarb., L926
-t
FransHolger, Transportarb. q ) 4
7,
1940
lO. Linn6, Iaar lulius, Krutbruksarb.
18. N ordgren, August Vald.emar,Krutbruksarb't 9 3 '
Muj.
L). BooA,HalaardFolke,Tnnsportarb.
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tillsatt:' aera att
tnhnaderefter det att shyd.dsonzbuclet
de utrustais nzed'detta skyd.dtombud. Skyddsontbudet
all
fick en premiet'auAr. 15 i- diitf t)r att inga.oly-cksf
'fdrekomnrit
den aa'
Vid
byggnadvadelningen'
rid'
'delning
d.ar skydiiinbudet hat iin anstiillning har
di)remot olycksfall intrdffat'
Ben
Soorr

l. Anm&ilan om skydds&tgtird
Enligt allmZinna regler f<ir den lokala sdkerhetstjiinstensorganisationglller, att "atbetare, som hos
ndrmasteu.b.ttl.dute gjort anmdrkningrdrandesdkerheten eller sundheteni sin arbetsplats,iger, om anmdrkningen ldmnasobeaktad,gciraanmdlantill skyddsombudeto. s. v."
dven
Av ovanstiendefnmgfu klart att arbetstagaren,
di det gdller sdkerheten,skall vdnda sig till sin fijrman. Det har emellertidvisat sig att arbetatna,i synnerhet de yngre, oftast och helst gi till skyddsombudet,
vilket f. d. mycketbn glr for sig.
Skvddsombuden,liksom arbetsledarnaom s&etfordras, ha blanketter, p& vilka de gdra anmilan om otillfredsstdllande skyddsanordning och tillbud till
olycksfall.
-Av
kopior
dessaanmllningar sdnderskyddsombudet
och dels till sdkerhetsingendels till avdelningschefen
i<iren. Ett ex. beh&llerhan fiir egen del. Inom loppet
av nigon timme har ifrigavarande anmdlan nitt
adressaten.
Skulle ett omedelbart ingripande Yata aY niiden f6r
att fdrhindra ett olycksfall, torde en arbetaremed
hliilp av telefon eller personligkontakt snart nog
kunna komma i fcjrbindelse med fdrmannen, avdelningschefen, sikerhetsingenjcirendvensom skyddsombudet.
Den hir relaterade och sedan mirnga ir priivade
organisationentorde, riitt tillZimpad, alltjlmt kunna
anvdndas.
2. Betr. premien ttll skyddsombud
Enligt skyddspristdvlingensregler tillf alla penningprisen avdelningenspersonal.

Juni.
4. Olsson, Allan Holmfrid', Forfidsarb.
2). Perzon, Ricbard, Krutbruksarb.

1947
1.949

Tldll.holm,soerken

April.
Lydia,Tempoarbetare
4. Anderstort,

L949

Mrj.
26. Lartson,Einar, Eldarc
Mdrta,Stdderska
3I. Persson,

1949
L945

t
I

t

Premierna,som skyddsombudenpl vinnande avdelningar erhfllla, dro avseddasom en uppmuntran fdr
deras m5.ngaginger otacksammaverkiamhet i egenskap av skyddsombud. Premierna iro ocks&ausedda
att i viss min kompenseraskyddsombudenf<ir deras
arbete (kurser etc.) p3.fritiden.
Det kan silunda icke vara rdttvist att dela upp
skyddsombudenspremie pi en hel avdelning, utan
undertecknade anse, att skyddsombudendro drligen
fdrtj?inta av slantarna.
8. I,Eimpltga skyddsombud
Betrdffande tillsdttandet av skyddsombud iir det
underligt att signaturen"Ben" ej kenner till, att dessa
i&e tillsiittas av sikerhetsingenjcirenutan av Fackf cireningenj ?imlikt Kungl. Arbetarskyddskungdrelsen.
S& ?ir givetvis ocksi fallet med de skyddsombudsom
tillsatts vid Tidaholmsverken.
De 1): - kr., som det av "Ben" omndmndaskvddsombudet erhiill, var enligt tZivlingsreglerna;och reglerna ange, att Bonoplexavdelningenoch hela driftiavdelningen utgciraen tivlingsenhet, varf6r de intrdffade olycksfallen pi enheten dro utslagsgivandefcir
tdvlingsresultatetoch ej det eller de olycksfall som
intr'df.fa.p8.en av iffirgavarandeavdelningar.
Tidaholm och Bofors i ianuari 1951.
G. larletten.
G. Granhohn-

Cykelpankeringen

vid Borflsen

Vid Bo7saerL$lidernabar meddelandeuppvtts, att
alla som Sker cykel inom parkeringsomridii shall anmtilas till skydd&ommittdn. Nu frigar man sig aad
men_ingennzed d.ettaanilag egent'ligin iir. Att"cykelparkeringen alltidnat iir ordnad p3 eit otillfredsstillande fitt aid BoLsen aet nog enuar. Varfdr ,istiillet fdr
fi;rbud inte ordna s2, att detta miufi)rbillande ionz
alltid uarit rSdandemed triingsel ocb kaot i den trSnga
porten till parAeringsomrSdet,pi nLgot uis blir eliiinerat. Nu iir det ju fi, att aid arbetets slut har alla
lika brSttonaatt kontma ioiig aar oclt en 3t sitt bLll,
diirfi)r borde nog f drst)Aa oidnas sfr, rart siirsAilda utgilngar frhn cykelparAeringenfinnet. IJnder nuuarande
fdrhLllanden lir inte all: olycAsfallsfaran auuiirjd, aa
e-nbdrtft)lbud f dr cyAelLAning.Aaen niir cyh.elntAiutes,
Aan den som har brhttom liitt rSAa komnta i adgen
och ett olychttillbud intnffa. Sonzen ldnge ndrd ulnAe
bar ju-uarit att f3.en port uPptagenuppe-i parAeringtomrildetstddra hi)rn, fdr alla frt staden-boende.-I
s-otnrastrodde mSngadetta sAulle bli uerhligbet i samband med att ny parkeringsplat: fr)r bitar bch tnotorcyAlar iordning$iilldes, ,nen au d.eua bleu intet. Nu
f.r7garman sig, bar oi cyAlisters2 ntycAettiinzretrat'iAAultur mot detn som bar ntotorfordon, eltertonr tii ej
Aan lfr iltnyttia denna tndjligbet att snziilgt Aomma ut
pB ttora adgen, Man bar fi)rut bdrt iigai att nzyndigb.eternaej gau tillstLnd fdr utlart denna aiig, nten iir
det nu tillLtet fdr ntotorfordon, bi)r oiil inte laran uara
.rtdrrefi)r cyhlisten.
S3 uad sjiilua cykelttiillen betrr)ffar. TaAen ph des.ra
iiro nlinzligen s2 sniiat tilltagna, att cyAelnsbahre del
homnter. att stL utanft)r stillet, ocb fdljaAtligen aid
regn ocb rusAuiider,fir st7 i taAdroppet. Det undrat:
skulle det'inte g2 att fdrliinga taAet'iLpar mycket,att

d.ennaolig.enbetfdrbindrad.et.Cyileln ,ir ju i alta.t'att
den anliilldes egendornocb enaar iir nog nzLnont att
ei l3 den f
9ry1ar4au torl, tont lolldett ir) stnrtttingont
nu i detta fall blir.
"Stkndig cyAlisr,,
Soor:
Avsikten med det anslag, som insdndaren inledningsvis berdr,.dr att genom skyddskommitt6nsfiirsorg
saklig upplysning skall spridas om riskerna f6r cykell
trafik pi parkeringsplatsen.Det bdr kanskeframhilIas, att cykelstiill och g&ngarmellan dessaha fullt normala dimensioner,men att en viss trdngsel alltid uppsttr, d3, ett "normalt" cykelstiill skall 1<immaspi-en
glng. Insdndarensbeaktansvlrdasynpunkterpi iykelstdllens
skall tagas upp till sZir;kild behandiing.
-takDet torde dock vara otdnkbart, att med denna tyD av
stiill fi ett effektivt skydd mot regn vid mycket biisigt
vaoer.
. Parkeringsplatsenomgives av huvudvigar med relativt t?it trafik, pl vilka trafikutslipp ej utin vidare kan
anordnas. Upptagandet av en poit i scidermot Karlskogahar ing8endediskuteratsvid ett flertal tillfiillen.
Svirigheten fdr den uiglende cykeltrafiken att mitt i
en backekorsa den ordinarie biitrafiken pi riksvdgen
dr s& stor, att speciellasignalanordningariorde erfordras, som jiimvil reglera trafiken fcir bilarna. Enlist
det uppgjorda mycket dyrbara fcirslaget ftr cvkeltrlsl?ippas
ut pi riksvlgen utan att den korsande
fi!.":l
brltratrken stoppasupp. Realiteterinnebir detta, att
cyklisterna kan fi mycket linga vdntetider, varfdr ut_
fartsvdgentorde fcirlorasin avseddabetydelse.
Till slut en allmdn reflexion. Varf<ir skall alla ha
sl brlttom just ndr de ldmna arbetet? Vore det inte
riktigare att anvinda det omdijme och de vanor. som
till2impaspi arbetsptatsen,
och som bland annat givit
den stora fcirb.iittringen i olycksfallsstatistikenspec.
under iren L949 och Ig5O.
S/Gnt.

Musik under arbetet
Under senare3r har disAusrionenom triuteln i arbetet ft)rts.tned stor ;iaer orh en miingd. dr:lag ocb
f
frtgiirdertill tihandeau triaseln har fraiAoinnit,"bland
annat nzed mutiA under arbetef. beila arrangematzg
tycks ba utfallit till belrttenhet,aad betriffar"arbeiplatrcr rned inte allt fi)r bullrande arbete,'icb det liir
iiuen ba prahtiseratspi kontor. Nu undrar signartren
hur det sdulle uara rned en srtdananordning"pi Aonto.renhiir uid. Boforsbolaget. Arbetet Ariiuer"n)nrligt_
ais koncentration, men denna bi)r Anappastbli stirct
au lugn mutiA, ntatt masihen torde i iillet ha tin:*
Ierande oerkan,
Vad sdger berdrda parter?
"X-e|."
Sonr.;
Med anledning aa "X:ets,' insiindare"MuriA
under arbetet" bar reclaAtionenutint sig rill
re_Preientanter
fdr "oliha beri)rda parter"i sona
X:et f 6reslhr:
Direktd,r Nordqvist hade mycket svirt att tro, arr
uppslaget var nigot att taga var:. p3.. Hur det in dr,
fir man vll anse, att kontorsarbetetfordrar si pass
raycketkoncentrationoch tankearbete,att det knappast
kan vara liimpligt sliippa lcis musik under arbetet. I
st2illet liiggs ju ner en hel del pi att s6ka eliminera
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stdrandeinflytanden genom vdggskdrmar,perforerade
vaggar och tak, tystg&endemaskinerm. m. Jag -tror
vii"t, att det finns'en och annankontorsmanresp' dam,
att vedersom har sidant arbeteoch sidant nervsystem,
b<irandeskutle bii stimuleradav "lugn musik", men
fcjr de flesta skulle det nog enbart vara ett stcirande
moment. Fcir flertalet kontor iir ju f<irhillandet dessutom det, att enheterna :iro si smi, att planen [ven
av den anledningenskulle vara svir att realisera'Vid
fcirekommandetelefonsamtal,sdrskilt interurbanasidana,skulle det inte helier vara vare sig praktiskteller
Idmpligt att ha musikutsdndningar,sdrskilt inte av
-od.ri musik, vilket skulle kunna ge den i andra
lndan av telefonenbefintliga partende mestegendomliga fcirestiillningaroch hallucinationer.
T' Bill'
Medlentmen au Fdretagsniintnden,
'fot
ei
tagit
rom
tydligen
man,
fdrslaget allt
alluarligt, gdr fdliande kommentar:
"En strilande id6, helt enkelt! Varfor har ingen
kommit p& den tidigare!
En v?ifvald musi[ skulle otvivelaktigtkunna stimutill oanadeprestationer.Arbelera kontorspersonalen
^rent
gi som en dans, sdrskilt om
att
av
tet komme
man kombinerademusiken med en och annan sdll'Rdven
raskardver isen', varskapslekefter melodien
'Si
hZir gdr
hcira:
finge
refrdngen
a.
i
vid^ man bl.
ritaren var han gir och var han sitter och var han stir' !
Naturligtvis finge det med hdnsyn till det p[ sina
hill f6rekommandetankearbetetinte bli s&danabuller'Samlingvid pumpen',utan
sammanufiImer som t. ex.
man finge vZilja bland stycken av safiIma natur som
'Meditation' av Massenet,'Vaggs&ng"av Brahmsoch
'Sov
i ro'.
Musiken kunde iu dessutomHmpligen varierasallt
efter arbetetsart p& de olika avdelningarna,exempelvis:
Pi konstruktionskontoret:'NdtknZipparsviten'av
'Bjdrkarnas
blad och tallar'
Tchaikovsky eller
nas barr',
:'Harlequins miljoner',
Pi ekonomiavdelningen
'Livet i finnskogarna',
Pi skogskontoret:
Pi stllavdelningen:'PappersPolska',
'Kovan kommer, kovan g&r',
Pi intressekontoret:
bataljon',
P& krigsmaterialavdelningen:'Bohus
'Mandom, mod och morskemdn',
P& metallurgiska:
Pi planeringen:'Karusellen'.
Vid arbetetsslut kl. 5 pi eftermiddagenbcir revelj
ei tapto utblisas. Ddremot btir, av diskretionssk?il,
fcirasvid arbetetsbcirjanpi morgonen"'
Pd KK, sont iu geografisktiit t3 ordnat, att
mtsiksiindnirzgrent teknisAtskalle Aunnaordnat, sl%rdueriitgenji)rBi6rk it'rfrn sigmed b1da
bAnderna.

Den enda avdelning, som kunde komma if ti''ga,vote
KKI, men iven dir bdr man nog tdnka sig fiir minst
tvi glnger, innan tnan sl2ipperlos musik under arbetet.''

Viidian frfln iol*""""kontoret
EPI vZidiartill alla anstillda, som begagnasig av
och som insdndatelefonrdkningar,inintressekontoret
betalningskortfdr fcirsikringspremierT. m., att fullstZindigt,samt med l[sbar stil, ifylla dessamed anstdllniigsnummer,namn, adressoch belopp, ddr detta
ej klart?ramg&rav handlingen. De flestainbetalningskort fiir forsiikringspremierdro numerafiirseddamed
en avi, vilken ocks&skall medf6lja till EPI. Avin
itersdndesnimligen sedantill uppdragsgivarenmed
^postverketskvitto uPPklistrat.
Slarv med ifytlandet av dessauppgifter orsakar en
massaonddigt merarbetefdr EPI. Bara att identifiera
avsindaren[an oaru sv&rt nog, som t. ex' i stdana
fall, d& avin upptar namnetp& nigon av familjemedlemmarna eller blott initialer av fcirnamnet. Kommer
blanketten iill EPI utan kvittotalong, m&ste sidan
utskrivas o. s. v.
Genom att klara beskedoch handlingarldmnas,kan
Intressekontoretslkrare och snabbare betjdna sitt
klientel. Det ligger allts8 i vars och ens intresse att
medverkatill en god ordning i ber6rt hinseende.

Adressanmfilan
Glom icke att omedelbart anmd:laalla adressf<irdndEPR. Lika viktigt 2ir det
ringar till Personalregistret
att anmdla alla andra Indringar betrdffande familjefiirhillanden o. dyl.
Kort efter det att B-pilen utkommit hdnder det alltid
att ett 10-tal Personerringer och i mer eller mindre
fcirebriendetonfall klagar6ver att de ej f&tt tidningen:
i nlgra fall beror detta pi postutbdringen,i de flesta
fall iir dei vederbtirandeseget fel, som inte anmdlt
adressfdrdndring.Nigra dagar efter det att tidningen
expedieratsfrin Bofors brukar det se ut si hdr - se
det 6r alla kuvert med
fot-ot- p& Personalregistret:
felaktiga adresser,som nu kommit i retur, oftast fcirsedda med postens anteckningar om adressfcirdndringen. Men det kan ocksi st&p& kuvertet "Okdnd",
trots att man vet, att vederb<irandefortfarande
arbetarhdr.
Fru Inga-Britt Frisk, EPR, har sAiil att se bekJnrad at duer
alla B-pilskuueft sanz rctilrnerats lrfrn porten pA grantl au
olillstiindig adressering. Boforsfoto Falk.

"Jag ty&er det iir oldmpligi ati inftira fler sttirande
moment dn vad som redan finns. Vi har ju ocksi
under senareir gjort vad som varit mc;jligt ftir att
minska stdrningarnapi grund av buller och rasselfrin
skrivmaskinerm. m. I vissafall har vi placeratPersoner som sysslarmed berdkningaroch dylika arbeteni
och som ir:
smerum. Alla som sysslarmed tankearbete
av sitt arbetevill sdkertha minstamiiiliga
intresserade
oljud omkring sig.
l:
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YERI(SAMHETEN
Boforsverken
Forslagskommitt6n vid Boforsverken sammantrddde fredagen den 1 dec. 1950 under
overingenjorB. Strombergsordforandeskap.Till
sammantrddetforelig 72 forslag, ddrav 1 bordlagt ffin t949 och Il nya for i.ret. Kommitt6n
beslot ati belona 8 av forslagen,2 bordladestill
kommande sammantride, di dessa forslag ej
provats eller kommit till anvdndning,1 avskrevs
di det ej kunde komma till anvdndningi Boforsverkensproduktion, medan 1 avbojdes.
De belonadeforslagen dro foljande:
1978 F. L, Hi)gberg, VK 21.' Konstruktion av
medbringarchuck(Reg. 17/49).
16436N. G. Gacld.e,
MP : Forslagtill rationaliseringsitgdrder i Hirdverket (Reg. IO/rO).
5889G. A. luhlin, MH 23: Konstruktion av kontrollapparat for vevaxlar (Reg. 11/tO).
7807 E. V. Karlsson, KA 81.' Anordning for
spolning av granater i magnafluxmaskin
(Reg.21/50.
7806 N. E. Karlsson ocb 7807 E. V. Karlsson,
KA 81.'Konstruktion av munstycketill tryckluftslang for renblisning av gangor i granater (Reg. 22/50).
15139 E. H. Drugge, MS 81.' Konstruktion av
upphdngningsanordningi magnafluxmaskini
MS 8i (Reg. za/50).
7823 S. V, lgelstrdm, VP 27: Forbdttringar av
svarvningsoperation(Reg. 2, /50).
13009H. A. Bidrk ocb 18312 C. N, R, Bfrgenholm, MZ: Rationalisering av slipning av
hirdmetallkeirnor (Reg. 27/r0).
Under december minad inldmnades ytterligarc nhgra forslag, varfor totala antalet under
1950 blev )2 mot 22 under 1949 och 29 under
1948.
*
Forslagskommitt6nvid Boforsverkenholl sitt
forsta sammantrddefor 1951 tisdagen den 30
januai, varvid 9 forslag behandlades,7 f.rin
1950 samt 2 nya for iret. Av dessaforslag belonades 4, 2 avbojdesoch 3 bordlades for ut-

redning eller ytterligare praktisk provning. De
belonadeforslagen voro foljande:
1514 F. U. Elfstri)nt VK 27: I(onstrurktionav
centrumbricka att anvdndasvid slipning av
cylindriskadetaljer (Reg. a/)o).
4509 loh. AnderssonB 30: Konstruktion av
tdndningsanordning (lunta) for oljeeldad
hogtryckspanna(Reg. 26/to).
7982 N. Hngg VT : Konstruktion av nabbar till
snokedjor for traktorer (Reg. l/tI).
1679P. H. FalkVK 5O: Konstruktionav anordning for bockning av stilror i noggranna
vinklar (Reg. z/5t).
Till dato (febr. 1951) ha ytterligare 6 for
slag inlimnats. Reg. m 3/rl-8/5r.
Llrg
Nobelkrut
Vid sitt sammantrddeden 19. 12. 7950 hade
Forslagskommitt6natt behandlatre inkomna forslag. Tvi av dessaansigos vzirda beloningar,
ndmligen:
50090 GustauSkyllklist, NVK 21 for forslag
till rengoringsmetodfiir dukar, som anvdndas
vid krutpressningi Nc-krutbruket.
50192Folke Book, NB 70 for forslag till lyftanordning att anvdndasvid lossning och lastning
av ammunitionslidor i ett bergsforrid.
Eng.
*

Ny avdelning
verkstaden

i Kanon'

En ny avdelningmed beteckningenVK )6 har
tillkommit i Kanonverkstaden.Sedanden intill
avdelning VK 52 beldgna Adjustagehallen under virminaderna flyttats till Kilsta, foretogsett
omfattandeombyggnadsarbete
av de ledigblivna
lokaliteterna och under hosten, di den rrya avdelningen stod fdrdig for inflyttning, erholls
forbindelse med den angrdnsandeavdelningen
yK52 genom upptagandeav en oppning i viggen. Den nya lokalens golvyta omfattar ca
27OOm2 och ddrav har det storsta utrymmet
tagits i ansprik sisom monteringshall for automatkanoner. I ett av skeppenhar en mindre
maskinavdelning, betecknadVA 26, inrymts och
i ett annat skepphar plais avskiltsfor montering
och provning av hydrauliska vd,xlar. Disponerandet av dessabittre utrymmen mojliggor for
Kanonverkstaden uppld.ggande av storre tillverkningsserier och underldttar vdsentligt monteringsarbetet.
G. K.
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Skyddspristiivlingen

{95O

Resultaten au andra halad.retstiialing.
Resultaten frhn andra halvirei fiireligga nu
utrdknade och klara och pi Centrala Skyddskommitt6ns sammantrddeden 10 februari kunde
direktor $Tahlsteen dela ut prissummorna till
representanter fijr klubbarna och skyddsombuden. Hdr nedan foljer Prislistan.
GRUPP A
1) Mekaniserade giuteriet.' frekvens 4,89
(olycksfallper 100 irsarbetare)sinkt olycksfallsfrekvens med 90,48 /o; prissummaKr. 495: t5.
2) Smidespressuerkstaden(MP): frekvens
5,38,sdnkning78,72 /o ; prissummaKr. 345: 19.
3) Renseriel.'frekvensL2,45,sinkning 70,38
/o; prissummaKr. 2L3: 13.
GRUPP B
7) Aasticknings- och groubearbetningsuerkstaden: prissummaK r. 266:65; Si kt audeI ningen :
prissummaKr. 4I5: 75 och Skiatfiiltet: prissumma Kr. 29o:8o. Samtliga utan olycksfall och
med 1oo /o sdnkning.
4) Verktygsaerkstaden.'frekvens 2,89, sdnkning 73,24 /a; prissummaKr. 429:5I.
GRUPP C
: prissummaKt. 99 : 49 ;
I) U ruerksapteringen
: prissummaKr. 7Oi :49;
Experirnentaad.elningen
Centralfdrrddel.' prissumma Kr. 148:01 och
Kontrollapdelningen: prissumma Kr. 109: 05.
Samtliga utan olycksfall och med t00 /o sankning.
Prissummornas belopp i zndra halvirets tivling ir sammanlagtKr. 7.049: 71.
Boforsverken torde kunna uppvisa den liigsta
frekvensen for olycksfall inom arbetet bland
Sveriges jdrnbruk under 1950. Vir siffra ir
9,55 mot \4,OOLr 7949, en siinkning alltsi pi
31,79 70. Sjukdagarnapi grund av olycksfall
ha sjunkit 37 %,f.rln 839o 1.949till 5249 1950.
De flesta olycksfallen drabba fingru, hdnder,
tir och fotter och i de flesta f.all dr det vederbijrandesslarv eller ofiirsiktighet som ir orsaken.
Aven siffrona for olycksfall utom arbetet ha
sjunkit med 25,35/o frFn t7,48 hr 1949 tlll8,57
I.r I95O per 100 irsarbetare. Detta medf6r, att
sjukdagarna minskat frin 8168 tiLl 5574 ellet
med 3t,75 Vo.
I skyddspristdvlingenutdelades under iret
sammanlagt 17.532:66 kronor i pris till de
vinnande avdelningarna.
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idrotlstrof6
Fiirniimlig
holm fr&n U. S. A.

tiII Tida-

Bilden hdrovan visar ett idrottspris, som av
gamla tidaholmare, boende i stadenRockford,
Illinois, U. S. A., skdnkts till Tidaholms Idrottsallians. Det dr meningen att placeta detta stitliga pris pi liimplig plats i stadensvackraidrottshall. Namnet pi den tidaholmare, som utfiirt
irets bdsta idrottsbragd, skall sedanvarje 6't graverasin pi sockeln. Sockelplattandr 30)(30 cm
och trof6ns totala h6jd icke mindre dn 80 cm'
Det kan nimnas, att bland givarna finnes bide
de, som tidigare varit anstillda vid Tidaholms
Bruk och de, som tidigare varit anstllida vid AB
Tidaholmsverken. Tanken bakom denna vackra
gbva ar, att dessatidaholmare i forskingringen
vill visa, att de ej ha glomt sin gamla hemstad.
Rockford dr en framitgiende stad med ca
i00.000 invinare, av vilka en mycket stor del iro
svenskar eller svenskdttlingar. Minga tidaholmare ha slagit sig ner i stadenoch det sigs,
att en tidaholmare alltid trdffar bekanta ddr.

s./.

Riitta

ltisningen

iulkorsord

prfl $-pilens

190 lcisningar "instrcimmade" fcire tivlingstidens
utging till Redaktionen. Av poststdmplaro. dyl.
kunde utldsas, att lven nl,gra.i Tidaholm och Trollhd.ttans<ikt sig pi att lcisa korsordet, de allra flesta
kuverten kommo dock med inre postenfr&n Bofors och
Bj<irkborn.
Redaktionskommitt6nsamlades,och sedan friiken
Ketty AnderssonEPI med fcirbundna cigon tagit fram
20 kuvert, somnoga numrerades,skeddegranskningen
av tdvlingsresultaten.Prislistanfick fdljande utseende.
I pris. Bornre Jack Larsson(t277o) VV 20.
II pris. KorrespondentN. E. Bergman(80043) KM.
III prit. SvarvareFransNordqvist (100!) MG 25.
De ddrn[st rdtta ldsningarna,som bel6nadesmed
trcistpris, hade insdnts av: Ingenicir Oscar Ros6n
(80443) V z, LaborantB. Ekendahl(7t235) NLD,
Frdken Karin Lindskog (3105) VV 23, Ingenidr
Gunnar Andersson(80610) FSG,LaborantMax Ekendahl (83137) KPF, Tjdnsteman Ake Rundqvist
(75650) NVA samtAvsynareGiite Norrstrlm (3428)
VK 80.
Redaktionentackar fdr det stora ir-rtresset
och sratulerar pristagarna.

Jiirnbrukskursen

BRUT/IAIIA

Sedanldnge har ett allt starkarebehov framtrdtt att i och for yrkesutbildningen ha tillging
till en littfattlig och oversiktlig framstdllning
rorande jdrnhanteringen. Detta behov har gjort
sig gillande sivdl for den yrkesvanapersonalen T ill signaturen " F . Rdga" .
som for Iarlingarna. De forra ha saknat mojSom redaktionen tidigarc flera gi.nger medligheten att pi ett enkelt sdtt komplettera sin
delat, kunna vi icke publicera f.rhgor och inpraktiska erfarenhet med teoretiska kunskaper
sdndare,som ej dro forsedda med namnuppgift
och erhilla en orientering over jdrnhanterinlen
till signaturen. Dennas anonymitet 6r givetvis
i stort. De senareha stitt utan den allmdnna
en sjdlvklar sak. Trots Eder fll.gas aktualitet
introduktion, som pi ett tidigt stadium kan ge
kunna vityvarr icke taga in den i detta nr.
en inblick i jirnhanteringens natur och olika
mojligheter, ex. vid yrkesval.
Till signataren "Tacksam for Jttnr".
For att i nigon min avhjdlpa brister av ovan
Eder frlga dr f. n. under utredning och torde
antydd aft har en kurs, benrimndliirnbrukskurkomma att besvarasi ett senarenummer.
sen, utarbetats och kommit i tryck. Kursen har
Recl,
tillkommit under ledning av den inom Jirnbruksforbundet verksammayrkesundervisnings- Till signaturen "Di' xi".
kommitt6n, i samarbetemed Brevskolan.
Eder fr6,ga om Hyttisvd,gen dr dnnu forem8"l
Kursen omfattar 10 studiebrev med 448 sidor
fijr utredning och svar kommer ddrfor i ndsta
och 185 illustrationer. Den kan studerassivdl av
nummef.
enskilda personersom i studiecirklar,brev- eller
*
ldrarcirklar. ABF och TBV komma att taga upp
i
studieprogrammen
for
komJirnbrukskursen
mande studieir.
NEista nurnrner a,y B'pilen
Onskvdrt :ir, att kursen nir si minga som mojutkommer i mitten av juni minad. Bidrag i form
ligt av dem, som arbeta vid Boforsverken,icke
av text och bilder, allt lika vdlkommet, bor vara
endast i de metallurgiska avdelningarna utan
dven i verkstdderna.
redaktionentillhanda senastden 15 mai.
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Fiirbunden

Bj orAborns F abri ksarbet arf ackf orening.
Vid irsmotet pi Folkets Hus den 4 f.ebr.valdes fiiljande styrelse:ordforande Karl Hansson
och vice ordforande Karl Nor6n (nyval), sekreterare Linus Karlsson, vice sekreterare Per
Israelsson (omval), Nils Helgesson (nyval)
samt Sigvard'Gadde och Alfred Lekberg. Till
revisorervaldes Anders Malm och Erik Larsson
(omval) samt Bertil Hjelm (nyval). Representanter i Foretagsndmndenblevo Folke Book,
Albin Pettersson,Gustav Skyllkvist, Kad Helge
Kadsson, Martin Nilsson, Karl Hansson och
Karl Nor6n.

Svenska
Giutarefiirbundet
Representanter vid
Aud. 59 Trollhl)ttan
Nohab dro: ordforande Evert Moller, kasstjr
Albert Ryberg, sekreterare Gunnar Augustsson
samt Gosta Pantzar.
l{/edaaerkens Gjuteriklubb har for h 7951
foljande styrelse:John Gau (ordfiirande), Tore
Johansson,Ture Olsson, Erik Gustavssonoch
Nils Holmgren.

Svenska
Metallindustriarbetare'
fiirbundet
Aad. 76 Bofors. Styrelsenfor ir 79J1,har
foljande medlemmar: ordfiirande Gosta Nilsson, ovriga medlemmar Ragnar Olson, Arne
Ohlsson,Ture Viksten, Nils Jernberg,SvenAndersson,Nils Soderholm,Nils Ekman och Evan
Gustavsson.Herrar Ekman och Gustavssondro
nyvalda for iret.
Nydqaist & Holms VerAstadsklubb. Klubbstyrelsen I95l hat foljande ordinarie medlemmar: ordforande Erik Carlson.sekreterareBertil
Persson,kassor Ingvar Carlsson,ovriga Torkel
Carlsson,Gote Pettersson,Algot Bickstrom och
Karl Erik Kadsson. SuppleanterLennart Pettersson, Erik Tengblad och Eskil Svensson.
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1,{/edauerkensV erkstadsklubb har foljande
styrelsefor fu 1951: ordfiirande Gunnar \7elander, sekreterareTage Johansson,kassor Sven
\[ehlin, ledamoter Svante Dahmm och Rolf
Norman.
Aad. 163 Tidabolm: Vid irsmotet den 16 jan.
valdes foljande styrelse: Ordforande Gunnar
Christensson,vice ordf. Torsten Olausson,sekreterare Jean Carlsson, vice sekr. Gosta Sahlstrom och kassorGunnar Claesson.

Svenska
IndustritiEinstematrtrar
fiirbundet
Aud. 24 Bofors, I irsmotet den 23 februari
deltog ett rekordartat stort antal medlemmar.
Till styrelse for Lr 1951 valdes: ordforande
Gosta Andre6, sekreterareElof Vamstad, kassor
Ove \Tahlqvist, vice sekreterareAke Lonnqvist,
vice kassorSvenPalm6 och Karl-Erik Dahlbnck.
Herrar Andre6, Vamstad och \Tahlqvist valdes
ocksi till forhandlingsdelegerade.

Sveriges Arbetsledare'
fiirbund
Aad. ZOTidaholm. Arsmotet den 17 februan
valde till styreisef.or Lr 1951: ordforande Einar
Strtim, kassor S. Sandberg,sekreterareTh. Johansson,vice ordforandeN. E. Nilsson, vice sekreterareF. Lindberg samtJ. Ryd6n och Ragnhild
Andersson suppleanter. Herrar Strom, Johansson och Ryddn dro anstdllda vid Tidaholmsverken.
T idaholrnsaerkensArbetsled.areklubb har pit
irsmote den 25 jan. valt foljande styrelse:Ordforande fiirridsfiirman Thore Johansson,vice
ordf. verktygsftjrman John Ryd6n, sekreterare
forman Hilding Sjostedt,vice sekr. forman Ake
Cronholm och kassorforman Oscar Svensson.
Nohabs Arbetsledares klubb. Styrelsen fdr
1951.har foljande medlemmar. Ordforande Johan Nilsson, vice ordf. Ivar Bergman, sekreterare Johan Jonsson,vice sekr. Arvid Lofgren,
kassorGoran Karlsson, skyddsombudTore \Wennerstrom och \7. Qvarnstrom, representant i
B-pilens redaktionsutskottOtto Skild.

Medlemrnarna

i B'pilens

4,!e !;;
1 b I 16el

6iA

i s F@r
rIga

redaktionsutskott

iv)
la
; € d6
!6rr
-ct"i@ri@iG

,alH;Eli;

16l

dSq i

Bengt Mossberg

lohn Larttott

Ulvtistiftelsen

vid Illohab

Otto SAild

l95l

Uno Tell

Ny representant i redaktionsutskottet
vid Tidaholmsverken

Ulvcistiftelsensperiodindelning 19)1 biir:
r. 23/6- 7/7 1951.
2. 8/7-2r/7
1951.
3. 22/7- 4/8 r95r.
4. 5/8-L8/8 r95r.
Anmilan fcir Nohab-anstiilldaskall vara inldmnad
till resp. tidskrivaresenastden 3I/4 I95I.

Ingenjdr Knut Nlsman irar
utnlmnts till representant fcir
SIF- och SAF-klubbarna vid

Utciver sedvanligt utbyte mellan Bofors och Nohab
beredasi mtn av utrymme dven andra vid Boforskoncernen kollektivt anstdllda tillfzille att semestraDe
Ulvtin.

Tidaholmsverken.

Han eftertr?ider Bengt Levinsson, som
slutat sin tienst.

Nirmare upplysningar limnas av Johan Nilsson,
Box 566,Trollhdttan3, tel. 118 31.

Storiinastittelsen

195t

Knul Niitman

Meddelande om anmllningstider, periodindelning
m. m. kommer i vanlig ordning pi anslagstavlorna
i
Boforsverken och Nobelkrut.

50'&ringar
And,ra

( Foru. fidn fi;reg. sida)

Aad. tS3 Bofors. Styrelsen
har efterirsmotet
den 17 februarifoljandemedlemmar:ordforanA. Axelsson,sekreterare
J. Hd,rdin,kassorG.
$Tahlstrom;ovrigaT. Holm ochR. Lindahl.
Aud. zsl Bjdrkborn.Arsmotetden7 februari
valde foljande styrelse:ordforandeL. Bodin,
sekreterare
F. Andersson,kasscirH. \Tikstrom,
vice ordforandeK. Anderssonoch vice sekrete4areJ.Eriksson.Revisorerdro S.SjogrenochB.
Forsman.

Yid lTohab

koartalet

April
15. Mattiasson,Adolf Agaton, .A.vsynare

1929
1938
1937

Juni
4. f ontson, Fritz Eduin, Borrare
L9. Tbomander, Karl Eaert, Frdsare
27. Andertton, l. G..F1.,Traversskdtare

1927
1927
1935

bilaga till detta nummer azt B-pilen

r 9 5 t,

Ncrmat

Tgrj

Muj
7. Karltson, Karl OsAar, Fcirman
15. Danielston, Gustaf Emil, Supp.-svarc.
22. Larsson,EriA Helge, Verkmlstare
23. Karltson, Axel Helge, Kugghlvlare

Referatenfrdn FiiretagsniimndernAs
sammantriidenfiiljer som

Karlnad

Anst.-ir

Tr2chtahcr 85o4j

I O17

Redaktionskommitt6
GOSTA ANDREE, Fil. kand., Korrespondent(FRK)
Representantf tir Avd. z4 av SvenskaIndustritjlnstemanna-F<irbundet
ARN E GILLBERG, Expeditiir
Representantfcir Bj6rkborns Fabriksarbetarefackfcirening
R A G N S R L I N D A H L , F d r m a n( V L 1 )
RepresentantfdiAvd. r;3 och z8r av SverigesArbetsledarefijrbund
N I L S S O D E R H O L M , S v a r v a r e( ,V R 9 0 )
Representantf6r Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
Overingeniitr(NT)
ARVID \f AHLQUIST,
Represcntantfiir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

(EP)
Fil. lic., Socialkurator

Redaktionsutskott
Noha,b
JOHN LARSSO N, Huvudskyddsombud
Representantf6r Nydqvist EcHolms Verkstadsklubb
BEN GT MOSSBERG, Serviceassistent
Representantf6r SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
fijr NohabsArbitsledareklubb
Representant
UNO TELL, Ingenjcir
fc;r Nydqvist & Holms AB:s ledning
Representant

Tid,ahohnsoerken
ROLAND EKVALL, Ritsare
Metallindustriarbetarefcirbundet
fcir Avd. r63 av Svenska
Representant
KNUT NASMAN, Ingenjcir
(SAFavd.7o)o. Tjdnstemdn(SIFavd.I9)
f6r Arbetsledare
Representant
EVALD MOLIN, Korrespondent
Representantfdr AB Tidaholmsverkensledning

W-eduoerken
cU NNAR AXELSSON, Elektriker
verkstadsklubb
Representantfcir Sv. Metallindustriarbetaref6rbundets
C ARL B E R GQ VI ST, F6restindare fcir Efterkalkylavdelningen
fciretagsklubb
. Representantf6r Sv. Industritilnstemanna-Fcirbundets
JOHN GAU, Gjutare
Representantf ijr SvenskaGjutarefiirbundets gjuteriklubb
SVERRE N IC KLAS SON, Fiirman
Representantf6r SverigesArbetsledarefcirbundsfiiretagsklubb
GOSTA LIN DH, Chefmetallurg
Representantf6r AB \tr. Dan Bergmansledning
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Vdrt aii.rmebehandlingsprografit,
otrJ.
bI.
a.:
fattar
Verktygshfirdning
Mjukgliidgning
Etapphiirdning
Seghfirdning
Siitthiirdning
Nitrerhiirdning

IOCKHO(r

RauvfrrmebehandlinU
serstalsomml
Ntr, 6 hiird,oerksttid,er

tlll

Den iikade anvdndningen av legerat
verktygs- och konstruktionsst&l stiiller aIIt
stiirre krav pA vdrmebehandlingen. Ett
modernt kvalitetsst&lverks produkter kan
fullt utnyttjas fiirst di v6rmebehandlingerr slutfiirs p& vetenskaplig grundval.
M&ng&rig anvdndning av v&rt kvalitetsst6l 6ven inom egen omfattande precisionstillverkning har tvingat oss att egna
virmebehandlingen den allra stiirsta uppmirksamhet. Erfarenheter hiiri{rin och
fortliipande metallurgisk laboratorieforskning stir helt till Ert fiirfogande inte

Bn tjiirtst

bara vid vira vdrmebehandlingsverki Bo.
fors utan dven vid vira andra fem hdrdverkstdder i Stockholm, G6teborg, Malmii,
Virnamo och Mora. Fiir sivil sttirre som
mindre f6retag 5r det ofta ekonomiskt
fiirdelaktigt att anlita dessa specialverkstdder i stiillet fiir att driva egna dyrbara
vdrmebehandlingsavdelningar,ddr dri{ten
dessutom minga ginger blir intermittent.
Vi 6tar oss all slags virmebehandling
av verktyg och detaljer tillverkade av st&l
iioen lrdn and,ra aerk iin udra egna.

-BOFORS

Bofors h d.nl ocrkstiider :
49.
STOCKHOLM: Huvudstavdgen
Te.l.50 I0 15
von Holtensgatan
GOTfnORc,
5.
Tel. 19 43 70
MALMO:
Neptunigatan
2I.
Tel. 792l0
MORA:
TeI.96I
VAnwAuO:

Postfack89.
Tel. II452
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Nr I . l95l

Boforsverken
Fdretagsnlmndenvid Boforsv.erkenhdll under ordfiirandeslap av Disponent \Tijkander pflldagen den
5 mars 195i sitt fd,rita ordinarie sammantrddeftir tret.

Konjunkturliiget
Disponent \Tilkander ldmnade en redovisning av
konjuikturlZiget fiir dagenoch framhiill, att det splnda
v?iddsliiget-id fot.erid upprustning inom alla linder
.esolterati en alltmer iikad efterfr&gin pt brdnslenoch
r&varor,vilket i sin tur medfdrt en oavbruten prisstegring pl dessavaror. Detta fdrhlllande lterspeglasfor
Sve'rigesdel i partiprisindex, som fr&n talet 230 i
oktober stigit till 244 i november, 253 i december
19to samt 261 i januad 1951, vilket innebir en stegring p& dennakorta tid med ca !5 /o. Det kunde vara
au fniresse att redovisa nlgra f& Bofors viktiga importrevaror och den prisfiirhdjning desammaunderg&tt
irtn den 1 juni 195b till dagsdato. Polskakolen har
undergttt en ftirdyring av ca 100 /o, eldningsol.iav 3
ca 5o4, wolfram mellan 400-500 /o, svensklhandelsjiirn ca.25 /o, importerat handelsi?irn
-ca.71 /9.
Sverigesimport och export visa starkt fiirhiiida siffror, vilfet emillertid delvis beror pl prisstegring odr
Importsteg_ringendr tlvdrr
penningvlrdefiirsiimring'
-avsevlrt
stdrre dn exPortstegringen. Importstegringen
frln januari 1950 till januari innevarande ir har si'
unlunda uppgltt tlll 70 %, medan exportstegringen
'dn
2O /o' F6r
der motsvarande tid ic-keutgdr mer
ianuari 1950 fiirel&g ett exportiiverskott motsvarande
.tt ue.d. av 25 mili' kr', medan fcir ianuari 1951 imuppgltt til| 176 milj. kr. Den ekoDortiiverskottet
'nomiska
uwecJcliriie"ninom landet synesinge allvarliga
bekymmer. Liiner, priser, konsumtion och statsutgifter
stiga, medan sparandetsjunker och bankuttagen iika,
allf medverkandetill penningvdrdetsfdrsdmring, och
den stora f.rLgan it, om det skall vara miijligt att
hindra en fortsatt utveckling i denna riktning.
Vad ang&rfiirhlllandena i Bofors kunde antecknas,
att den civila stElfiirs?iliningenmed nuvarande kapa'
citet ligger inne med order f6r i det nirmaste ett tr
framlt, medan liiget pE krigsmaterielfronten 2ir ofijriindrat. Arbetskraftsituationenir fdr dagenn&gotmera
gynnsam men m&steman nog rikna med att l?igettill
fitla av beredskapsinkallelserm. fl' andra faktorer
lnvo kommer att f-iirsimras. SedanValsverket i Kilsta
btiijat komma iglng pl allvar och kapaciteteni Smed'
jan 6kat, ?ir att notera en viss brist pt giit' Fdr av'

hlnlpandeav denna brist har fr6n andra'verk inkiipts
nlgia tusen ton giit, vilka emellertid ltminstone till en
del visat sig vara av slmre kvalitet iin de egna gdten.
I anslutning till den llmnade redogdrelsenfdr konjunkturlZiget framhiill herr Ragnar Olson, att inom
verkstddeinafdr nirvarande rider brist pl arbeten. I
alltfiir hdg grad hade man mlst sysselsittapersonalen
med mera tillfiilliga arbetsuppgifter,s8somvissa reparations-och underhlllsarbeten.Detta fiirhillande vore
till stor skada fdr bolaget, bl. a. i det avseendet,att
etskilliga av de yrkeskunniga,sedanmlnga 6r vid bolaget anst2illdaaibetarnaliimnade sin tjiinst fiir att stika
sig till andra arbetsplatsermed stiirre fdrtiZinstmdjligheter. Det fdrellge sllunda risk f6r att det komme att
fdrefinnas brist p& yrkeskunniga arbetarevid den tidpunkt, d& verkstiderna mera kontinuedigt kommer att
tillfdras arbeten.
Direktiir \Tahlsteen erinrade om att man frtn bolagets sida arbetar fiir hiigtryck p& att s& snart som
mtlltigt f.L f:am ritningar, verktyg och material samt
att de1 icke skulle driiia llng tid, fdrrln verkstdderna
kunde rikna med kontinuedig tillftirsel av arbeten'
Tills vidare gjorde man allt fiir att forsiika hllla personalensysselsattmed olika arbetsuppgifter.
F 6rslagsaerksamheten
Direktijr \Tahlsteen meddelade, att Fiirslagskommiti6n under fiireglende lr h&llit tre sammantriden.
Arbetsresultatenfr&n de blda fiirsta sammantrddena
hade redan tidigare delgivits Fiiretagsnlmnden. Vid
det tredje sammantr[det,som avhlllits den 1 december
19)0, hade behandlatsL2 fiirslag, varav 8 ansettsbdra
bel6nas, 2 bordlagts fiir yttedigare utredning, medan
z icke ansetts vara av den art, att beldning borde
utg8.fiir desamma.
Den 30 januari 1951 hitll Fdrslagskommittdnsitt
fdrsta sammantride fiir 6ret och behandladediirvid 9
f<irsleg, vanv 4 ansettsvirda bel6ning, 3 bordlagts
fdr ytterligare utredning, medan 2 icke ansetts bdra
f<iranledanlgon beldning.
Vid kommittdns sistndmndasammantridehade i2imvtil frLgan om principerna f<ir beldning av fiirslag
varit up-petill diikussiSn och ville Kommitt6n fiirorda,
att bolaget i fortsdttningen tilliimpade en 3-gradig
skalamed 5o: -, 100: - och 2t0: __ kr. stsomersdttningsbeloppf6r fdrslag, vilka ansettsbdra rendera
fiirslagsstZillaienn&gon beldning. D2irest i nlgot fall
fdrslag framkomme med stort tekniskt odr ekonomiskt
v?irde, borde vederbijrande fdrslagsst?illareefter slr-
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r.f
skild priivning kunna tillerkinnas belcining med belopp iiverstigatde25O:- kr. I(ommitt6n ville vidare
fiitorda, att ett diplom, vartill skiss frireteddes,i fortsdttningen mitte lomma i bruk fdr utdelning till de
arbetare, vilkas ftirslag blivit beliinade, ivensom att
utdelningen av diplomen j?imte fiirekommande penm&tteske under n&got hdgtidligare former
ningbelopp
-vad
iin
rbh trittiltt varit fallet. Sllunda kunde man
tinka sig att fijrekommande beliiningar utdelades till
fiirslagsstiillarenav vederbdrandeavdelningschefeller
.u.nti.llt infiir fdrslagskommittEn, varvid det f6rra
alternativet ur flera synpunkter syntes vara att f6redraga.
freru Nilsson ans&g,att den hittills tilliimpade principen f<ir beliining av fiirslag med en standardersdttning av 100: - kr. minga'gflngeridce verkat rdttvist.
Det kunde silunda intdf.fa, att ett fdrslag av iam'
fdrelsevis blygsam art, men ?indocki och fiir sig. av
vdrde att biiii beliinas, renderadedessfcirslagsstdllare
sarnmaersittning, som komme att utg& fdr fdrslag av
kanskevlsentligt stijrre vdrde. Den nu fcireslagnagraderingen skulle avhfllpa dylika missfcirh8llanden.

s hiklpbehoa aid siukd'ont
Ensarnstdende
Herr Ragnar Olson meddelade,att fackf<ireningen
mottagit en skrivelse fr&n kommunistiska metallklubben i-denna angeldgenhetsamt att man inom fackfiireningen ansett det liimpligt taga uPP frtgan infiir
Fr&n ndmnda skrivelse kunde anF<iretagsn?imnden.
ted<nag att de ungkarlar, som vore bosatta i bolagets
ungkadsbostddericlce alltid genorn &tgiirder frln bolagets sida vid sjukdom bereddeserfordedig v8rd och
tifsyn, att dessamissfdrhlllanden borde rlttas till samt
att bohget borde stdlla erforderlig personal och fdrslagsvisln sjukskdterskafr&n kliniken till fdrfogande
evJnsom i iivrigt ordna siuktj?inst i en enklare siukstuga.
Herr Hallgren fdredrog en av Personalkontoretavfattad promemoia, friln vilken antecknadesfiiljande:
I boiagets ungkarlsbostdder(f' n. 12 st. fdrHggningar fdr timavlijnad personal med sammanlagt ca
500"man) bor stdrstadeien av personaleni delat rurn.
Man mtste fdrutsdtta, att den sjuke eller hans rumskamrat anmdler siukdomsfallet i fijrsta hand till vaktmdstaren,dlr sidan finnes, eller till stdderskanoch i
andra hand till personalkonsulenten.Vaktmdstarna
och samtligastdderskorha order att genasttill personallionsulentenanmdla eventuella sjukdomsfall, varefter undersijkoing sker om vilka &tgerder,som behtiva
vidtagasfdr att beredaden sjuke erforderlig hieJP. Stiderskorna i de olika fiirl?iggningarna besdka
samtliga rum dagligen fdr bliddning och stldning. I
regel sker detta pl fdrmiddagen utom betrdffande rum,
vilka slutat sina skift kl.
rolm bebosav si<iftarbetare,
morgonen,di stddningen
4.OO
p3'
pt.
eller
24.00 natten
fflr anitl till senarept dagen. Stdderskornadro fcirom vilka hyresgiister,sonr gi skift
handsunderrdttade
morgnarna.
p&
fi
stdras
och ej
I regel anmdl€s[ven av resp' arbetsledarefr&nvaro
d& vederbdrande
fr&n arbetettill personalkonsulenten,
icke meddelatoriaken till att han uteblivit frin arbeiet.
Undersdkningom.orsakentill frlnvaron verkstlllessi
fort ske kan.
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Vid frirfrigan hos Karlskoga Erkdnda Sjulikassas
sjukbesbkareha dessameddelat,att de aldrig trdffat
pi. nigon person,bosatt i bolagetsungkarlsbostider,
som blivit ldmnadutan vird eller mat under siukdom.
Ej heller hade de hdrt n&graklagomll frin hyresgZishar ocksi
terna i detta avseende.Overenskommelse
trdffats med sjukbesiikarnaom att omedelbarttilj ps1sonalkonsulentenanmlla fall, diir vederbiirandeanstdlld ansesvara i behov av hjnlp eller vird.
Nlgon regelbunden undersiikning,fr&n personalkonsulentenssida av eventuellahjZilpbehovvid sjukdom har icke giorts och kan knappastgdiras. Dagliga
besciki ungkarlsbostddernakan heller icke frirekomma,
emedandessabostddernumera iro si m&ngaoch ligga
si spridda. Blir ett sjukdomsfallinrapporterat,erhiller vederbdrandeden hj?ilp han behtiver sisom mat,
ldkar- och lasarettsvtrdoch kontanter fcir extra utgifter
i sambandmed sjukdomen.
Personalkonsulentenstir i kontakt med s8vil likarna pi kliniken som mottagningsskdterskornap& medicinska och kirurgiska avdelningarna pt lasarettet fcir
intagning av patienter, som behdvav&rd. Avdelningsskdterskornap& lasarettet dro ocks&underrdttade om
vart de kunna ringa, om vederbiirandepatient behiiver
nlgot som kan ombesiirjasav EPI eller EPP, exempelvis underrdttelsetill anh<irigaeller dylikt.
Det dr inte fijr mycket sagt att fr&n Personalkontorets sida mycket gdres just fcir ensamstiende,som
rika ut fdr sjukdom eller olycksfall. Det m& hdr ndmnas, att det pi Hultebo, som dr den stdrsta ungkarlsbostaden,ndstan alltid finnes n&gon som genom Personalkontoretseller vaktmistarensfiirsorg erhlller mat
p& sitt rum under sjukdomstid.
Att n&gra"missftirh&llanden" i detta avseendeskulle
rlda dr en mycket stor dverraskning ftir samtliga de
tjdnstemdn p& personalavdelningen,som ha att gdra
med dessaoch liknande frtgor. De ha fijr sin del inte
k[nnedom om n8got fall, d?ir vErd och hj2ilp uteblivit,
men vll om ett mycket stort antal fall, diir hjnlp
ldmnats.
I uattxnrattnmgen
Sedanvid Fdretagsnimndenssammantride i november 1950 fr&n bolagets sida utlovats en utredning an'
g&ende ftirutsittningarna f6r eventuell sdnkning av
limnades av herr Hallgren fiiljande
sj?ilvtviittspriset,
hdrutinnan.
redogcirelse
Enligt efterkalkylenfdr lr 1950 utgjorde de fasta
omkostnadernafd'r hela tvlttinrlittningen tillhopa kr.
60.495:- varavkr. 14.179:- hZinfiirdesig till avskrivningar E fastigheten och kr. 16.394: - till avskrivningar i maskiner, medan resten'avsige skatter,
fcirsdkringspremier,andel i kostnaderfdr gemensamma
anllggningar och avdelningar, m&nadsldneretc. De
rcirliga omkostnadernaha totalt fdr Er 1950 uppgltt
till kr. 216.001: -', var.avca kr. J3.000: -- fdr Eoga,
reparationer E byggnad och inventarier etc., ca kr.
100.000:- i l6ner samt ca kr. 37.500:- f6,r tvdttmedel och dvrig fdrbrukningsmateriel. De sammanlagda omkostnadernauppgt till ca kr. 289.297:-.
Inkomsternauppgi totalt till kr. 214.866 :-, fiirdelande sig med kr. 9O.16O:66 pl industriw?itt, kr.
r22.95t: 17 p& tivrig tvdttochkr. r.7iO: -- pL garage-

hvra. Enlist den ldmnade redovisnir'rgenhar tvdtttnrittningen"stlunda totalt givit en fdrlust under fiireeeendelr med kr.74.431 :-"
llmnades eg detalierad beskrivning fdr de
Ht.[t".
principer, som tilldmpats vid fbtdelning av tv'ittimittiti.rg.ttt kostnader p[ sj?ilvtviitt'och 6vrig.tvdtt' Man
har-diirvid kommit fram till att av de totala kostnaderna
fiir tvittinrdttningen, kt. 289-297:-, kr' 32.18L:fiille pi sjilvtvdt-len, vilket beriknat efter dess kilovikt, utgjorde en sjdlvkostnadav kr. o:74 per kq'
Direst rian avstode ifrin att dverhuvud taget medrdkna de fasta omkostnaderna' skulle dndock enbart
de riidiga kostnadernamedfijra ett sjdlvkostnadspris
om kr. 6': 56 per kg. Hdrav fnmgfu s&lunda,att det
nu till?impadepriset kr. 0; 40 P9r kg' sjllvtvdtt icke
ens tiickeikostnaderna f6r arbetsliiner, Lnga och tvdttmedel, varfdr en sdnkning av sidivtvdttsprisettyvirr
inte l&ter sig giira eller p& nigot sitt kan motiveras'
Vad betrafiar inldmningstvitten kommer bolaget
att fiir all tvett, som inldmnas efter den l- mars 1951,
hdia tvettptiserna med 20 /o, vilket.finge ansesrimligt
-ia nii"ty" tili sivnl den redovisadekalkylen-som till
den oms[endigheten, att Statens Priskontrollnimnd
medgivit en gEnerell hdining om 10 V1 !t. o- m' den
1 fe6ruari fi:r och ytterligare ro /o fr. o' m' den
1 mars I95l av normalpriserna fdr vattentvdttning'
kommerietemot att tills vidare ldmSiiilvtv?ittspriset
nas ofiir?indrat, vilket i realiteten stlunda nr lktydigt
med en priss?inkning.
Herr Nilsson hade ingenting i sak att erinra emot
den l2mnade kostnadsredovisningenfiir tvittinrdttningen men ans&gefortfarande av skll, som av honom
att
frafrhellits vid fiirra fiiretagsnlmndssammantrddet,
i
bo
som
anstillda,
bolaget
vid
de
fiir
sjiilvtvZittspriset
bolagets ligenheter, vore fdr hiigt.

Kilstauerken
Sedan Fiiretagsnimndens ledamtiter under sakkun\U7ahlnis ledning av direktcir\Wahlsteen,dveringenjiir
valsverket
nya
det
besett
Lindberg
i-ngeniiir
be"rgoch
pe kilsta, l?i-mnade
direkttir Wahlsteen fdliande orieniering ang&endeKilstaverken och ddrmed sammanhanginde-frLgor. - Fcirst skulle ndmnas negot om
otrrl.tn" och bakgrunden till att Kilstaverken 6verhuvud taget kommit till utfdrande.
Boforihar, som kint dr, f rLn btirjan varit en smedia
och fiirst s& smlningom utvecklats till j?irnbruk och
mekaniskverkstad. Krigsrnaterieltillverkningendr av
relativt ungt datum, me.t den har pi grund av omblivit bolagets egentliga och dominest?indighete-ma
rande tillverkning.
Kombinationen av mekanisk verkstad och st&lverk
iir icke nlgon sdllsynthet utan torde snarare vara en
normal fiireteelse, i varie fall d& ffiga'dt om en mekanisk verkstad av nlgon storleksordning.Som exempel p& denna fiireteelse hdr i landet kunde n?imnas
Motaia Verkstad, Atlas Diesel och Bjtirneborg, Asea
och Surahammar. I utlandet ha alla verkligt stora
verkstider egna stElverk eller dro i varje fall intimt
lierade med itt sidant verk. Kombinationen mekanisk
verkstad-st&lverkir ganska naturlig med hlinsyn till
att verkstiderna f6r Jin verksarnhetIro helt beroende
av materialfiirsdriningen.

Krigsmaterieltillverkningen lr som AJ-".* kint en
i alla itadier synnerligenk?irrsligoch sv8r tillverkning
och htskiltiga iro de metallurgiska probleg, som eio
f<irknippad6med en dylik tillverkning. Mate^rialfordringarir'jadto genomglende hbga, betoende pl'-de\s de
egnl konstruktionerna, dels konkurrensen frln ut'
lZi'ndskatillverkare. Varie stadium i tillverkningen
inrymmer ett komplex av problem, som-man meste
behlrska fdr att fordringarna p& slutprodukten skola
infrias. Det giiller insatseni stllugnen, val av ugn och
smhltmetod,tappningstemperaturoch gcitstorlek,nedsmidningsgrad-och glitdgningsfiirfarande, metod fiir
varmebehandling etc. Det ligger givetvis mtng&rig-a
erfarenheter, sival goda som dlliga, bakom de tilli2impadeproduktionsmetoderna.
Med hiinsyn till tillverkningsprogrammet med kanoner med allt vad diirtill hiir, omfattande sml och
stora kalibrar, m8ste iiven produktionsapparatenhos
materialleverantiiren dimensionerasddrefter, d. v. s.
stilugnar och transportanordningar,traverse-r,Pressar'
behaidlingsugnar oth iivriga anordningarm&steberdk'
nas efter den stdrsta enheteni tiliverkningen.
I de fall bolaget nddgats frln viilk?indakrigsmaterieltillverkare i utlandet inktipa halvfabrikat har man
ocksi mflst betala hiiga priser, vilket med hlnsyn till
de krav, som stdllas pe materialet, 6r en i och fiir sig
tdmligen normal fiireteelse. J?imv?ili ekonomiskt avreenJe ir det s&lunda av stdrsta betydelse,att leverantdrer av krigsmaterielha mat€rialfdrsiirjningeni
sin egen hand.
Innan planerna pi Kilstaverken togo fastare forn-r,
anglventileradesde nu bertirdaproblemstdllningarna
ende metallurgiska erfarenheter,produktionsapparaten
och ekonomien och det stod ddrvid klatt, att bolaget
icke skulle kunna bedriva krigsmaterieltillverkning av
den storleksordning och struktur, som idag ir fiirhanden, ddrest man icke behirskade en metallurgisk
avdelning. Man var i andra sidan medveten om
att det icke ,rore ekonomiskt miijligt att fiir Boforskoncernens egna behov driva ett stllverk. Det
vore ddrfcir niidv?indigt att finna yttedigare avsittningsomr&den fijr att kunna h&lla produktionsapparat; igang och ddrmed giva de anstlllda full sysselsiittning. Med hdnsyn till att materialet fiir krigsrnaterieltillverkningen mtste Yata aY htig kvalitet, ir det
naturligt ati fZimvZil dverskottsmaterialetflr s8dan
kvalitel P& detta omrtde har bolaget emellertid att
mota konkurrensenfr&n iivriga in- och utlindska kva'
litetsstfllverk. Det kan hlrvid ndmnas, att de svenska
stilverken under de senaste5 ) 10 lren undergltt en
avsevdrdrationalisering, som tagit sikte pl icke enbart
kvantiteten utan iven kvaliteten, varfiir bolaget f6r att
kunna mijta konkurrensen m&ste iga en god teknisk
ekonomisk utrustning och erfarna arbetafe.
I sambandmed ventilerandet av olika alternativ fiir
lcisningav frlgan angEendeutvidgning av de metallurgiska avdelniigana, har man priivat miijligheterna att
alternativt moderniseraoch utvidga de gamla verken,
fcirflytta de mekaniska verkstddernafiir att bereda
plats fiir erforderliga metallurgiska utvidgningar eller
ilyttn de metallurgiska avdelningarnatill ett oytt omtade. D"t framstod snart allt klarare, att en rationali'
sering och utvidgning av de metallurgiskaavdelningar-

na rniste.fdrliggas till ett nyft industriomrtde.
Innan
man srnthgen stannadef6r Kilsta sisom
mest dnda_

prd,vats
mdjrigheterno
,tt iorrasg"J.

T|I:1r]lqlt,oade
merarurgrska
avdelningarna till alternativt Kr]itine_
hamn eller Otterbn&en

,..Vid,styrelsesammantrideden 5 oktober 1945 be_
sld,fs uqpf-rir,andetav ett nytt valsverk. Detta
skulle
enligt direktiven vata lagom stort och i alla
avseenden
rnodetrnt,i vilk-et,.rr".. F.g..pp i"n.irtt"t,
icke endast
att verket skulle va,ra
loort*t tion utan dven
lod
""
att .detsammaskulle vara=sl
rationellt som mtijligt,
mekaniserat fijr undvikana. ,u
firir-f.,
arbitg arbetskraftsbespara"a.o.f,""rtra.rjr"a.
-.a anarrhtlserliga kontors-, ,.initetr"ti"rtii
-;t;k;..
oa...a
".h
stegerragits til Kilstaverkens
fdrverkligan:ii.^p:::?
de och tlllkomsten av Bofors nya jd.rnverk.
i-de garnla verken har aldrig river_
-.,1,,:tff"^d*tionen
strgrt 40.000 ton smdlt metall per tr, medan
m-anf6r
je nya verken i fullt utbyggt tilktand iaf."r, ,.a ^tt

ca 100;00;;n per ir.

iro. dragna i kulvertar till uoderstationer j.de
olika
verken. Med hdnsyntill det llnga avstindet
till stilverKer och de hcjsa
:blir
ffitga om,
-effekter, det hiir
framfdres 4o kV-k"raften
anda tili ,Ai;.;k.t, som kommer att utrustas med.q1 siirskild anld.ggning
ao -'t f6r nedtransformering till g kV.
, .
uppfii*s en gascentrat,fZirdigbyggdfdr
^t^t-o^1t:ji:
o
" generatorer,varav engenerator redan er'upfiionte_
rad och.fZirdi.gf6r provk"6rni"g. Oei fi;s,vidare,rrt_
Dyggnadsmdrlrgheterfdr ytterligare 6 generatorer.
Valsoerdet omfattar en yta om ca 23.OOO
m2 med
en_stdrsta.ldngd av 274 m och en ,tOrrtu
U.eaj-l+
t3?
Av planeradegiitverk, mediumverk
f;r_
T.
y9rf. ar gotverket och stcirre delen av mediumverket
".f,
flrdiga och tagna i bruk, medan ai."ta,."al
delen av
medtumverketvintas komma ig6ng inom
den ndrmaste
tiden. Finverket slutligen b..ai.rr",
f.i"rt fcir drift
nlgon glng under 1952.
"-^
Gdtverket ir utrustat med en cirkuldrugn
med rote_

5H:1!1*"*'a,u;a.E_sklit
O,"jIl,_proportioneradefrerd;;;3;;
btatprogrammet
skall bliva detsamrnasom hittilis, om;il;;_
i:l*
reKen.
ugnen har konstrueratsi Bofors och utlc;r
fattand.est8lgjutgods,press-och hejarsmide
det
samtvals_
exemql*t
i sitt slag i tandet. ftii",.iirr-u.rt.t
stal, vtlket givetvis i och fdr sig icke utesluter,
flda
att till_
trnnes en siirskild tre_zons-ugn,vilken
verknlngsprogrammet ldngre fram i tiden
dven aenn; t;
kan kom_
originell
i si mitto, att den ir'end,a;";;;;;'i";:
pflt r"r..-.-d en ldngre glende manufaktur och fciroer. .t,or tlnverket har konstrueratsen
adrrngeller helt nya tillverkningsobjekt.
ugi
o'- -av samma
typ som fd,r mediumverket.
Den
fdr
industriell bebyggeisel?impliga delen av
gdtverket kan nedvalsningske frhn
det nya.industriomri.det oit"ittu, ca i [ii%n
4oOmm till
- _I
m, tam_
114 mm, i mediumverketfri"n LI4
ligen plan mark. De differenser i ,i"Arr";;;
mm tll 36';;
fdrefin_
samt i finverket fr6n 30 mm ned till
nas inom denna del av omridet, ha ansetts
, rnr",
b6,ra utDet kan vidare nimnas, att ett trldverk
jiimnas fdr att dirmed fi omrtdet i
inplanerats
sammaplan. Fdr
i vatsverksbyggnaden,
f dt den hdil;;; ;r :ilulte visa
den sakensskull ha mist friretaga, .n t.i aJI
.
schakt_
sig^erforderligtoch lZimpligtatt anordna
nings- och utfyllnadsarbeten,
,iJ^ot rr.rt .
ftyti"ing u"
"tt
.orifatta"a.
r
finnes inoh valsverksbygg""a""-."
ca t/2
m3 jo1d. Eft antal huvudvdgar i", bylgt,
,.Slutligen
iar_
lnili,
digsttillningsavdetning, der ef teriemiii"
-'-"* r*
sjilva.industriomrta.t
* uurr"_
o]'i.,
Ze,rt.utu
de
och r-rtd" st&ngillet utfciras.
i:.?,r^j.i,lTm
Kullen.
Vdgar.naha anlagts av grus med 6 metersffi_
kcii_
D9t nya. va.lsverketberiknas i f<jrhillande
Danasamt delvrs med truckbanorp& ena sidan.
till det
Man
gamla verket ha en avsevd.t,tdrrtk;;;;;;;"
rd.knar med att samtliga vegar sl^ ,*a.rirreL
,Lot"
Fdr de anstilldas viilfdrd tu, ,u,i-rtEf
fiifses med 3 meter brEda bEtongbr"o; t-;;:e
*ed u.rsidor
ordnande av erforderliga matsalarinom
f 6r g!!C-,.cy-kel- och trucktrafik. irf*a..ris;
valsverketoch
kulver_
riknar man med att-s& ,*ani"got-,rr,,jdr ledningsdragningarmellan de olifia
i.,rnnulu.rfc;.tro
verken
matservering_en
et
sjiilvst?iniigt fc,retag.I Vidare
till vigarna. Endast bredsp&r
-negot
nar man strevat efter att tstadkomia
i:"",lrg-C_T.l
llslutning
ror Jamvagstrafrk
har anordnatsoch planeratsinbm
god ientilation
sarnt genom mekaniseringgdra arbetet?ysiskt
industriornrtdet. Dricksvatten erhille's frin
stadens
t ------mindre
anstrdngande
vattenledningsnit, medan kylvatten tages frtn
Timsd,lvenvia s?irskildledning och pumprtut"ion
smedianhar densarnma
praneltiax ;nvid
."_Il1jn::1::
?"Fe:
etapper,
heiarsmedjan,
Timsbron. Pumpstatione-n
jt:
hammarsmediaioch
i nuuarulrrde
utbvgqrradha,
:,X1t*t
ochsyningsavdelningen.
en kapacltet^v 7,2 ms i minuten och oattnllledes
Den nir_
:1_rT.o:n^n9tingsvia
mast
aktuella, fiirsta etappen,vilken-beriiknas
vattenledningentill en h6greservoirinom industriom_
vara
ferdigstnfld i medio av I95j, kommer
rader ryfirmande ca 2.500 ms. Allt fdrorenat
att omfatta
vatten
hejarsmedja hejar:smedjo p"rnp."";;ri"l;_pr.r_
boftledesgenom ett s?irskiltledningssystemUtt
a
.1,
strd.rm
sorcentraloch
fdrrld, reparatioirsveikstad
avloppsverk f<ir rening. Kylvatte; 6.n ,.nfltu"tt..,
sarnrsanitar
avcelnlng och kontor.
tedesgenom.sir$ild1 kylvattenavlopptill Kilstabii&en
I,h.j..rc.T.dja I skall inrymmas bl. a. i gamla
till sj<in Lro.nng. Den mindre tiilgdngliga
.
smed_
:T^lt1_1t:
ctelen
Jan D€frnilrg-a2 st. 1.2tons motslagshejareiamt 3 mot_
av rndustriomrtdet, besttendehuvudsak"ligen
av
sragsnerareE 8, 5 och 21/2 ton. Vidare
k4rr och mossar, ivensom den i nZirhete"l.ial"o
skall 40.000
,;0"
kgmhejaren
i Svartt flyit'as till d;;
Bjdrkgn ha reserveratssom tippningsplats fOi?amtliga
h;j-rmedjaSqllig". nu angivnahijare kommr';l".t"ij
avfallsprodukter.
-.a
attgenomg8ende
repareras
,.F6r' Kilstaverkens kraftfdrsdrjning har
och
9Tt'{tt"1l9,"n
iusreras.
uppfcirts en
r.ovrrgr rorbattras avsevirt tfansport- och
utomhushuvudtransformatorstatlon,
hi[lpanordansluten till bola_
i
st.
rotera'nd.
p.in_
gets .ovriga 40 kV n?it. Kraften'nedtransformeras i
:,':-s::X1:11"!:i*'"
clpen.ror
"g;i-i}t'e.
gofverksrrgnenkommer att installeras
rranstorffratorstationentill g kV, som dr
i
denna
distributions_
z kolqe.rattinrymmas
qplnningbn inom verken. Erforderliga tJ.ii.lrirni
lilifi_ lTlTf.dl"
smed,an
betrntliga 8 st. plankhejare och I st. samta
Iuft_
4
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heiare.,Vidare,ko{nmer att installerasen nyligen inkiipt
2.000 tons Loewypressfiir siinksmidesamt en bestllld
ryqg.r{nnu. ej levererad 1.000 tons Maxipress med
imnesvalsverk, Samtliga hejare i denna avdelning
komdra dvenledesatt fiire monteringen underg& erforderliga reparationer och justeringar. Alla smidesaggregati hejarsmedja 2 med. undantag av de tv&
nfnsfa hejarna utrustas med htigfrekvensvlrmare av
Asea:s tillverkning. Smedjanhar planeratsp& s&sdtt,
att den ena avdelningenvid behov skall kunna utvidgas
utafi att, inkr?ikta pE fdr de andra avdelningarnaeventqellt erfordedig4,utrymmen. Frlgan ang&endeventilation och hygieniska arbetsfd'rhlllandenhar ignats all
uppmirksarntiet.
Detnya stSluerhetir under uppfiirande och berlknas
produktionen i detsarnmakunna upptagasi december
detta,tr. I sttlverket, etapp I, kommer att inrymmas
2 hiigfrekvensugnarmed en kapacitet av sammanlagt
ca ;17.000 ton pet Er. TvE skrotglrdar komma att
byggas,varav en under tak. N?istaetapp skulle bliva
en utiikning av sttlverket oCh en eventuell flyttning av
giuteriefna, men kan fiir dageninte avg6ras,nlr denna
utvidgningrkan komma till st6nd.
Annu ldngge fram i tiden ligger uppf6randet.av en
vilken emellertid planerats in i
smidelpressaerAstad;
industribebyggelsenp& Kilsta utan att rnan dock fdr
dagen,kan slga nigonting ndrmare om nir denna utbyggnad kan bliva aktuell.
Mlnga samverkande,faktorer ha medverkat till att
man fiir byggnationenpE Kilsta icke kunnat h&lla den
ursprrungligen uppgjorda tidtabell€n' En viisentlig
skuld till fdrseningen ligger hos leverantdrerna,som
icke i riitt tid kunnat fullgiira sina leveransEtaganden.
Anl2iggningskostnadernakomma att bliva visentligt
stiirre in vad man fdn biirjan haft anledning rdkna
med. ,Detta i, sin tur beror p& koniunktururvecklingen
med stindiga,prisstggringar och motsvarandepenningv2irdefiirs?imring. i
. Vad slutligen angtr f rlgan om bostider fiir den vid
Kilstaverken sysselsaftapersonalen kunde erinras om
de redan befintliga Malmglrdarna etapp I med tillhopa
47' ldgenheter,HSB-fastigheternai kvarteret Traktorn
me{",'qamr.nanlagtLO2 l?igenhetersamt Riksbyggens
byggnadsetapp7 om 5 hus med sammanlagt LL7 ldgeraheter. Vida{e hade planerats i kvarteret Dovhjorten,
etapp I, 84 lZigenheter,vilka beriknas vara inflytti sammakvarter,
ningsklara vid trsskiftet l95l-r2,
etapp II, 60 liigenheter, vilka beriknas vara klara. f6r
inflyttning hdsten 1952 samt i byggnadsfirman Axel
Olofssons fastighet t tomt nr 1 i kvarteret Slagan 27
ldgenhbter,,vilka berdknasvara inflyttningsklara vlren
1952.' Hirutdver haf planerats Malmg&rdarna, etapp
II,'med 67 lZigenhetersamt vid Karlbergs glrd ca 20
ldgenheter i radhus, vilka senare iro avseddasom
tilnstemannabostlder. Totalt har limnats redovisning
fdr ca 500 l?igenheter.I detta sammanhangb6r iven
n?imnas,att enligt berlkningarna fiir driften vid Kilstaveiken kommer att behdvas1952 ca 44o samt 1955 ca
75a atbetareoch tjinstemdn.
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uartSa IraSor
att frLn bolagetssidavid
H.r, Nilssonhemst?illde,
mefte lemnas en
ndsta fdretagsniimndssammantriide

redovisning f<ir hur de fiir bo,lagetsbostlder qppgivna
fdt.
totala reparations-och moderniseringsko5tnaderna
fu 1949, ca kr. L.800.000:-, fiirdela sig pl resp. ar:
:
betare-och tjinstemannabostdder.
avaara
Herr Ragnar Olson framhiill, att det skulle
virde med en redovisning infdr Fiiretagsnemndeof6r
skiilen till bolagets &tg?irderatt, sdrskilt under;den
sistatiden, inrftta ungkarlsbostdderi privatvillor, vilka
senareannarsvIl behtjvdessom familiebostader.
Disponent Wijkander framholl, att man fr&n bolp-1
skplle
gets sida vid nista f6retagsnimndssamrnantrldeiterkomma till de av herrar Nilsson och Olson {rarn-.
,
stillda frlgorna.
,.f*i
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II-obelkrut
Den 28, L2: L91Qhade Nobilkruts FiiretagsnZima4
sitt fjnrde sammantride f6r tret. Ordfiirande rvar
direktijr Sverre R:son Sohlman, som sedanhan hlilsat
vdlkomrnen, liimnade foljande meddelanden: ...:
som avDet fiiredrag om sprdnglmnesavdelningen,.
settsh&llas viJdetta iamiantr2ide har uppskjutits,tit1,
'i
nista samrnantrlde.
f, I
Sammantridenaskola i foris2ittningenhtllas Pe dd"
som infaller i niira anslutning till B-pilens utgivningsdag. Hiirigenom komrna de anstlllda att snabbaref&
del av referaten.
Undersdkningen .av Allm2inna Tekniska Avdglningens organisation p&glr och en fiirsta redogiirelse
,,. ,:. ., I
vintas kunna f.ramldggasi mars.

'''

Kanjunkt;urlii,ger

..

Hd.refter f6lide lierr ordfiirandens sedvanliga''in:
formation om konjunkturllget och d?itmed sammiinhZingande frlgor. Han framhtill inlbdnirigsvls att
l?iget f. n. [r stdant, att det dr s& gott soin itmiifligt
att med nlgorlunda sZikerhetstllla en proghos f6r
kommande lr. Dt ?lndock ett fiirsdk g,tiris ?ir deffa'
f|& aft vlcka intresset'ochstimulerrtill diskussion,
Den politiska situationen har fiirvdrrats och det'
kalla kriget mellan dst- och vdstmakternahar lett tilt
Koreakriien. Huru denna skall sluta ocJrvilka kopPlikationer den kan kornma att medfiira dr f6r dagen
omiijligt att iiverblicka, men vad iin de militiira oPerationerna leda till [r det l&ngt till en fredlig uppgiirelse.
Frankrike har ett blodigt krig i kidokina, Storbritannien en mindre, men dock allvadig ktlnflikt. pl
Malacla samt vissa besvZirligheteri Egypten,-Flolland
har Indonesien-oroblernet.
ha i hiig grad influerat
De politiska irrladdningarna
'US,[
spelar alltjim'l en dominel'
p& varidsekonomin.
iande roll i konjunkturutvu&fing.tt i'vdtlden. I USA;
intridde i slutet av L949 och bdrjan'av'L95o en omsvingning i det ekonomiska liiget Investeringarna
iikade och r8dande lageravvec-klingf,iirbyttes i lageriikning. Syssels2ittningen tikade och de arbeBliisas
antal ljtini< avsevirt. Detta uppsving ledde till' en'
snabb ftirbanring i de v?isteurofeiska Enderna! balans
gentemot USA, samtidigt som produktionsdkningen
fortsatte. Det s. k. dollargapet siiink frtn 3 i 4 miliat'
der till cirlcx2 miliarder under fdrsta kvartalet 1950.
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fppsvinget i USA-handeln var dven en f6ljd av den
devalv.eringsom de flesta vdsteuropeiskavalurorna ge_
nomgingo i september1949.
I handeln de vdsteuropeiskaldnderna emellan har
en viss d,vergtng frln bilateral- till multilateralsidan
igt rum. Frilistningen. har d,kat, vilket skiirpt kon_
kurrensenoch medgivit
import av relativt billig'a varor.
Aven den i somrasgodk2indabetalningsunio*nen
har
till synesbidragit till ett underldttand"eav handeln
mellan dessalinder.
Nu iiverskuggasfiirhlllandena helt av Koreakrisens
verkningar pl USA:s och ddrmed Europasekonomi.
USA har d,kat sina fd,rsvarsutgifter hdgst betydligt,
produktionen har stigit och anti-let sysseliattani,
{att
upp avsevdrt. Rivarubrist och kraftig prisstegringlar
'na
intrltt. Aven V?isteuropaslinder
ueseittigl ot_
rustningsprogram, medf6rande dka? sys:ir"
"llqi:
selsdttning,markerad.dvarubrist och stigandeprisLr.
Toluol, glycerin, cellulosa och andra fij"r Nobelkrut
rlkliga rivaror ha avsevirt fd,rdyrats,liksom t oppor,
zink och andra metaller.
Det ekonomiska l?igeti Sverige har givetvis p&ver_
kats av den internationella utvelklingeri. Utrikeshandeln har fortsatt att expander" .rndir 1950 som en
f9ii9 i.r".devalveringen och den 6kade frilistningen
samt
viss m8n den nya betalningsunionen. SA;el
har 6kat, varvid avsevdrtfiirhdjda
:*Po.t,toq.l.Tport
priser
ha till?impats. Ld,get ti.rdock fijrsimrat och idr
hela [r 19J0 riknas med ett importdverskottav
J_600
milj. kr. mot icke fullt roo'milj. kr. f6r tr 1949.
Underskottet torde dock komma
ta.k", av sjdfarts_
inkomster samt d,vriga',osynliga',"itposter, varfdi i
stort
sett balanskan plrdknas fdr 1950. pl grund av iikad
export pl kredit och vlr relativt otiilfredsstZillande
opo-1t pa sterlingomrEdet har dock en ganska
be_
tiinklis lderlltnins av ul.r1 valutatillglngii agt ,u-

de seriaste
mtnade"rna.
ntiirtiiffi'f;lrTeruia

ar,.n

spelat en stor roll.
;{;yka
_,_t^!:n
.prisutvecklingenha kraftiga spdnnmgar
under senaredelen av lret m.JfOrrndu
-u-ppsttrtt
herd pd.frestningpt den inre balansen. partiprisindex
upp, varemorlevnadskostnadsindex
haUit sig
T,:j_Lrerarrvtstrlla. l)en senastetidens prishdjningar,
berol

rd,rlighet hos arbetskraften och st6rre fdlnvaro_
frekvens.
Her ordfriranden framhdll det vanskliga i att stilla
en__prognos
fdr det kommande tret. Reinemangsvis
ville han dock bertira d.mnet. En fijrutslttning" fOr
detta resonemangil att den internationell. ooiitirk,
situationenf6rblir ung€fdr som nu.
Utomlands har man att rdkna med skdrpt inflationskonjunktur. Virldsmarknadsprisernasliulle stimuleravlr e-xport,samtidigtsom importen hdmmades.
Underlagettijr den inhemskafdrsiirjningenskulle dir_
med reducerasoch den inhemskakOpkra"ftendka, varigenom st6rre risk ftjr inflation upp;ter.
En ey. fredlig liisning av Koi6akonflikten, vilket
.
a-lternativdock tyvdrr fOrefaller osannolikt, skulle tro_
ligen medfcira en avmattning i den utlindska inflationskonjunkturen medfdrande sdnkta importpriser.
En snabbareinkomstrikning hos oss dn ios andra
ldnder medf6rande kostnadsdkning skulle leda till
minskad export men dkad impo"rtaktivitet. Detta
Kunde komma att ncidvdndiggriraimportbegrinsning,
varvid.vi skulle ldpa risk att hamna i^sammi'dilemrff
som vr betunno oss 1947 och i bcirlanav 194g.
Eftersom en utveckling enligt det fijrsta av hdr
skisseradealternativ tord6 vara-den mest sannolika,
mlste man rdkna med att ntgot mera betydandenettotillskott till v&r inhemska fciis<irjning ickl kommer att
ske genom v8r byteshandelI95I. det ar diirfdr frtn
den ev. produktionsd,kningen
som en h6inine av lev_
nadsstandarden
skulle kunna tagas.
Fdr att de nu fijrefintliga inflationskonjunkturerna
skola kunna bemdstrasm&ite fOljande iakttaqas: Aterhlllsamhet betriffande dkningen av ink"omsterna,
skdrpning av investerin_gsverksa-"mheten,
rantet O;ning
och kreditttstramning. Sklirpt_investeringsbegr?ininin!
har infd,rts och bankJrnaha;rheflir iir;ftiv-Beirerfan_
de kre.ditgivningen. Det_gZiller dven att fl en god
varutillftirsel och att vid de kommande bilaterala h'an_
delsavtalsdiskussionerna
fd,rscikaatt i utbyte mot ,rera
eftersd'ktastapelvarorerhilla fd,r oss vikti a varor.
Betr. konjunktuddget f6r Nobelkrut anfOrde herr
ordfriranden att fdrh&llandenaf. n. icke vintas fl
allt
fdr obehagligaverkningar. Fyra akuta p.obt.L fOr"-

gi upphar.ra.i-."'rirrr"'r"ii.r,,ion.r, Llggai
:1d,"
P.l .a,
torde fiirst
i fdrsta kvartalet

1951 sli igenomi index.
Pt exportmarknaden ha besviirligl_r.t"r"ufprtatt
dari_
genom att vissa varor slsom massaoch p.ii.,
betalats
med-bdttrepriser dn vad som giillt fdr d'.r,'ir;rLon1ro1_
leradesvenskamarknaden. Fdr att motverka
dettahar
infdrts €n exportavgift som steriliseratserrliet
sarskild
overenskommelse.Aven pE importvaror fdiefinnes
i
vissafall en kraftig klyfta'mellan uthndska piiser
och
dem,.som medgivits de svenskatillverkarna. En
ut_
,amnrngmdstehdr komma till st8nd.
Ett gl?idjandefaktum dr att den industriella produk.
tionen fortsatt att stiga. Industrifd,rbundets-inde*
vir",
tcir irets tre fdrsta kvartal en dkning av 4
/6 i fdrhil_
lande till motsvarandetid under r"S+S. iitd.rrrtona
sysselsittningeni stort legat pi ofdrdndrad nive
torde
. produktionsdkningen vara ett uftryck
f6r Jionalise_
nng ocn okade personliga insatser.
Llget pi arbetsmarknadenunder 1950 kdnnetecknas
av hiig sysselsdttning.Tyvd.rr kan konstaterasen 6kad

6

1. Rlvarubrist. Knapphet rlder pl en hel del
av
vira viktigaste rflvaror^iarjdmte koikris fOreligger .;
lrela vdrlden. I stort sett dro dock vfua lager
av im_
portvaror f. n. rdtt tillfredsstiillande.
2. Prissituationen. De vlldsamma fluktuationerna
i priserna fcir vtra viktigare dvaror gOra ulra
prisbe_
rikningar p& de fe:drga produkter"nariskbetonade.
Glidande skalor mtste tiltamp", pl linga k;;r"kt.
3..,Investeringsbegrdnsningarna.ytteiligare in,
sKrankffngarha- ygnalerats. Fdr hela induJtrien
har
en nedskarnrngtrdn2lO mkr 19j0 till 150 mkr
1951
skett. IJen kemiskaindustrien f8r endast 5 mkr,
vilket
skulle kunna absorberasenbart fd,r N.6lff.r"r 'ny!jnadstillstlnd har dock beviljats fcir vtr nva p"."rritro_
bensoesyrafabrik.F6r F-avdllningen, p..iorrllhu,
t
^
ligl
"r,
tiilsthJ tyvarr
!!"?n
::"ll
ll.-?
:ppvaktniigar,
eJ kunnat utverkas. Nlgot miste dock gd,ras
oc'h ett
provisoriskt tillbygge, som kan utfdras utinfO,
kvoten,
kan tdnkasbli mdjlig.
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. ., Arbetskraftsituationen. Fortfarande rtder brist
pi sEv?i[manliga som kvinnliga arbetare. En viss f6rbnftrir-rg har dock pi senastetiden Zigt rum, men
situationenvintas bli besvddigareldngre fram, d& nya
f4briker. skola startas.
, Betr. bel2iggningenpt de olika avdelningarnameddeladeherr ordfd,randenatt liiget i stort dr det samma
som vid fiiregtende sammantride. Krut, trotyl och
dynamit visar cikning i orderstocken. Inga avslttningsgytrigheteqf6refinnas,betr. de civila produkterna, men
brist pi slvii,l r&varor som arbetskraft gdr sig g?illande.
Herr ordfd,randen slutade sitt anfd'rande med att
framh8lla att vi trots allt iclce behiiva se alltfiir m6rkt
pi den nirmaste tiden. En hel del uppmuntrande finn-es.Vi ha en god produktionsapparat,som yttedigare
skall fiirb?ittias, och vi ha relativt god tillgtng pl
rtvaror.

F6rsIoi suer ksarnhet en
Fiirslagskommitt6nsordfdrande meddeladeatt kommittdn hade haft att taga stiillning till tre fdrslag till
fdrbZittringar. Tvl av dessarekommenderadestill beliining. Det tredje hade icke lett till utfdrande, men
hade dock aktualiseratett problem. Detta hade dock
st obetydlig ekonomisk betydelse att beltining icke
kunde rekommenderas(se f. ii. under rubriken F6rslagsverksamheten).
De'tvt som rekorrimenderades
till beliiningar, herrar
Book och Skyllkvist, blda ledam6ter av Fd'retagsnlmnden, erh<illo sina beldningar omedelbart, varvid herr
ordfdranden uttalade sin gl?idje 6ver att nd.mndledamriter kommit iled goda idder.

T obaksrokningi fabrikerna
. PE f:J,ga av herr Skyllkvist meddelade herrar ordfiiranden och.\Tahlquist att avsikten 2ir att successive
infdra s. k. riikpausei dverallt d?ir det av tekniska sk?il
?ir miijligt. En fd,rutsittning ?ir dock att rastsignalsystem finnes. Elektriska avdelningen
Eystem
avdelninsen har erhEllit i
uppdrag att gdra unders6kningar, men pl grund av
den
n hdga arbetsbelastningenhar detta ej medhunnits.
Herrar Book och Skyllkvist framstZillde d,nskemll
frlnin reparationsverkstadenspersonal att dessa skulle
f& tillsttnd att rd,kai verkstadslokalen.Man &beropade
beslutet i Bofors, att ddr sHppa p& r6kfd'rbudet, samt
att iippen eld fiirekommer vid svetsning
svetsnins och anvlndning av bltslampor. Alternativt dnskade man att en
rtikgtrd fd,r reparationsverkstadenspersonal utfijres.
Overingenjiir Vahlquist framhiill att det torde bli
svirt erhElla tillst8nd. StvZil Spriingd,mnesinspektionen
som fiirslkringsgivama ha fdrutsatt att r6kning endast
skall ft fiirekomma utomhus med undantagfcir Marketenteriet och fdreliisningssaleniZ L5. Herr ordfd'randen utlovade undersiikning. Om tiikningstillst&nd icke
skulle g& att utverka skall r6kg&rd ordnas.

dandet av cyklar pl de stora avst&nden.Herrar N/ahlquist och Dal6n . erinrade om att hela Nobelkruts
tiansportproblem dr under utredning och att fr&gan
lZimpligenkan tagas.upp i sambandhlrmed.
Lastbilarna
Den tidigare diskuteradef.rt gtanbetr. inkiip av lastbilar att avld,sade fdrhyrda upptogs av herr Book, som
undrade om den lcists. Herr ordfiiranden meddelade
att f6gan upptages i samband med plglende utredning betr. transportavdelningenoch herr Dal6n omtalade att de f6rhyrda bilarnas antal 6,kattill i genomsnitt 2 i, 3. Dessa 2iro praktiskt taget helt sysselsatta
med transporter mellan le f. n. my-ket spridda magasinen. Dessa transporter komma att bortfalla dl det
planerade centrala magasinet blir klart. Herr Dal6n
anstg att fijrfarandet att hyra lastbilar fiir att klara
belastningar 6ver det normala ?ir klokt och ansig det
b?ist att f . n. vara awaktande betriiffande inkiip.
Transportavdelningens fordonspark har nyligen ut6kats med en traktor.
Be I ysnin g i reparations a erh,st aden
Vidare upptogs en f.r&gabetr. belysning i reparationsverkstaden,vilken besvaradesmed att f6rslag till
f iirb?ittring finnes utarbetat.

Vidarcinformationen
PL ffiga meddeladeherr ordfijranden att informationen om Fiiretag-sn?imndenssammantriiden iven i
fortsittningen kommer att ske genom referat i B-pilen
s&somtidigare under sammantridet meddelats. Referaten skola g6ras fylliga och tryd<aspt separatablad.
Arbetarerepresentanternaf6rklarade sig ndjda med
detta fijrfaringssltt. I sambandh?irmedmeddeladedr
Ldnnberg att en undersiikning visat, att s&vdl Bofors
som Nobelkrut har befdligt utfiirligare
protokollsreferat iin de flesta andra fii6tag.
Eog.

Nobelkrut
hiill den l2/3 sitt f.6rsta
Nobelkruts FiiretagsnZrmnd
sammantrlidefdr iret, varvid direkt6r Sohlman fungerade som ordf<irande.
Direkt6r Sohlmanhiilsadevllkommen och viinde sig
d& s?irskilttill de nya ledamdternaherrar Karl Hansson, Martin Nilsson och Karl Nor6n samt meddelade
att den redogdrelsefdr underscikningenav organisationen inom Allm[nna Tekniska Avdelningen som avsetts
att ldmnas vid sammantridet m&st uppskjutas, end.r
undersdkningenej hunnit slutf6,ras.
Till ny ledamot i Fcirslagskommitt6nefter herr Tage
Holmstedt, som avgttt ur nimnden, utslgs herr Martin
Nilsson, NVF.

Cykelparkering
Herrar Book och Petterssoniinskade att antalet cyklar fdr reparations- och sniclcareverkstldernautiikas.
Man framhdll frirdelen av att ha cyklar f6r smetranspofter och den tidsvinst, som uppsttr genom anvdn-

Sp r in g iim n esaad eI n i n g en
Ordet dverlimnadestill ingenjiir Hedman, som med
hj?ilp av schematiskabilder och fotografier redogjorde
fiir avdelning NVD.

Till denna avdelning, som allmlnt kallas dynamitavdelningen,hdr syrablandningeni S 5, nitroglycerin-,
krutmassa- och dynamitavdelningarna, som en sam_
manhingande del samt formalin-, perit-, pentyl-, pentylstubin-, tetryl- och sprdngdegsavdelningarna
som en
annan. Reparationsavdelningfinnes iven.
Befiilet pe NVD utgdresav, f6rutom avdelningschefen, en ingenjdr, en verkmdstareoch en fdrmari
I syrablaodningen fdrskas frln nitrocellulosanitreringen erhtllna
-restsyror upp till anvdndbara syror,
varjdmte man blandar ni.trersyrasom anviindej vid
framstdllning av nitroglycerin och nitroglykol. Hiirvid
erhlllna restsyror gE till T-avdelninge-n'f6r denitreging. Nitroglycerin och nitroglykol iro oerhijrt ktnsliga^produkter, som enligt sprlingimnesfd,rordningen
e; ttr transporteras. De anvindas ocks&ndstan uteslu=
t4nde inom avdelningen. En liten del glr dock uppldst
i eter till nc-krutbruket och en mindre del fdrsilies till
medicinska .iindamtl. Nitroglycerinets egentliga anir sorn-konipbnenttiil nltrogfcerinyiindnlngsom,g8de
krutmassaoch till de civila spiengemnenav oilka slag,
som gl under namnet dynamit. Till vissa typer dynimit anvindes nitroglykol. Huvudbestlndsdeieni nitroglycerinlrutmassanutgdres av nitrocellulosa, varjdmte
e1 dei andra Imnen ingl. Aven i dynamit ingir
nitrocellulosa jtimte nlgra andra imnen i olika p-roportioner allt efter kd,parensijnskem8l.
Den andra delen av NVD bdrjar sin tillverknins
med framstdllning av formalin, vartill anvdndesmel
tanol. En del formalin siljes, mest pi exporr, men
den stdrre delen anvindes inom f<iretagetfdr tillverkning av perit. Aven periten s?iljestill en del och any1!n{es.dE f<ir alkydkokning eller som mjukningsmedel
fijr lacker m. m. Hdr nitreras periten tili rtperityl som
i sin tur omkristalliserasf6r alt bli stabil. ben-s& erh&llna pentylen anvindes bl. a. vid tillverknineen av
pentylstubin. En relativt stor del blandas med "miOttsocker till kybosan, som g8r till lZikemedelsinduslrien
slvdl inom som utom landet. Genom tillsdttning av
paraffrn erhllles flegmatiserad pentyl, som ii ett
militlrsprdngimne och om mineralblia tills2itteserhllles en produkt, som anvdndesvid tiliverknine av s. k.
-Slutligen
sprdngdeg,6ven det fd,r militdra ?indamll.
tillverkas tetryl, varvid dimetylanilin jdmte svavel{rra
och salpetersyra dto utglngsmateriel. Tetryl delvis
siiljes och delvis sdndestill ammunitionsavdelningen,
dir det anvindes i en del ammunitionseffekter.
- Ingenjdr Hedman beskrev sl tillverkningsg&ngen i
detalj f<ir de olika produkternasamt berdt'taie51.
".
att det var dr Alfred Nobel som f6rst lv&ades framstdlla nitroglycerin i teknisk skala. principen i tillverk_
ningssdttet 'dr fottfamnde densammaiven o- nya
apparattyperoch materiel nu komma till anvdndnins.
Vi anvdnda oss hir av en helt kontinuerlis metoi.
Nitroglycerinet anvdndesh?ir till att b6rja ired ute_
slutande fiir tillverkning av nitroglycerinkrut. Detta
gav dock en ojd.mn sysselsdttning
tt nitroglycerinan_
ldggningenoch fdr at ernl utjiimning upJtoes rprS
tillverkning av dynamit. Detta var den i'iirst"a civila
produkt, som bolaget framstdllt. Inom dynamitfabri_
ken har flera moderniseringar fd,retagitsunder Erens
lopp. Nu pressas.dynamiteni automatiskapauoneringsmaskineroch hylsorna framstdllasdvenledis auto_
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matiskt i sinnrika maskiner,4 i 5 personerpr presshus
inbesparas hZirvid vid ofdr?indrid produition, varjdmte civningstidenavsevd.rtfdrkortats och fdrhlllandena i dvrigt blivit mera tilltalande.
Formalinfabriken startades under fiirra tret efter
italienskt m6nster. Fabrikationen ir relativt kiinslig
och anldggningen6r diirfijr viil utrustad med centrafil
serademdtinstrument. Man kan frln en plats bl. a.
meta temperaturen p& ett 30-tal vitala stdllen och i
dvrigt civerblickahur anldggningen arbetar samt vid
behov ingripa i reglerandesyfte.
Pentyl har tillverkats sedan ca 20 Er tillbaka och
i.yeng-Vtr uteslutandefdr pentylstubin. Fiirst 194J
!i,
bdrjade flegmatiseradpentyl itt framstiillas.
Pentylstubin 1r en detonerandestubin med en detonationshastighet
av 6.i00-7.000 m,/sek. Den har
sivdl civil som militir anvdndning. Den fdr iiverdrag_
ning anvd.ndaplasten tillverkas iven i stubinfabrikei.
Spr?ingdeghar blivit en stor artikel de senastetren.
Den patroneraspe sammasett som dynamiten.
Direktdr Sohlman ta&ade f6r dei intressantafiire_
draget och sE fdtjde en redogcirelseav ingenjd,r Bernt_
son 6ver trotylavdelningen.
Trotylaudelningen
Ingenjdr Berntson b6rjade sitt anftjrande med att
omtalaatt trotylavdelningenbest&rav tre grupper nimIrgen den es-entligatrorylfabriken med hji$anHgg_
'"r,
ningar f6r ltervinning' och koncentrering
,y.o,
under nirmast civerinseendeav en verkmeslare,nitre_
ringsanldggningarnaT 4 och T ), som nd.rmasthand_
." en ingenjcir och en f6rman samt hexogen_
11"".:
fabnken, dir en verkmdstarehar det nirmaste befltet.
En gemensamreparationsavdelningfinnes iiven. Dess_
utom har driftslaboratoriet en iiirskild sektion vid
trotylavdelningen, dlit brtdskande analyser utf6,ras.
Vidare finnes en under forskningsavdelninqensorte_
anld,ggning,dtir nya-metoderf5r spriingIild. .iitrtdtr
-skdtls
amnestrllverkningen
utprovas. Denna senare
nirmast av en timavldnid fdrman.
Ingenjdr Berntson beskrevsE,med hiiilp av schematiska bilder tillverkningsmetoderna.
F6'r att
.fcirebygggaett upprepande av explosionen,
som intrdffade i nitreringsivdeiningen 1g48, har vid
tteruppbyggnaden apparit.r." omi'onrtruerats. Det
fr2l:5.?.d:.att den primdra orsakentill olyckan var att
ett rrathal uppst4tt i en apparat-ochatt kylvatten triingt
rn, varrg€nomsyran utspdttsoch nitros frigjorts. Detia
har orsakat^iiverjdsningav trotylmassan.Massan har
runntt ut pd golvet och diir antints och innehlllet i
apparaternahar upphettatstill den f6r explosion n6d_
u3lotgu. temperaturen. Nitreringsapparaterna lro
nu
sa Konstruerade
att intrengning.av Lylvatten om6jlig_
gjorts. De dro utfdrda i rostiritt -"t.ri.l
mot fbrlt
idrn. Golvets klinkerplattor ha hopfogats med syra_
fast cement mot fdrut beck och d,^verf,-uvudtaget'har
allt.organiskt materiel, som genom reaktion ,nEd ,yr.
skulle kunna orsakabrand univikits. Kraftiga spriik_
Ier ha installerats dverallt ddr arbete med tr?tyf fOrekommer.
Hexogenfabrikenbefinner sig Innu i iglngktirnings_
stadiet. Metoden iir tdmligen iy och ,fiitj.", ,ig fu"n.
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damentalt fr&n tidigare anvinda metoder. Sirskilt ur
sdkerhetssynpunktdr h?ir till?impad metod att f6redraga och ger iiven stdrre utbyte. R&varor dro. hexametylentetramin,som skall framstdllasi F 16, och vid
nitreringen anvdndes fdrutom nitrersyra lttiksyraanhydrid som vattenupptagandemedel. Denna &tervinnes i form av utspldd d.ttiksyrasom koncentrerasoch
dverfdres i anhydrid. Denna process,liksom tillverkning av ittiksyraanhydrid, kommer att utfdras i F 32.
Ingenjdr Berntson var angeld,genslt ned de rykten
som spridits om hur farlig hexogentillverkningen
skulle vara. En del explosionsolyckorha visserligen
int{dffat i skilda linder, men vetedigen inga i de
fabriker som arbeta efter den h[r tillZimpadenietoden.
Bland de skyddsltg?irder som vidtagiti kan nlmnas
knftiga sprinkleranllggningar, varj[mte nitrerings.apparaternaha fdrsetts med kylvattenregulatorer.Man
har ocks&i sj?ilva reaktionsblandningenssammansdttning en broms pi okontrollerade temperaturstegringar.
Prov ha visat att detonationej fortplantar sig i hexotol.
skikt understigande 2 mm ens mid krafU! initiering
och vid flingningen finnes god gannti fdr att flingoina komma att hillas under 2 mm.
Nitreringsanld.ggningatnaT 4 och T 5 dro helt fiir
civila produkter slsom mononitro- och dinitroderivat
av bensol, klorbensol och toluol. Vid planerinsen av
anldggningarna har man fd,rsciktatt i ittjrsta tiOltigu
utstrdckning tillZimpa arbetsbesparande
metoder. Alla
produkter behandlasi flytande form frir att underldtta
transporterna, vilket medfdrt ett komplicerat system
av varmh&llna ledningar. Processernaske till stor del
kontinuerligt och ha automatiserats.Storvikt har lagts
vid att i mesta m<ijliga min htlla produkterna i slutna
system fdr att personalen si litet som mcijligt skall
exponeras f6r gifter. Som en sdkerhetsltgdrd har
destillationskolonnerna uppstailts i s?irskilt torn, dIr
normalt ingen behiiver vistas under drift. Kontrollorganeo ?iroskilda frln destillationstornetmed skyddsmur av betong. Angtillfdrseln till vissa destiila[ionsbllsor brytes automatisktvid onormala temperatursteg.
ringar, varvid signal gives till instrumentrummet och
bltsorna kunna dl, kylas och destillationen avbrytas.
Destillationsbl8sornasvolym har minskats och den pl
dinitrotoluol anrikade dranken kommer i den nva
fabriken ej att utsdttas fiir lika hiig temperatur sorn
tidigare.
Direktd,r Sohlmanuttalade nd.mndenstack till insen.
id'r Berntson.
Konjunkturliiget
I sin sedvanligad,versiktiiver konjunkturliget erinl
rade direktdr Sohlman fd,rst om att han fiir icte ftinge
sedan llmnat en ingiende analys av fdrh&llandena,
varfijr han nu endast helt kort ville tala om prisutvecklingen, rlvarusituationen och utrikeshandeln.ltta
dro ju medvetna om att en fortldpande prisstegring
intrlitt- slvil pt konsumtionsvarorsbm pt industiiella
fdrniidenheter som en fiilid av subventionsbortfalloch
prishiijningar utomlands. Men man kan sdgaatt denna
i stort sett icke dnnu blivit stdrre dn man tidigare diknade rned. En del varor ha dock stieit oplr?iknat
"polska
mycket, som t. ex. brdnslen, sdrskilt de
kolen.

Liinestegringen ir dock en faktor som annu ej slagit
igenom i priserna och vad den kommer att betyda kan
nu ej ,ftirutsiigas. En annan osikerhetsfaktor dr priserna pl de utllndska rlvatorna, men tecken finnas som
tyda p& viss stabilisering.
, R8varusituationeninger bekymmer. Brist pl flera
vitala r|varor fdreligger, beroende pe den itkade
yiildskonsumtionen. Vissa ltglirder i stabiliserande
syfte ha-vidtagits, men fiirh8llandena iro mycket svllra
att'6lerblicka. Betriffande utrikeshandeln nlmnde
direktd,r Sohlman att importdverskottet 1950 varit betydligt h6$e dn L949. Andra inkomster ha dock
verkat balanserande. Exporten av sldana varor som
jirn,.papper och cellulosa sker mot tillfredsstiillande
priser och i sl stor utstrdckning vi mikta med, men
dv.en hir spelar brinslesituationen in. I valutasparande syfte avsesatt begrinsa den stora bilimportbn.
Fdt Nobelkruts del Ir rtvarusituationen bekymmersampSlen del h6ll. Det r8der brist pt slv?il toluol som
sytor och cellulosa. Det ser dock ut som om llrets pro-dr$tion skulle,kunna klaras.
Arbetskraftbrist fiireligger fortfarande och vintas
accentueradd& vlren kommer och m&nga siika sig ut
till andra arbeten.
'
P3.frlga av herr Gillberg meddeladedirektijr Sohlman att undersiikningenbetrdffande import av arbetskrafr frtn Tyskland oih Italien p&g&r. Myndigheternas
tillstlnd ha erhtllits. Det g?iller ett 2o-tal specialarbetare inorn det kemiska facl<et.

Vakttftinsten
Arbetarledamiiternahade begdrt en redogiirelsefiir
den nya vakttjlnstens ordnande samt kostnadskalkyler
m. m.
dveringenjdr Jullander l?imnade fiiljande redogtirelse:
Anledningen till att en nyordning kom pt tal var,
att man i pressenbiirjade uppmlrksamma att detta var
en fy!.Sa som numera fl.tt en mycket stdme betydelse
iin tidigare.
I En uppsats, skriven av chefen f6r StiidernasVakt
AB, visade sig innehllla vissa synpunkter, som fiir
Nobellrut kunde vara av intresse. Kontakt toqs och
en dverenskolnmelsetrdffades, att vaktbolaqet-skulle
studera v8r vakth&llning samt komma med fritik och
fdrslag till fiirb?ittringar.
Resultatetav undersd,kningenblev att man fann vEta
anordaingar i stort sett bra med undantag av den st
kallade_"avJtsningen", vilken blev utsatt fiil en mycket
omild kritik.
I dvrigt var det endast smdrre anmd.rkningarsom
gjordes, vilka vi ha fijrsiikt att efter bZistaf6rm8ga
ritta till.
Hdrmed anstgo vi saken vara klar, men Stddernas
Vakt hade llngre g8ende planer. De uppvaktade oss
med en offert, som g?illde 6vertagandetav bevakningen i sin helhet. Offerten var vdl genomfdrd, baserad pl det material man hade samlaCvid undersiikningen hZir. Emellertid anstgoskostnadernaviil h6ga
och fdrslaget blev d?irfiir lagt tt sidan.
Pl hiisten 1950 intr?iffade emellertid en del sttilder

och andra underligheter i Bjcirkborn, vilket giorde att
frlgan fi& fiirnyad aktualiter' Vi stZilldeoss dt den
frtgan om bevakningenvar tillrlickligt bra och denna
fr&gakunde omedelbartbesvarasmed nej'
Det besldtsdi att kontakta StldernasVakt AB, men
de mltte hahaft n&gotpi kinn, ty de kommo siiilva st
att vi mcittespi halva vdgen.
. Resultatet blev att ett kontrakt upprittades, enligt
vilket St?idernasVakt AB pt prov tivertager bevakningen pl omrtdet frin den 1 februari 1951 och ett
Lr f.ramtt.
f'viiktare".
Vaktaktiebolagetsvaktpersonalkallas fdr
anordnas
vilka
Dessagenomg&ierskilda vlktarskolor,
alltefteisom behov inst?iller sig. De omfatta bl. a.
polisiZirutbildning och undervisning i brandsl?ickning
bch hithiirande iaker. den senare meddelds h?ir av
Carlsson.
brandmdstare
I biirjan uppstod smdrre friktioner, men inte av
farligt slag. Di m8nga raPPorternasom sktivas komma
till d?irigenom,att vaktbolaget har knlsatt den princi'
pen. att det dr inte vdktaren som skall bed6ma om en
iak 2irviktig, utan han skall rapportera allting och bedd,mningen ska llggas hdgre upp. Det kan annars
tdnkas att en v[ktare ser n8gonting, som han anser
betydelseliist,men som sedermeravisar sig ha en helt
annan betydelseIn han trodde.. Vdktarna ha icke betalt fdr rapporterna, vilket ntgon illvillig person har
spridit ut.
M&nga rapporter angEendelampor man gl6mt att
sl?ickao. s. v. vandrar direkt i papperskorgen,under
det att en del andra visa sig vara ganqka allvarlige'
Det har hlr framkommit mlnga saker, som man tidiqare inte uppmdrksammat.
Vaktbolaget dr mest inst?illt pl brandbevakningoch
rnindre pt sabotage-och sldan bevakning.
Direkt<ir Sohlmantackadefiir redog6felsenoch meddelade att merkostnaderf6'r denna vakthlllning berlknas till ca 30.000:- kr. pr ir, vilken summaman
ailtsa fAr betala f6,r den stdrre effektiviteten.
Herr'Hansson meddeladeatt texten pl det meddelande som uppsattsbetr?iffandeden nya vakthlllningen
vickt en del undran bland atbetarna. Han fdgade
vad meningen'var med ati "viktaren ?ir skyldig att om
han finner n8gonsupptredandemisstdnkteller i n8gon
liknande situation begdra legitimation". Arbetarna
har allmdnt den uppfattningen att viktarna ha order
att ijvervaka att personalenarbetar ordentligt. Ar en
viktare ren brandvakt eller dr han nlgot mera?
Direkt6r Sohlman polngterade att vdktarna inget ha
att gdra med Overvakningav personalensarbete e. d.
Diremot bdr han se upp med personersom vistas p&
omddet och som synbarligenei ha d?iratt gdra.
dveringenidr \Tahlquist framhiill att v?iktarna?iro
helt inst?illdap& brandskyddetoch se p& ett annat sZitt
att allting [r som det-skatl, ?inde soni arbeta. Det Zir
ddtflt bra att de besiika d.venlokaler d?ir arbete p8glr.
Overingenjd'r Jullander ndmnde betrlffande anslaget om vakth8llningen att detta vore att betrakta blott
som ett hastigt hopkommet meddelandepl St?idernas
Vakt AB:s begdran. En vdktare dr t. ex. skyldig ingripa om han p& natten ser ntgon r6'kapl icke till8ten
Plats.
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Utpasseilngoch uisitering
Herr S}<yllkvistuppdrog en ffitga betrdffande utpasseringen genorn huvudporten. Han anstg stora
ity.t rfuilr.ltk".r fdreligga, iatigenottt att cyklisterna
tvingas korsa vigen tv& g&nger. S?irskiltunder nuvarande fOrhtllanden med mycket snii dro riskerna stora
dfl cyklar, motorcyklar, bilar och bussar trdngas vid
porten. Nlgot bdr och kan gciras. Ftitslagsvis en ny
po* bredvid den gamla, d?ir cyklisteroa kunde
slippas ut.
Herr Skyllkvist anstg det meningsliist att bibehllla
visiteringen av bussarna, dl den knappast ?indi iir
effektiv. Vad dlremot lastbilaretc.betrdffar si ligger
saken annodunda till.
Vid en ingtende diskussion av utpasseringsfr&gan
framkommo flera fdrslag till liisning. Man anslg
bista ldsningen vore anordnandetav f,vEutpasseringsgrindar fiir g&ng- och cykeltrafiken. En kommitt6 f6r
vidare utredning uts&gspi direktdr Sohlmansftirslag.
Kommitt6n fick fdljande sammansdttning:dveringenj6,rerna Jullander och \Tahlquist, ingenjd'r Dal6n,
verkmdstareF. Andersson, och herr G. Skyllkvist.
Betrdffande visiteringen av bussarnasadesig direktd,r Sohlman f<irst&herr Skyllkvists synpunkter, men
det finnes dven andra saker att ta hlnsyn till. Direktiir
Sohlman utlovade att tdnka pl saken och tterkomma
i fdgan.

Personalf tirf Iytt ningar
Arbetarledamijternahade anmdlt iinskemll om uPPtagandeav en diskussioni fr&gan "hur undvika ordttvisor och irritation vid fdrflyttning av personal".
Direktdr Sohlmanerinrade om att frigan fiir icke sl
linge sedanvarit ftjremil fdr diskussion inom ndmnden och att d& bZistasamfcirst&ndritt. Herr Hansson
sadesig icke k?int till detta. Att frigan nu togs upp
var icke fijranledd av nlgon akut hlndelse. Det kan
dock icke fijrnekas att det uppstar irritation dE fdrflyttning sker mot arbetarensvilja. Detta skadartrivseln och ddrmed produktionen. Det har ju g8tt si
Itngt att arbetet spontant nedlagts som sympatiitglrd.
P& grund av bristen p& arbetskraft har den tenddnsen
sp&ratsatt nyanstillda favoriseras. De Zildrelro bundna vid fd,retagetmed mtnga slagsband och sluta icke
i fiirsta taget. De nyanstlllda diremot ge sig av om
det ej passar dem. Det kan oaturligtvis ej undvikas
att fdrflyttningar ibland miste ske, men metoderna
som ibland anvdndas til att diskutera. Man driver
parollen "riitt man pl rZitt plats" till sin motsats om
man tvingar en arbetaretill ett arbetehan icke vill ha.
Fackfiireningen anser att omflyttningar i fiirsta hand
bdra ske p& frivillighetens veg. Gir detta ej bdr h?insyn
frdmst tagas till anst2illningstidoch tiden i dlvarande
syssla. Hinsyn biir dven tagas till h?ilsa och fysiska
fdrutsdttningar. Vid iterupptagning av en tidigare
nedlagd tillverkning bdra de som f6rut sysslatddrmed
i fiirsta hand erbjudasdetta arbete. Genom en tillZimpning av dessa regler skulle mlnga anledningar till
irritation fdrhindras, med 6kad trivsel och h<ijd produktion som fiilid.
Direktdr Sohlmananfd,rdeatt vid fdrra diskussionen
i f6gan ungeflir samma synpunkter framfdrts. Det
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vore bra orn man inom rimliga grlnser kunde fiilja
dessaregler, men det finns &tskilliga fall di' detta ej
glr. H?insynhar nog tagits till arbetarnassynpunkter,
halsoskal o. d. d?ir s& varit miijligt och st skall fortsittningsvis ske. dveringenjiir \Tahlquist framhijll att
man givetvis tar hinsyn till lZikarbestyrktahelsoskel.
Man brir dven lyssna dl arbetare sZigasig icke kunna
klara ett arbete pt grund av att det dr fdr tungt. Kan
detta icke styrkas bdr liikare ft uttala sig. Att helt
6verg&till frivilliga fiirflyttningar torde vara omdjligt.
Arbetsledningen mlste ha mdjligheten att flytta pi
folk ftir arbetetsrationella ordnande.
Ingenjiir Tivelius sade att det ibland gnisslat vid
dverflyttning av folk inom avdelningen. Hinsyn till
anstlllningstiden kan ej alltid tagas. De ildre, som
ha erfarenhet, mtste tagastill svirare arbeten. I miijligaste m&n till?impas dock den principen att den som
sist kommit till avdelningen f&r fiirst flytta frnn'avdelningen.
Herr llansson anslg en viss uppmjukning n6dvXndig. Den absolutakommandovlgen Zir ej tillfredsstiillande. Han sade sig tro att allt gilr bra, om det sker
i samfiirsttndets tecken.
Direktiir Sohlman trodde det icke vara miijligt att
skapan&gra fasta regler hur problemet skall lcisas,d&
det alltid kommer att finnas fall dl regler ej kunna
till?impas. Man bdr dock i miijligaste mtn taga h[nsyn till framfdrda ijnskem&I.
Eog.

Nohab
Fdretagsn?imndenvid Nydqvist & Holm AB. hdll
den 2 mars sitt fdrsta sammantrddef6r iret under dir.
P. Odelbergs ordfcirandeskap.
Efter de vid irsskiftet fdretagna valen ir nlmndens
sammansdttningfdljande :
Bolagetsreprensentanter:dir. Per Odelberg,(ordf.),
ing. BriA Biire, 6vering. Carl Holmqaist, iivering.
Ricbard Keller, kamrer Gdsta MZntson och ing. Cml
Erik Saala:
Arbetarnasordinarie representanter: skyddsombudet
lobn Larsson (vice ordf.), filare Herman Andersson,
svetsare EriA Carlson, svarvare Einar Engdaist, snickare Edain Eridsson, plitslagare Mauritz Karlston och
gjutare Eoert Mdller samt suppleanter; avsynarcEiiA
Izrsson, gjutare Albert Rydberg, hdrdare Albert
Schild.,frdsare EriA Tengblad, plttslagare loban Nilsson, plhtslagayeLennart Petterssonoch filare Herbert
Larsson;
Tj?instemlinnen/arbetsledarnasordinarie representanter : kontorist Karl-Axel Gustaasson,f.6rman T ore
lYennerstrdm och ing. Sten lYingqulu; suppleanter:
kontorist Torsten Bodin, fdrman lohn lonsson och
konstrukt6r H enriA Pettrersson.
Niimndens sekreterareir sekr. lnge lobansson.

iirend,en.
Tidigare ej slutbehandlade
Vid genomglng av dessadrenden rneddelades,att
ritningar uppgjorts fijr installation av duschoch fotbad
i omkHdnidsrum i avd. 6O/6r oih att prisftirfrtg-

ningar nu skola s2indasut. Belysningen i gjuteriet
kornmer att indras med det snarastetill s. k. gulljus,
varvid ljusstyrkan iikas till det dubbla i?imfiirt med
nuvarande. Vigen utanfdr entr6n till marketenterioch
verkstadskontorkommer att iordningstZillasi v&r, och
de grdna avsyningskortenkomma att iterinfijras sE
snart kort hunnit anskaffas, som Passa Hollerithmaskinerna.
En tidigare tillsatt kommitt6 f6r undersdkning av
uppvirmningsanordningarna i verkstlderna fick fortsatl uppdrag att grundligt utreda fiirhlllandena och
g6ra eifordediga temperaturmitningar medan kylan
utomlius innu varar.
Fdir att komma ifrtn kdbildning vid uttagning av
olja frln fiirr8den har en oljedistributionsvagnanskaffats, som kommer att Provas i olika verkstadsavdel'
ningar under nlrmaste tiden. Transportfr&gorna studeras, och verkstadsledningenundersdker f. n. vilka
dnskemEl.som finnas i detta avseende.
IfrLga om l?idingsutbildningen ansigs, att fiirhtllandenamed lidingarnas placering i yrken blivit ntgot
vidtagas.
bittre, men d'nskvdrtiir att ytterligare Frtgdrder
Viss litteratur berijrande ftiretagsndmndernasarbete
kommer att tillfdras bolagetsbibliotek.
Det projekterade nya Tnarketenteilet.
Om detta meddelades,att byggnadsplanernam&st
skjutas pl framtiden pi grund av omiijfigheten att Atminstone under innevarande halvlr f& byggnadstillsttnd. Tomtf.rLgan'dr i princip ltist, ehurq kdpehand'
lingar ej ha kunnat upprdttastill fitlid av en nddvindig
Zindringav stadsplanen.Herr Eiik Carlsonbeglrde, att
arbetarna skulle f& bli representeradevid en event.
uppvaktning hos myndigheterna ang. byggnadstillst&nd och uttryckte fiirhoppningen, att marketenterifrlgan skulle forceras fram, dE m&nga med honom
v?intap& den dag, d& marketenterietkan stt fiirdigt, sE
att lagad mat kan tillhandahfrllas och arbetatna f.&
lingre rast.
F ?)rsI ag sa er h sam h et en,
Under 1950 inlimnades 29 forbeftiltesf6rslag, av
vilka 13 beliinadesmed sammanlagl 935 kr. Diirtill
kommer hittills under 1951 beliinade 5 fiirslag med
en sammanlagdbeliiningssummaav 240 kr. En fullst?indigfiirteckning 6ver hittills beliinade fdqslagskall
infiiras i ett kommandenummer av B-pilen.
Betr. tjdnstemdnnensfiirslagsverksamhetfdrklarades, att den kommitt6, best&endeav iiveringenidrerna
Holmqvist och Keller, som skall behandla drenden
rijrande m&nadsanstilldas uppfinningar, dven skall
taga emot fiirbiittringsfdrslag, som tjdnstemlin eller
arbetsledarekunna framstZillaoch fiiresl& event. bel6ningar frir sldana.

Koniunkturl)iget.
I en kort iiversikt iiver konjunktudiget beriirde dir.
Odelberg de sk?irptartvarusvlrigheterna och de ytterligare hinder fdr exporten, som uppstltt genom att
frilistningen de europeiskaStaternaemellan ej kunnat
genomfiiras i avsedd omfattning. Vad Nohabs produkter betriiff.ar,ha de stegradekostnadernaefter &rs-
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skiftet nddviindiggjort en s8dan prish6ining, att de
utldndska agerrtetnaklaga 6ver omdjligheten att sdlja
i konkurrens med andra tillverkare, framf<ir allt tyska.
Dir. Odelberg upplyste aven att just vid tiden fdr
sammantrddetbefunno sig de fem fd,rstai Viisttyskland
rekryterade arbetarna pt v'd,gtill Troilhnttan. Ytterligare'fem vlntas hit inom den ndrmastetiden, men
det kan befaras att sv8righeter kunna uppste med
rekryteringen i fortsdttningen.

Slopandeaa tidsstiimplingenaid frukostrasten;
Hirom utspann sig en livlig diskussion,varvid stvdl
fdrdelar som nackdelarmed ett slopandeav tidsstimplingen lberopades. Arbetsledarni befarade, att d;t
skulle kunna medfdra en utvidgning av deras bevakningstj2inst. Herr Erik Cadson fiirklarade dock, med
instimmande ffin fleta representanterf6r arberarna.
att arbetsledarna
i&e riskeradeatt gdra sig impopuldra
genorn att se till att arbetarna htlla tiden, och om
arbetsledarnagdra vad pi dem ankommer, sl skulle de
ha blde klubbstyrelse och fiiretagsn?imndbakom sig.
D& de olika inl?iggeni diskussioneni huvudsakvoro
positiva fdrklarade dir. Odelberg, att fiiretagsledningen var beredd att g6ra eft f6rsiik att slopi tidsstdmplingen kl. 11, under det uttryckliga fiirbehlllet,
att man vid event. missbruk skulle e& tillbaka till det
gamla. Rastensslut kl. 11.10 skallit?implas in stsom
tidigare.
Under diskussionenbegirde arbetarna bolagas bistind med att fl till st&nd en dndrinq
av tiden f6r
-slut
bussarnas avg8ng efter arbetstidens
pl eftermiddagen.
F ofu iittr in g aa gi // t ni n ge n da cy I ind. effn dnt I dr.
lJerr llerman Andersson tog upp fdgan om cylindermantlarna,som linge varit dlliga, beroendepi inbrinningar av sand i godset, vilket 96r att mantlarna
bli svtra och dyra att bearbetaoch ofta mtstekasseras.
Herr Evert Mdller, som anslg att svlrigheterna bero
pl dtligt material och att sparsamheteni detta fall
l6'nade sig dlligt, pltalade iven att gjuteriet d.r omodernt och tungarbetat och renseriet alldeles fdr mdrkt.
Han hoppades,att de fdrb?ittringsf<irslag,som gjuteriingenidren har, komma till utfiirande.
Dir. Odelberg uttalade sin uppskattning av att
denna produktionsbefrlmjande frtga tagits upp och
fd,rklarade,att enligt hans uppfattning sarnmanh?inga
sv&righeternahuvudsakligen med formningstekniken.
Han omtalade att Mekanfdrbundetsgjuteriexpert skall
komma till Nohab och studera fiirh&llandena, Det
upplystes vidare, att fd'retagsledningen undersciter
mdjligheterna till en ombyggnad av renseriet fdr att
bereda plats fdr en sandbldsteranordning.
Andring aa golunza.ntiurerade traaerser i aud. 79
till korgmani)areilng.
Herr John Larsson omtalade, att efter den beklagliga olyckan i november i fjol har skyddskommitt6n
diskuterat traversernai avd. 79 och 6nskar, att de d.ndras till korgmandvrering. Tills. sE sker avsade sig
skyddskommitt6n ansvaretf6r deras anvdndning. Flera
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talare instiimde i denna begiiran om ombyggnad, och
det fiirklarades dven, att skyddskommitt6n icke ville
bli inblandad i ett beslut ati avvaktadirmed till dess
man f&tt bettre klart f6,r sig, vartill verkstadsavdelningen skall anvdndas,varom fiirslag vdcl<ts.Det anfrirdes ockst, att traversernaif.Aga komma till sl liten
anvlndning, att det icke vore ekonomiskt fcirsvadigt
att dndra dem till korgman6vrering och s?ittatill en
eller kanske flera traversfijrare. Det uppdrogs lt d,vering. Holmqvist att tillsammansmed ing. niare unders6ka sakenoc-hinkomma med fdrslag.
Bost adssu bu entionerin g.
Redogd,relseldmnades f<jr de nyligen utarbetade
riktlinjerna f6r subventionering av bostdder. Bolaget
skulle stlunda vara berett att subventioneraegnahems.
byggen medelst ett lin pe 3.000 kr. att helt ivskrivas
under L0 trs tjiinst hos bolaget.Villabebyggelsenmlste
icke nddvZindigtvisske i Trollhdttans stad men dod<
inom rimligt avsttnd ddrifrln, s3.att Nohabs anstlllda
dven i framtiden fl nytta av husen.Riktlinjer fcjr event.
subventionering av ligenheter i hyreshus hade dnnu
icke faststiillts. Bolaget torde ttminstone under 1951
icke kunna stiilla n8gon del av sin byggnadskvot till
fdrfogande fd,r privata byggen. Att staila kvot till
fcirfogande fdr nybygge mot att en gammal l?igenhet
f&r disponeras-av bolaget, anstgs oldmpligt avlepresentanterf6r stv?ilbolagetsom arbetarna.

KVE-Aurs.
Onskem&lhar tidigare framstillts frln arbetarnaom
att fi anordna en kurs i ekonomi enligt KVE:s studieplan. F6r att utrdna intresset inom nd.mndenutsigs
herr John Larsson atttaga emot anmehingar och sedelmera salnmankallade intresseradetill ett fdrsta m6te
fdr utseendeav studieledare.

LI.
Wedaverken
Det sistasammantrddetmed ITedaverkensfdretagsndmnd fu l95O avhdlls den 1L december. Ordfcjrin.
den, direktd,r Lind, hllsade de ndrvarande vllkomna,
varefter fdreglende mrites protokoll genomgicks, och
det meddeladesav ledningen:
att skiftarbetet med Volvos vevhus skulle upphdra
st snart en nytillverkad modell blivit godk?iiri f6r
produktionsgjutning,
att matsalen i sttngpressen kommer' att utvidgas
genom ?indraddisposition av lokalerna och i samband
hdrmed redogjordesfdr omplaneringen av S7edaverkens tomtomdde,
att fltgan om h6gtalaranliggningen kommer att
Iterupptagas nista &r,
a$ ang6kq om byggnadstillst&ndf6r uppfiirande
av f6rr&dslokaler avslagits,men att ny ans6,kanskulle
g6ras.
Herr Gau tackadept fru Thdrnvalls vdgnar fdr den
ytteiligare bel<ininghon erhlllit frir sitt tidigare.godkiinda fdrsl4g odi herr Dahmm iinskade f[ sitt-ytt-
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andra industrichefer voro av den uppfattningen, att
mera initiativ dnskadesfr6n s&vll arbetare' arbetsledare som tjdnstemdn.
Ordet beg?irdesfdrst av herr \7allin, som sade, att
man inom klubbarna i regel hade en klnsla av att de
icke voro sL gdna hiirda, och att man dZirfdr st?illt sig
awaktande. Som exempel ndmndes den pi sin tid
Konjunkturliiget
upptaqna f.rLgan o* .o koncernndmnd, vilken fr&ga
Direktiir Lind redogjorde ddrefter fiir konjunkturdbik Jn[g k5ncernledningend& ans&lsvara fiir tidigt
lieet och framhiill hur detta p&verkatsav de stora
vickt. I ett senare inl?igg anstg han, att ndmnden i
iiverallt i viirlden. Denna feberaktiga
uD"Drustningarna
regel f&tt klnnedom om de mera omfattande planerna
kiigskonj"iktur betyder iiverfull sysselsittning och
mEn ej nlgot om detaljerna. Han fdreslog ocksi instifande'priser. Den p&gflendeinflationen Zir.typisk
rittande av en sdrskilt svetsningsavdelningi en ev.
fiir vZirldsl?igetav i dag. De stora rustningsordernar
kommande nybyggnad.
USA kommEr aft fdrdndra hela marknadsliiget.I vlrt
Ingenj6r Molin replikerade, att fiiretagsnimnden
land ha dnnu ej s& stora rustningsorder'utlagts, men
allt fiiis?illan fiir att hlllas i iour med
sammantr?idde
man flr rlikna med en okning med ty itfiiliande ltoch
besluten. Brist pl fiirstlelse frln
utvecklingen
hctriffande
vnrrrtillglns ocrr
a-rDe_Lsrszur.
och arbetskraft.
varutillgtng
ing betriiffande
betfaltande vafutlugang
strammng
"iramnino
kan
sikerligen ei anfdras. De anstillledningens
sida
'Wedaverken nimnde direktdr
BetrZiffande l?iget vid
ha i regel beaktats av ledningen och inom
das
iinskemtl
Lind, att belZiggningendr synnerligen god pt samtliga
miijllgheternas griins tillmiitesgitts. Minga gtnger dr
avdeininear. t6orts.tt frtn mekaniska verkstaden;och
avdelningar,
d4,ont om tid f<ir alla Parter, men vad som miijligen
Faktureringen
att befara.
Detal
dro aft
eli aro
att Pefmrtterngr
kan gdras rned nuvaranderesursergiires.
:
uppgnrf. n. till tiver 9 milj. kronor.
Herr. Axelsson-framlade iinskvdrdheten av att' ledningen om miijligt i fdrv?iginformerade fiiretagsnlmn:
Diaerse redogdrelser
'
den om ev. kommande omorganisation; Varie avdelFiirslagskommitt6n har behandlat 8 inkomna fdrning borde fi nlgot slags l&ngtidsProgram,sl att var
slag, variv 3 godkiints och honorerats, 3 bordlagts och
och en visste, varfdr och till vad de utfiirde ett visst
2 avbdjts.
arbete.
En iedogdrelse limnades fiir det av direktiir Lind
Direktiir Lind meddelade,att det m8ngen gtng tdr
uppgiorda lnstruktionsschemat fijr omhiindertagande
att hinna h6ra fiiretagsnlmnden, dt' beslut
omiijligt
av dl nyanstlllda, vilket var avsett att gllla tills tilfedasnabbt mlste fattas,,men att det dock pi intet siitt iir
verken'fttt en utfdrligare broschyr med allmdnna
ledningens avsikt', att undanh8lla nlgot. Ingenjiir
upplysningar om fiiretaget och dessorganisation' Herr
Molin framhtill i detta sammanhangvikten a.v att i
Gau'fOrklarade, att klubbarna voro v?ilvilligt instZillda
vissa fall ej allt utannonseras. Det kan t. ex.'gilla
till instruktionerna, men p8pekade,att de ?ivensjdlva
nytillverkningar, som ei btira bli kinda av konkurrenhand om de nyanstdllda.
togo
-Det
terna fdrrin.produkten dr tfudig.
upplystes om att EtgZirderredan vidtagitg fiir
Herr Gau rnenade,att det primira inom fiiretagsfdrbnttring av pttalade missftirhtllanden betriiffande
ndmndenmestevara iidighet och samarbeteoch hoppabelysningen i pressgiuteriet. Onskemtl om innu en
des, att de insatser.som arbetarna skulle kunna gcira,
travers i al-gjuteriet och fijrbiittring av flaskparken
ndr det gZillde praktisk rldgivning, odcsi skulle komma
ligger undei utredning. Kamrer Flock lovade Even
att utnyttjas i stdrre utstr?ickning.
sfk"aordna utbetalning-av ldnerna till skiftarbetarepl
, Dlirmed avslutades'diskussionen'orn fiiretagsnemnett l?impligare s?itt ln det nuvarande.
derna.
raode betr..uppslttande av tavlor, utvisandekassation
etc., som feit-otkats i ftireg8ende m6tes ,protokoll,
korrigerat. Han avsEgendast sttngpressenoch var
kassationend?ir uppstltt. Ingeniiir Bergstrdm uppgiir
numera ocksi s&danaraPPorter.

F6retagsni)mndernasuPPgift er
Direktdr Lind inledde d?irefter en diskussion om
"fdraagsndmndernas uppgift, deras hittillsvarande
verksamhetoch vad de skulle kunna komma att betyda
i framtiden" med en intressantredogdrelsefdr arbetet
vid den kurs pl Yxtaholm, som han nyligen deltagit i.
Fiirst fiirklarade han, att man pl arbetsgivarh&ll
hystebekymmerfiir vidareinformati6nen och ficJ<uppgift om att hos oss utdrag giires ur protokollen, som
idrel?iggassamtliga medlemmar. Suppleanterna,skola
tdigen, i likhet med vad som sker vid andra fiiretag,
kallas att nbrvan vid ett sammantrlde.
Han nimnde vidare, att herr Strand, LO, vid en
diskussionpl Yxtaholm yttrat, att arbetarna fortfaran'
de stilla sig awaktande och undra vad egentligen arbetsgivarnasavsikt dr med f6retagsniimnderna.Direkt6r Lind framhiill, att arbetsgivarnaha iidiga avsikter
och 6nska samarbeteocll alla Partersmedverkan, annars
skulle fiiretagsnlmnderna endast bli en institution utan
nlgon egentlig uppgift. Han framh6ll od<sl, att lven

Oorigaiirend.en
Herrar Dahmm och \Telander togo uPP tvattrumsfrlgan i stlngpressenresp. mekaniskaverkstaden,som
hade fiir fl duschar och kl?idsk&p. HZirp& svarades,
att, flera kHdsklp voro bestillda, men att det Innu
saknadesplats.att. st?illaupp dem.
Pt en fr&ga om ledighet ldrdagen den 23/L2 kunde
ft inarbetas genom <ivertid f6r undvikande av permissione.r svarade direktdr Lind,. att iivertidsarbete
helst borde undvikas.men att permissionerkomma att
beviljas, om detta ?ir nddv?indigtfijr resor etc.
Dagens sista fdga giillde medgivande att anvdnda
privata radioapparaterp& de avdelningaq,ddr hd,gtalare
iaknas. Ledningen hade ingenting att erinra hiremot,
om missbruk ej fiirekommer.
Direktiir Lind avslutadedirefter sammantridet och
iinskade samtliga God Jul och Gott Nytt Ar. Herr
Gau framf6rde samqtaiinsk{ngar ,till ledningen..
*
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Wedaverken
Fdrhandlingarna vid sammantridet med \Wedaver.
kens fdretagsndmndden 10 mars leddes pl grund av
direktcir Linds sjukdom av vice ordf<irandehherr Gau.
F dr egie nd.e sarnm antriid es pr o t o ko I I
Genomgtngen av fciregiende m<itesprotokoll gav
endastanledning till en fcirfr&ganav herr Gau om vad
som atgiorts betrlffande lcineutbetalningentill skiftarbetarna. Kamrer Flock meddelade.att en del mis3fdrh&llanden uppst&tt, ddrfdr att systemetfdr utbetalningen ej riitt tillZimpats. Genom fcidiingning av tiden
fdt utbetalningen hade man nu fcirsiikt att yttedigare
undeddtta den avseddarutinen och hoppadesdirmed
ha nitt en fullgod ltisning.

Koniunkturliiget
Kamrer Flock redogjorde direfter f6r konjunkturliget, rivarusituationen och\Wedaverkens
ordertillglng.
Det utrikespolitiska liget ville han ej nlrmare gi
in pl, men att kriget kommunism contra demokrati dr
ett faktum, kan man ej komma ifdn och att detsamma
f. n. piglr i Korea miste nog ansesvara mera en tillfnlighet. Risk fcjr kdg i Europa ?ir ju pltaglig. Han
p8pekadevidare att nationalekonomernasdiagnos, att
konjunkturerna dro beroende av vad folk tror, visat
sig vata riitt. All vd.rldensfolk tror pi krig och inriktar sig d2irf<irhirpi. Alla samla i ladorna, efterfrlgan pl material ir oerhijrd och som en f<iljd diirav
rlder htigkonjunktur inom alla omrilden. Priserna-Stiga
oupphiirligt.
De mest omstridda varorna torde vara metaller, olja
och kol, varav ju fdr \Tedaverkensdel metallerna lro
viktigast. Officiellt finns aluminium och magnesium
knappast att fE, men en kolossal svarta b6rs florerar
vdrlden runt. Som ett exempel pt det onormala i dagens llge kan nlmnas, att skrotpriserna iiverstiga
priserna pt sjiilva originalmetallen.
F6'r \Tedaverkens del ir magnesiumf<irsiirjningen
med nuvarandeorderstocksiikrad fiir ett par tr framlt,
men vad aluminium betrdffar iir liiget mera kritiskt,
Tidigare ha alltid 100-200 ton funnits i lager, men
motsvarandesiffra 16'r sig nu om ca 25 ton. Detta
faktum, i f6rening med att fdretagetsbel?iggningnu ?ir
stdrre dn ntgonsin, inger onekligen en oslkerhetsklnsla, men vi hoppas dock att med tillfiirsikt kunna
se framtiden an. Leveransavtalha trlffats med Svenska
Aluminiumkompaniet, och om derasltjften innehlllas,
ha vi ingen stcirreanledning till oro i lr.
Nuvarande orderstock uppgtr till ca 1) mill. kronor. Omslttningen under L95Ovar 10,8 mill. och att
d6ma h?iravha vi fiir ndrvarandeen bel?iggningf6'r ca
fem kvartal. Leveranstidernaf6r en del av orderna
strdcka sig 6ver hela 1952, varfdr givetvis ,iven nya
order kunna godtagasp& en del avdelningar. Faktu'dt
reringen hittills i tr
stdrre In vid motsvarandeiid
fiiregtende lr.
Meddelande ang. anldggningarna
Overingenjiir Molin meddeladeatt beskedom byggnadstillstlnd fijr fiirrldslokalerna ?innu ei erhtllits,
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men man hoppas, att ftirsvarsdepartementetskall kun.
na sldppatill nlgot av sin byggnadskvot. Diremot har
anscikanom uppfiirande av en portvaktstugabeviljats
och ,arbetetddrmed har redan plbcirjats.
_ Gamla panncentralen,som anvdntstill fiirvaring av
bl. a. pressgjutningsverktyg, iordningstd.lles nu till
lokal fiir titnings- och provtrycksdndamll. En autoklav
fdr t?itning av gjutgods har bestillts.
En ny induktionsugn av annan typ in vira tidigare
har bestdllts i Tyskland. Ugnens smd.ltkapacitet[r
3oo kg/tim. Helst skulle den placerasbredvid gjutgropen, men d& detta skulle fiirorsaka avbrott i giitgjutningen och dd.rmedleveransenav gdt till Bofors,
kommer den att placeraspi andra sidan om de blda
andra ugnarna.
dveringenjdr Molin talade vidare om, att en ny
metod f<ir gjutning av giit f6r stingpressen,iom studerats vid besdk i England, kommer att infdras. Gjutningen sker ej kontinuedigt utan i en cylindrisk kokill.
Giiten fe genom denna metod en grcivre struktur, och
kvaliteten godkd.nnesddrfiir inte fiir flygets rdkning.
Fdr civila 2indamil Ir den emellertid mera ekonomisk.
Gcjtenbli mera llttpressade,stcirregdt kunna anvindas,
stdrre presshastighetuppnis och ldgre presstemperatur
kan hlllas. Anliiggningen kommer att placeras i
kokillgjuteriet.
Fiir verkstadenkommer att till inkiip frireslts bl. a.
en borrautomat, som garuntelz;rkomplett bearbetning
av 80 dysmuffar per timme mot 10 st. nu. Av utrymmesbristmlste tillsvidare tyvdrr anstl med anskaffning
av en smideshammare.Det behtjvs iven en rundslip,
en ltngfrdsmaskin och en karusellsvarv. De btda siitnlmnda maskinerna komma vi att fdrstika lilna frLn
Bofors eller annat fd,retag.
Pl en frlga om hur ltngt utredningen om nya traverseri gjuteriet avanceratmeddelades,att denna innu
piglr betr?iffande stvdl sandslinger som viss ommdblering.
F dr sl agsuerksam lt et en
Ingenjcir Lindh limnade direfter rapport friln fiirslagskommift6n. Av 9 behandladefdrilag godkdndes
och beliinades pe senastesammantridet 5, bordlades
3 och avbiijdes1.
Ett av 204 Karlsson inlimnat fdrslae betrdffande
komplettering av en frlsmaskin var syinerligen fiirniimligt. Miijligheten att patenteradetsammahar diskuterats, men d& kompletteringen glller en speciell
maskin kom man till den uppfattningen att i Jt2illet
gdta maskinfiirsdljaren uppmlrksam pE fdrbiittringen
och kanske dlrigenom tillfdrs?ikra fdrslagsstiillaren
yttedigare kompensation.
En maskinformare, som kommit med en god id6,
som han dock ej sj?ilv inliimnat, har iven beliinats.

Ar betarnassjukhjZ.lpsfond
Herr Gau upptog fr&gan om mdjligheten att ft ett
bidrag frtn bolagettill arbetarnas
sjukhj?ilpsfond.Fonden, som bildats av direktdr \7. Dan Bersman med en
grundpl&t pl Kr. 2.000: - och till vilfen arbetarna
vardera lrligen betala en avgift av Kr. 12 -, har
hittills i sjukers?ittningutbetalat mellan i-6.000: Kr. Sjukers?ittning
utg8r med Kr, 3: - per dag vid
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li'ngvaug sjukdom och bdrjar tre veckor efter insjuknandet. Det skulle vara dnskvlrt att med dagenspenningl?ige kunna hdja dagsersdttningen.Det 6verenskoms att ingenjiir Molin och kamrer Flock skulle
vidare diskutera ffirgan och efter konferensmed klubbordf<irandenadverldmna saken till direktiir Linds avgd,rande.

Sti)mpelklockor
inOveringenjdr Molin bad fL hdra ledamciternas
stdllning till ev. infdrande av stdmpelklockoroch arbetskortfackpl samtliga avdelningar. Vid diskussion
framkom, att detta system skulle stilla sig mycket
opraktiskt, tidsddande och dlrmed dven oekonomiskt
f6r fdretaget, ltminstone pi vissa avdelningar, sdrskilt
gjuterierna, elektriska- samt reparationsavdelningarna.
Kamrer Flock framhiill iinskviirdheten av att korten
fdrvaras i en lida eller pi annat sltt sl att de ej fiirstiirdes. Kort med vikta hdrn etc. 6ro mvcket besviirliga att arbetamed pi hollerithavdelningen.
Matsalsfri.gan
Herr Axelsson tog direfter upp den gamla frlgan
om en matsal, ddr samtliga anstdllda kunde fl lagad
mat serveradoch undrade om ei en s&danmatsal skulle
kunna inredas i samband med kommande nybyggna-

der. Ingenjiir Molin pflpekade, att byggnadstillstind
f6r ett stdant ?indamil knappastskulle kunna p&rdknas
under nuvarandefijrh&llanden och att nu giira ett kostnadsf<irslag,som redan om ett halvir ej ld.ngreskulle
vara aktuellt, ans&ghan vara meningsldst. Han framh6ll emgllertid, att $Tedaverkensledning dr positivt
instiilld till fr&gan och kommer att g6ra allt f6r dess
genomfiirande s&snart miijligheter hdrtill finnas. Herr
Gau sade sig vara medveten om denna styrelsensoch
direktiir Linds goda vilja och uttryckte den fdrhoppningen, att \Tedaverken slsom varande den enda industri i staden,som ej har denna friga ordnad frir_personalen,dven snart skulle f& detta problem ld,st.Ingenjiir Lindh erinrade om, att sakenfdrst varit p& tal L943
i sambandmed uppfdrande av nya gjuterilokaler. Listor hade dl utski&ats fiir utriinande av intresset f6r
en sidan matsal, men detta hade d& visat sig vara
mycket ringa.

Auriga frigor
Till slut fiireslog herr Gau, att man till nista sammantrlde skulle fijrscjka f& nlgon fdredragshlllare i
trivselfr&gor.
Ordfiiranden tackadeddrefter fcir dagensinl?iggoch
fiirklarade sammantrddetavslutat.
R, V/,

