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BOKSI..UT FOR TgdO
Nigra kommentarer till irsredovisningen
Ae Direhti;rHELMER NORDQVIST
Styrelsen och verkstdllande direktoren for
Aktiebolaget Bofors ha i dagana framlagt sin
irsredovisning.
Enligt lag skall varje foretag irligen gora en
sammanstillning av rcirelsensresultat och foretagets ekonomiska stiillning. Att lagstiftarna
bestdmt, att denna sammanstdllning skall ske
just irsvis dr naturligfvis i forsta hand historiskt
och traditionsmdssigt betingat. Annars finns det
ur foretagsekonomisk synpunkt itskilligt som
talar f.or kortare men framfor allt for ldngre
redovisningsperioder in ett ir.
De parter, som dro mest intresseradeav och i
fiirsta hand vdnta pi boksluten och irsredovisningana och firr vilkas skull lagstiftningen nirmast kommit till, iir f<iretagensd.gare,de anstdllda, stat och kommun, leverantorer och andra
kreditgivare, liksom iven kunderna. For aktiebolagen, sorn ir den for Sverige utan aii jdmforelse viktigaste foretagsformen, har lagen
sedan gammalt foreskrivit en mycket ingiende
irsredovisning, och genom beslut av riksdagen
si sent som forra hethar man frin och med i ir
infort ytterligare nya bestdmmelseri avsikt att
miijliggora dnnu mer insyn i bolagen f.riln i
f<irsta hand det allmdnnas och de anstllldas
sida. Detta trots 4tt den nya aktiebolagslagen
inte iir iildre iin f:in L944 och att den trddde i
kraft si sentsom den L januafi1948.

Enligt lag skall irsredovisningenbesti av
balansr?ikning,
vinst- och ftirlustrikning samt
f <irvaltningsberdttelse.
De uppgifter, som styrelsenoch verkstillande
direktorenldmnat i irets forvaltningsberittelse,
ha i dessakommentarerpraktiskt taget helt
kring motsvaransammanfijrtsme<idiskussionen
de avsnitt av balans-samtvinst-och forlustrdkningarna,vilka alltsi bli huvudpunkternai det
foljande.Dettahar skettdelsfor attf.Len smula
kott pi benenpi dessarikningar, delsdiirfor att
uppgifterna ocks& rent sammanhangsmdssigt
hiira dit.

Vinst- och forlusrdkningen
For bolagets anstdllda torde vinst- och forlustrdkningen vara den del av irsredovisningen som
dr av det storsta intresset. Hir framkommer
irets resultat - vinst eller forlust - och for
den icke bokfiiringskunnige ir denna rikning
betydligt mera piltagbar an vad balansrikningen dr. Fdr att gora den Zinnu ldttillgdngligare skall hdr i stillet for den traditionella
uppstillningen motsvarande siffror limnas
mera i resonemangsform,alltsi:

fiir AktiebolagetBofors lor ir ry5o
Resultatredovisning
Bolaget har under rikenskapsiret haft fiiljande inkomster (intlkter) i jimna r.ooo-tal hronor
Pi. f orshljningendu krigsmateriel:
'
frin Boforsverken
f r i n N o b e l k r u t" '

69'475'ooo: 7'71J'ooo:-

Pd.f orsiiljningen au ciuila ltrodukter:

4 0 . 9 6 8 . 0 0 0- :
fr&n Boforsverken .
1 9 . 0 9 0 . 0 0 -0 :
fr&nNobelkrut...
_
1r.789.OOO:
...: ."
Pi f6rsZiljningenav andra produkter och tjdnsterffi. m. .
2 2 4 . 0 0 0-:I vinstutdelningpn aktier, som bolagetd'ger,haterh&llits
Rintorna pn pengar, som bolaget haft innest&endei bank eller utl&nat
1 . 6 6 7 . o 0 0- :uppgi under iret till

7 4 1 . 9 2 8 . o 0 0- :

Hlrav har anvlnts till
material, kostnaderfiir tillverkning och fcirsiiijning sisom elektrisk kraft,
fcirsdkringat,frakter, provisioner,reklam ffi. o., socialautgifter samt
kostnaderfcir bolagetscentralaorganisation. (Nigra iciner ingi icke
7 r . 3 4 7 . 0 0-0 :
fcir sig hIr nedan.)
i dennasummr utan desseredovisas
11.447.000:
avskrivningarpi fastigheter,maskineroch inventarier . ' . .
:
137.000
rdntor p& bolagetsobligationsl&nm. m. .

8 2 . 9 3 1 . 0 0 -0-:

Aterstir kronor

60.997.000:--

Av denna Sterstod
har tillfcirts fciretagsledning,anstdllda,stat och kommun samt aktiedgare
foljandebelopp:
8 6 1 . 0 0 0-:
....
styrelse,verkstillande direktciroch andra fciretagsledare
3 2 . 0 4 4 . 0 0 0- :
arbetare
1 8 . 7 0 0 . 0 0 0_:m. fl)
arbetsledare
dvriga anstdllda(tjZinstemdn,
4 . 4 4 O . O O-O :
stat och kommun (skatter)
4 . 6 2 0 . 0 0 0-:
aktiedgare(vinstutdelning)

60.665
:.OoO

Kronor

Resten kvarstir i bolaget

332.ooo:'-

Fiirs&iliningen

Inkomst'

och utgiftskronan

Av ovanstiende redogorelse for resultatet
l95o framgir bl. a. hur forsdljningen fordelar
sig dels pi huvudavdelningarna Boforsverken
och Nobelkrut, dels pi krigsmaterieloch civila
produkter. Pi Boforsverken faller en fakture- mot 27.000.000kr.
iing uu kr. 110.000.000:
forhillande
Ett
anmdrkningsvdrt
pi Nobelkrut.
och civila
krigsmateriel
dr fordelningen mellan
produkter, vilken dr en helt annandn man i allminhet torde forestdlla sig. Utvecklingen har
hdr gitt mot en okad anpart for de civila produkterna. Som synesutgora krigsmaterielleveransernafor Boforsverken69.000.000:- kr.,
medan de civrla forsdljningarna upPga till
av
41.000.000:_ kr., d. v. s. till ndra 2/u_delar
krigsmaterielen. For Nobelkruts del dr de civila
a 1.910mer iin dubbelt si stora som
Ieveransern
kriqsmaterielleveranserna.

P& figur nr t har ett forsiik gjorts att schematiskt visa hur olika huvudposterav inkomsteroch
utgifter fordela sig pi varje krona, bolaget erhiller i inkomst resp. betalar ut i utgifter. Det
ir att hoppas,att bilden talar for sig sjdlv, vilket
dr avsiktenmed den.
Semotstiende sida.

Inkomster

och utgifter

per

anst&illd

Under ett par ir har i B-pilen ldmnats en sarskild uppstdllning, ddr inkomster resp. utgifter
i stdllet for per krona redovisatsper anstdlld.
En sidan uppstdllning har gjorts dven for ir
1950 och som jdmforelse har motsvarandebelopp for 7)4) angivits. Se sidan 4.
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1950 1949
19.L48 16.760
40
30

Leveransernasf 6rsil jningsvdrcle
Utdelning i aktier i frimm. bolag

))s

Intdktsrlntor

115

Kronor 19.403 16.935

Utgilter per ansriilld
F6rbrukade varot och material

6.7)9

5.209

Avskrivninger i

tlr

fabriksbyggnader m. m

2l

kraftverk
bostdder
maskiner och inventaricr
Pensioner, pensionsavgifter o. d. .
O l y c k s f a l l s f 6 r s 2 i k r i n g s p r e m i.e.r. . . . . . . . .
Ftirsdkringsavgifter .i 6vrigt
Jurist- och bankomkostnader m. m.
Fraktkostnader
Telefon, telegram, porto . .
Annonser och annan reklam.

122

11c)

1r4
668
46

95
5t8
4-7
6I
5t
28
r09
50

7t'
,o

Representation

24

Resekostnader

126

Kdpt elektrisk energi .

2S

44
1 . 1 6 0 r.685
847
130
11
65

Fdreningsavgifter

Hyror

1,66

5r
127
45r
34

)I

Rlntor

18

Diverse

8t

297
10
20
99

<oo

51?

668

t80

Provisioner m. m. .
Licensavgifter

Skatter .
Arets vinst

Tillkommer genomsnittligl6n ...

hoppas kommer att visa sig dnnu mera markant
i kommandeirs resultat. Aven den fortgiende
forsdmringen av penningvirdet i allmdnhet piverkar i hog grad ftirsdljningsvdrdetper man.
En omrikning av leveransvdrdetmed hdnsyntagandetill dessaforhillanden skulle emellertid
bli alltfor komplicerad for denna redogorelse.
Till posten pensioneroch pensionsavgifterkan
anmdrkas,att avsattningentill bolagetspensionsstiftelser okats frin 300.000:- kr. er ]949 till
3.000.000:- kr. ir 1950. AvskrivningarnaPer
anstdlld ha sjunkit jdmfort med foregiende ir.
De uppgick dock fortfarande sammanlagt till
over 11 mili. kronor,vilket miste ansestillfredsstdllande.
Med hdnsyntill de brister, som teoretisktvidlida de hdr ovan ldmnaderesultatredovisningarna, kanske det dr riktigast att avsluta detta
avsnitt med att iterge den officiella Vinst- och
Forlustrdkningen,vilken kan studeraspa motstiende sida 5.

12.446 ro.799
. . 6.957 6.716
Kronor 19.403 16.915

Jaghar flera ginger framhillit, att en redovisning av detta slag kan bli ganska vilseledande,
men si dr ju dven fallet med den nyssndmnda
redovisningen av fordelningen av en inkomstoch utgiftskrona. Vad som kan fororsaka en
missvisningir den forskjutning i inkomster och
utgifter per krona eller per anstdlld, som kan
uppsta dirigenom att en stor del av bolagets
leveranserbearbetasdet ena iret for att leveer. Med si stora enheter,som det
rerasett
"nnat
hdr gdller, kan hdrvid betydandeforskjutningar
ske. Den vdsentligaokningenf.fin 1949till 1950
av forsdljningsvdrdet per anstiilld liksom dven
av fraktkostnader och provisioner beror silunda
delvis pi att under ?n 795overkstillts leveranser
i storre omfattning in under Lr 1.949av produkter, pi vilka kostnadernanedlagts under tidigare
5.r. Som framhilles ldngre fram i denna bokslutsoversikt miste hdnsyn ockse tagas till de
stora investeringar per man, som verkstdllts
under de senasteiren, och som miste ayspegla
sig i okat fakturavdrde, nigot som man fir

Balansrlkningen
Balansrikningen dr ju en uppstillning iiver, i
ena sidan,bolagetstillgingar och, i andra sidan,
dess skulder, de sistndmnda omfattande dels
skulder till utomstiende, d. v. s. leverantorer,
lingivare, stat, kommun etc., dels skulder till
aktiedgarnafor deras insatserresp. andelar i bolaget. Aven hir kanskedet kan varapL sin plats
att i stdllet for den hivdvunna uppstillningen
resonemangsvisredogora for de poster, som
skola ingi i balansrdkningen,och som hir redovisasoverst pi sidan 6.
Anliiggningstillgrflngarnas
viirden,
taxeringsvEirden
f iirs&ikringsv&irden

bokfiirda
oeh brand-

Genom den nya s. k. insynslagenblev alla
aktiebolag forpliktade att i sin irsredovisning
limna uppgifter om taxerings- och brandfors2ik-

Vinst- och Fdrlustrdkningfcir ir 1950
RORELSEN
Intdkt av rcirelsenf<jre avskrivningar och avsdttningtill skatteroch pensionsstiftelser
AvgFLr:
avskrivning 3.
jordbruksfastigheter
fabriksbyggnader. ..

11 . 0 0 0: 9 5 8 . 0 0 0-:
:159.000
- :
228.OOO
1 0 . 0 9 1 . 0 0 -0 :

kraffverk
bostdder
maskiner,verkryg och inventarier

:rL.447.OOO

avsettning till
av fu 1947
AB Bofors Pensionsstiftelse
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse

-

2 . 7 0 0 ' O 0 0- -:
3 0 0 ' 0 0 0 -: 3 J 0 0 O 0 0 :-

havauppg&tttill kr. 3.134.0oo:Allmdnnafiirvaltningskostnader
Nettointlkt av rdrelsen

I

i
i
I
i

ANDRA INTAKTER
VinstutdelningI aktier
i dotterbolag
i andra bolag
IntdktsrIntor
Avgir:
L&nerlntor
Kostnaderi sambandmed 1950irs nyemission

2 0 . 0 0 0 -: -2O4.OOO:

1 3 7 . 0 0 0-:
:110.000

14.447.000:
:7 .748.OOO

224.OOO:L . 6 6 7. O O :Ot . 8 9 1 . 0 0 :0- -

- :
247.OOO

Summa intdkter fcire skatter
Avgir skatter

1 . 6 4 4 . 0 0 0- :
9 . 3 9 2 . O O-O :
4.44O.OOO:
4.952.OO0:

Nettoain$ ft)r 3r 1950

ringsvirden i viss bolagetsegendom'Meningen
hermed var att allmdnheten och de anstillda
skulle fLnEgrahillpunkter fiir att kunna bedoma
bokforingsvdrdena pi motsvarande tillgingar'
En viss jdmfiirelse kan man naturligtvis ocksi fi,
men den blir av mlnga anledningar, som utrymmet inte tilliter mig att gL in pL, synnerligen
haltande.

22.195.OO0:

den 37 december
Brandforsdkringsvdrdena
till
1950uppgingo
m. m. . ...
fcir fabriksbyggnader
fdr bostadsbyggnader
fcir krafrverk
fcir maskineroch inventarter

kr. 9 7 . 8 5 2 . 7 5 3- :
2 6 . 7 1 6 . 7 O -0 :
8 . 7 3 5 . 0 0 0- :
,, 194.388.284:

Vad som mest slar en ar att brandforsdkringsvdrdena dro si hoga jiimfiirt med de bokforda
vdrdena. Det beror bl. a. pi att byggnadersom
Taxeringsvirdet i bolagets egendom utgor
uppforts for 25 eller 50 ir sedandro bokforda
fdr iordbruks-ochskogsfastigheter
tiii vad de kostat att uppfora och till divarande
... kr. 3'665.400:samttomtmark. .. .
penningvirden, medan de miste brandforsikras
fdr fabriks-och bostadsbyggnader
iitt i stort sett vad det skulle kosta att uPPfora
,, 4I.418.600:-m. m. .
dem till dagenspriser. Och motsvarandegdller
( h i r a v f a s t a m a s k i n e r 1 0 . 8 6 6 . 9 0 0 :- )
verktyg, maskiner och inventarier. Vi vet ju
t . 0 9 6 . 0 0 0-:
frir krafwerk
ocksl frin egen erfarenhet,att vi ha en hel del
(hirav
2 . 1 0 8 . 4 0 0 :- )
f a s t am a s k i n e r

Bolaget

&iger fiiliande

tillgingar:
1 . 9 6 6 . 0 0 0- :

Jordbruks- och skogsfastighetersamt tomtmark
Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk
Pig&ende nybyggnader
Maskiner, verktyg och inventarier . . . .

78.594.000:1 1 . 5 8 5 . 0 0: -0
r 1 . 6 L 4 . O O: -O
7 . 6 6 7 . o 0 0- :
91.675.000:
2 0 5 . 0 7 5 . 0 0-0 :

Byggnader,maskiner,verktyg o. s. v. ha med hdnsyntili att de fcirslitas,
bli omodernaoch oekonomiskaoch i avsikt att mdjliggiira nyanskaff..157.669.000:ningar nedskrivitsmed sammanlagt..
Har if.rlgavarande
tillg&ngarsbokfdrdanettov[rdeutgdr s8lunde......-Aktier i dotterbolag
18.827.000:
Aktier i andrabolag
5.603.000:L a g e r a v f d . r d i g a v a r o r , v a r o r u n d e r t i l l v e r k nriinvga,r o r ,d i v . h j n l p m a t e r i aml . m . . . . . . . . .
Fordringar hos kunder
Fordringar hos dotterbolug . ..
Fordringarhos leverantdreroch entreprencirer
pi grund av llmnade forskott
Fdrsvarsobligationer,
reverslin m. m. .
Banktillsodohavandenoch kassa

5 3 . 4 0 6 . 0 0 0- :
2 4 . 4 3 0 . 0 0 0- -:
64.029.OO0:
29.957
. O O :O
l 3 . O 3 4 . O } A- :
1 3 . 0 4 8 . 0 0: 04 . 0 5 0 . 0 0 0- :
5 9 . 0 8 6 . 0 0 0- :

SttnzmatillgLngar hr.

Bolors har fiiliande

skulder

263.0O6.000-

till utornstfrende:

(frimmande kapital, som bdr avdragasfrln tillglngarna)
Skatteskuld
m. m.
Skuldertill leverantcirer
Skuldertill dotterbolag. .. .
Skuldertill innehavareav obligationer,som utstiilts av Bofors
fcir personalen. . . .
Skulder till pensionsstiftelser
Skulder till kunder f<ir erhillna fdrskottsbetalningar,
fiir vilka leveransericke skett . . . .

2 . 0 8 4 . 0 0 0-:
2 1 . 7 7.7o O O
:5 . 4 3 1 . O 0-0 :
2 . L 2 2 . O O-O :
1 0 . 4 7 ) . O O -O :
12r.762.000
i-

-Sr**" skuld.ertill tttomttSende
Kronor 163.65l.OOo:
Skillnaden mellan tiilg&ngarna och ovanstlendeskulder fig& bolagets
bebdll na f dr ntdg enlt et (bolagetsegnakapital - "skuld" till aktieiigarna)

Kronor

9 9 . 1 55 . 0 0 0: -

Anmdrkasbijr kanskeatt hdri ing&r bl. a. investeringsfonder
fiir byggnader
samt inventarier och varulager, vilka endast under vissa fdrutsdttningar
kunna ansestillhcira det egnakapitalet.

personligakldder och andra dgodelar,som vi fa
hoppas iro ordentligt forsdkrade. Men om vi
skulle do eller vixa ur dem eller de skulle bli
alltfor omodema och de skulle sdljas, si fi. vi
nippeligen ut brandforseikringsvdrdet
pi dem.
Det dr av liknande anledningarsom ersredovisningens brandforsikringsvdrden skiljer sig si
visentligt {rin de bokforda virdena fiir rnotsvarandetillglng*r--___

Anliiggningstillgrflngar

per

arbetare

Ett forhillande att observerai detta sammanhang iir den utveckling, som igt rum vid Bofors
if.rhga om investering per arbetare i byggnader,
maskiner och liknande anleggningstillgingar.
i94O uppgick denna investeringper arbetare
till 10.740:- kr. och tio ir senare- 1950 utgor den 40.422:- kr. per arbetare. Aven om

Investeringarna
per orbetore ho nciro n o g
f y r d u b b l o t sp d l 0 6 r

t940
.433kr'
72.981
lnvesiering
6.7?5sf.
Antolorbetore......
kr'
perorbetore...
... 10.740
Investering
man tar hdnsyn till penningvirdets fordndring,
dr det en hogst mdrklig utveckling, som hdr
gjort sig glllande och som Erik Olsson pi
Reklamavdelningensokt iskAdliggora i frgur 2'
Vad som mest forvinar ir kanske, att denna
mekaniseriagoch, som lnan fLt antaga,rationalisering dnnu icke tagit sig uttryck i en stijrre
okning av prodr-rktioneni kronor per arbetare.
Som tidigare framhi.llits dr sidan dock att hoppas pi ndr tillverkningen i de n13 avdelningarna
kommit i kontinuerlig drift. Aven kan framhlllas, att en stor del av de kostnadersom nedlagts i Kilsta avse gemeflsamma anld'ggningar,
vilka dimensioneratsfor en utbyggnad,som inte
kan ske pi ldnge dnnu, sisom vagar, spi.r och
banor,industrivattenverkmed ledningar,avlopp,
kraftledningar, allmdn planering o. s. v.
Aktier

i friimlnande

bolag

Denna tillgingspost har okat med omkring
7.500.000:- kr. genom att Bofors frin Volvo

7

t950
405kr'
. .207.041
lnvestering...
st.
Antoo
l i b e i o r.e. . . . . . . . . . . . . .5. ...1 2 2
kr.
40.422
per
orbetore......
lnveslering
inkiipt Ulvsunda Verkstider AB. Varfiir? Ja,
det framgir av forvaltningsberdttelsen,ddr styrelsenmeddelar,att forvdrvet skett for att 6verbrygga vissatringa sektioneri bolagetstillverkni.rgiprogram. Att klara dessagenom utvidgningar vid Bofors liter sig f n. knappast g6ra'
Om bolaget irver huvucl taget skulle fF"bygg'
nadslov, tar det ling tid att bygga just nu med
bristen pi arbetskraftoch material. Och ndr det
vdl driyggt blir det lika svirt att fi arbetskraft
for produktionen,forst och frdmst ddrfor att det
dr s-i ont om bostdder. Vad Ulvsunda at framgLr av en sdrskild artikei pL annan plats i detta
nummer av B-pilen.
Ndr jag bldidrar tillbaka i tidigare bokslutsn.r-rn.i av v?tr tidning, ser jag att det aldrig
forekommit nlgon sammarrstdllningav bolagets
aktieinnehav, varfor det kan vara pk' tiden att
avhjdlpa denna brist, 6ven om forteckningen
miste lamnas utan kommentarer- alltjdmt pi
grund av bristandeutrymme_- vilket ir synd,di
illa poster ha sin sdrskildahistoriska bakgrund

t-Aktier'i dotterforetag
40.000 st.
150.000
2.OOO,,
30.000 ,,
400 ,,
500 ,,
)so
490 ,,
70 ,,
1.500,,
1.000,,

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Ulvsunda Verkstider AB
Nydqvist & Holm AB
AB Bofors Nobelkrut
AB $f. Dan Bergman
NTikersAB
AB Tidaholmsverken
LarsboKalk AB
Soci6t6Pharmaceut.Nobel SA
O y S o u m e n - B o f oAr B
s ...
Knappfors SlussAB
Skattkirrs Torv AB
Bofors Arbetares Byggnads AB

a nom.

1 0 0 :-

.....

B. frcs
fmk

1 . 0 0 0 .: 1 0 0 :. 1 . 0 0 0-:
1 . 0 0 0-:
1 . 0 0 0: - 1 . 0 0 0 -: 1 0 . 0 0 0-:
2 O O-:
10 0 : - 1 0 :-

7 . 5 0 0 . 0 0 0- :
4 . 5 0 0 . 0 0 0-:
4.052.O0.0:
1 . 0 0 0 . 0 0 0- :
824.000:5 0 0 . 0 0 0-:
4 0 0 . 0 0 0-:
5 0 . 8 8 7-:
1:_
1:_
1:_
1:_

1 8 . 8 2 6 . 8 9:1-

Andra aktier
3.000 st.
7.005 ,,
1.52 ,,
200 ,,
50 ,,
20 ,,
3.998 ,,
4OO ,,
L.064 ,,
1.200 ,,
215 ,,
600 ,,
5
25
500
200
8
10
/t

40
500
10
75
20
49
1
t.000
t00
1

i SvenskaFlygmotor AB . .
i StribergsGrufve AB
i TuolluvaaraGrufve AB . . .
i N. V. HollandseSignaalapparatenfab.
. . . . hfl
i AB Tr?ikol
L AB Elementhus . . .
i Karlskoga BostadsAB . .
i SvenskaEntreprenadAB . .
AB TuolluvaaraJdrnsvampverk.
SvenskaAeroplan AB . .

Elektriska
AB AEG
i
i
i
i
i

1 . 0 0 0: - 1 0 0 :2 . 0 0 0 -:
1 . 0 0 0: 5 . 0 0 0 -: 1 0 . 0 0 0-:
1 0 0 :5 0 0 :* 1 0 0 :1 0 0 :-

1.ooo:-

LKB-produkter Fabriks AB
1 0 0 :- AB Orebro Kraftfd,rmedlirg . . .
1 0 . 0 0 0-:
Bofors Hd.rtereiAG, Schweiz
. . Sfrs
1 . 0 0 0 -:
AB Vilhelm Becker
5 0 :BergslagensGemens.Kraftfd,rvaltn.AB . . . .
1 0 0 :andelar i Karlskoga Norra Elektr. Fcirening . .
3o:-ABAiomenergi...
1 0 . 0 0 0-:
Etiopiska Kompaniet AB . .
2 . 5 O O-:Export Trade AB
1 0 0 :Grdnvolds AB . .
2 0 0 :Hermods Korrespondensinstitut
AB
1 . 0 0 0 -:
AB JZirnbruksfrirnijdenheter
. .. .
1 0 0 :I(ramsta AB . .
1 0 0 :- Bergslags
Nora
1 0 0 :Jirnvdgs AB . . .
AB Sukab
1 0 0 :SvenskInterkontinentalLufttrafik AB . . . . . .
1 0 0 :TidaholmsBostadsAB . ..
1 0 0 :andel i HSB .
5 0 :-

3 . 0 0 0 . 0 0 0- :
7 0 0 . 5 0 0-:
3 0 4 . 0 0 0-:
2 7 1 . 8 0 0-:
2 5 0 . 0 0 0-: _
2 0 0 . 0 0 0_: 2 0 0 . 0 0 0-:
1 4 0 . 0 0 0-:I 2 7 . 5 8 0 :120.000
:1 1 8 . 2 5:06 0 . 0 0 0 :) 0 . 0 0 0 :,no?s._
2 0 . 0 0 0-:
2 0 . 0 0 0 -:
2 4 0 :l:-

1:1:1
1

1
1
1
I
I

L
1

5 . 6 0 3 . 4 0 7- :

K r o n o r 2 4 . 4 3 0 . 2 9 8- :

eller sitt speciella ekonomiska samband med
bolaget, som det skulle vara av intresseatt hir
berora.
I efterfoljande forteckning over bolagets
aktier skiljespi. aktier i dotterforetagoch i andra
foretag. Det kanskehdr bor nemnas,att i detta

sammanhang riknas som dotterbolag s&dana
foretag, ddr moderbolagetdger mer dn 5O /o av
aktierna i foretaget. Bofors dger 100 7o ^u
aktierna i samtliga svenskadotterbolag- utom
i Knappfors SlussAB - som dr det ildsta, men
visserligenicke det storsta av dem.

v

g
Schematiskframstiillnin
t e l l o nl o n e r o c h
o v f o r h d l l o n d em
.l950
u t d e l n i n g o6rr

=2
51604863kr

2
I
I

ttr ii iiiii iii
aaa

6957kr.

7.418 st.

/o

vilketi genomsnitl
A r 1 9 5 0u t b e t o l o d ei sloner till 2.4I8 onstdlldo kr. 51.604,863,
per onstdlld blir kr. 6.957.

4 6 2 0 0 0 0k r
I

iiiii iiiii ii

C

6 . 7 1 6s t .
kr. 4.620.000,
Av 19506rs vinstutbetolosltll 6,716 registrercdeoktiedgoresommonlogt
per oktiedgore blir kr. 688.
vilketi genomsnitt
Yarulagret
dr dettauppI denofficiellabalansrdkningen
delatpi
materialbehillnincar
och produkter i arbete

18.634.000:
45.395.00o:
Kronor 64.029.000:-

Den sistnimndapostenhar okat betydligt j?imfort med foregiende ir, beroendepi att bolaget
har en hel del storbestillningar i arbete,som gi

9

over irsskiftet. Det dr livligt att hoppas, att vi
skahinna f.h ivag sl mycketsom mojligt av dessa
"produkter i arbete" fore irsskiftet 795L/52.
D-"n nyu lagen om investeringsskattinnebdr
ndmligen, att om Posternamaterialbestdllningar
och orodukter i arbetedro storreden 31 dec.1951
dn ien 31 dec. 1949 slLfir bolaget med hittills
tilldmpade principer for vdrderingen av dessa
betala investeringsskatt.Detta fastdn forhillandet inte har nigot som helst med investeringatt
gdra och alls inte heller med lagenssyfte.

Banktillgodohavanden

och kassa

Dennapost bland tlllgiLnganaar fortfatande
imponerande- dock inie si imponerandesom
det serut vid forstapiseendet.Bortsettfthn att
pigi.endeinvesteringarvid Kilsta och Nobelkrut fordralikvidamedeli avsevirdgradhdnger
postenihop med en av posternap2.skuldsidan,
ndmligen"Erhillna forskottslikvider"- frin
vira bestdllare- kr. 121".762.000:-.Dessa
forskott dro ju till fiir att finansieraliiner och
materialm. m. for de bestillningar,somkunderna limnat, och di dei tar tid, innan forskotten
miste de bli stiendep&bank.
hinnaupparbetas,
Att det inte dr s[rskilt uppbyggligt att ha dem
stiendeddr med den fortlopandeforsdmringav
penningvirdetsom ftirsiggir forstir var och en.
Men det ir inget annatatt gon f.ot de miste ju
finnas omedelbarttillgiingliga for sin uppgift.

Skulder

och eget kaPital

riktning som skett och trots beloppets storlek
motsvara stiftelseavsdttningarnaendast en liten
del av vad som erfordras for att tdcka de av bolaget f. n. tilldmpade pensionsnormerna.

Nettovinst

och vinstdisposition

I nettovinst redovisas for fu 7950 kr.
4.9|2.OOO:-, vilket innebdr en okning jdmfort
med fiiregiende ir som i stort sett motsvararde
okade leveranserna.
Till reservfondenhar overfortskr. 550.000:-,
vilket praktiskt taget utgor det belopp bolaget
enligt lag dr skyldigt avsitta dit.
Utdelningen dr ofordndrad, kr. 10:50 per
aktie, men pi grund av nyemissionenhar beloppet stigit till4.620.000:- kr. Utdelningenutgor 4,7 % pF,det egna kapitalet och ungefdr
sammaprocent pi borsvirdet av bolagetsaktier.

dr inte si
Om dennadel av balansrdkningen
utcivervad som redan sagts'
mycket att sd.ga,

I bild nr 3 har schematisktvisats fiirhillandet
mellan loner och utdelningar 1950' Den minnesgode B-pilsldsarenkanske erinrar sig att en likAktiekapitalet.
nande framstdllning forekom vid redogorelsen
Det utokade aktieka,pitaletupptrdder for
fijrsta gingen. Det var 1910irs bolagsstdmma f.or 1946 irs bokslut. Det ir en hogst meirklig
fordndring som skett i forhillandena under
som beslot att'aktiekapitaletskulle hojas fr&n
dessa4 ir. Medan antalet anstlllda endastokat
- kr. till 44.000.000:- kr. f6r att
33.000.000:
har antalet
mota behovetpi medel i sambandmed investe- frhn7.228 Fn 7946 til|7.418 hr L950,
aktiedgareokat frin 2.820 till6.7L6 den 31 deringarnai forsta handvid Kilsta och Nobelkrut.
cember 1950. Utdelningen ir ocksi nu nere i
genomsnittligt kr. 688: - per aktiedgare.

Pensionsstiftelserna
hat i l95o irs bokslut
Till pensionsstiftelserna
- kr., si att de nu
avsattsytterligare3.000.000:
kr. 10.475'000:-. Det
uppgatill sammanlagt
kan synasegendomligt,att gora en sidan avsdttning just nu med den nya allmd'nnapensionsfiir'
sikringeni faggorna. Efter allt att doma synes
det dock droja en tid innan denna lagkan genomforasoch dessutomir det synnerligenovisst
vilken slutlig form forsikringen skall fi. Det
forZindradepenningvirdetmotiverarocksi rent
aft Atgerdervidtagasi den
foretagsekonomiskt

De stiirsta

dotterbolagen

Eftersom B-pilen numera vinder sig till hela
Boforskoncernen, iterges hdr nedan balarrsriikningarna den 3l- december 1951 f.or de fyra
storsta dotterbolagen Nydqvist & Holm AB,
AB\7. Dan Bergman,AB Tidaholmsverkenoch
Ulvsunda VerkstdderAB. Till ett kommandeir
kanske det kan vara ldmpligt att kommentera
nigot eller nl.gra av dessaforetags bokslut som
omvixling till redogdrelsernafiir moderbolaget,
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Balansrikningfor Nydqvist 6c Holm Aktiebolag
TILLGANGAR
AnldggningtillgLngar
Fabrikstomter . .
Fabriksbyggnader .
Bostider
(raftverk och vattenfall
Pfg&ende nybyggnader

1 0 . 3 1 1 . 0 0 0- :
4 8 9 . 0 0 0 -:
1 . 0 0 0 . 0 0 0- :
576.000 L 2 . 3 7 6 . 0 O -0-:
L5.463.o00:2 8 . 8 3 9 . 0 0 0- :

Maskiner, verktyg och inventarier
Avgir: Virdeminskn ingskontonf6r
fabriksbyggnader
bostdder
maskinbr, verktyg och inventarier . . . .
Aktier

7 0 4 . 0 0 0-: -

3.244.0O0:
3 4 8 . 0 0 0-:
1 3 . 5 1 8 . 0 0 -0 :
1 2 . 4 3 1 . 0 0 0- :

..:...

Orniit t ni ng st i I IgLngar
Varulager
Materialbehtllningar
Produkter i arbete
Fordringar
hos moderbolaget .
andrafordringar ...
Fijrskottsutbetalningar
Accepteradevdxlar
Banktillgodohavandenoch kassa

5 . 4 1 5 . 0 0 0- :1 1 . 6 8 6 . 0 0 0- -:

-663.00o:
2.933.000:
4L6.OOA

1 7 . 1 0 1 . 0 0 0- -:

4.OL2,0OO:
9 . 0 0 0 :3.339.OO0:

2 4 . 4 5 1 . O 0 -0 :

Kronor 36.894.000:-

SKULDER
Ahilekapitalocb fonder
7.500.000:-1 . 3 1 0 . 0 0 0_:-

Aktiekapital
Reservfond

202.OOO:

lnaeneringsfond f dr byggnader
Ungfristiga
Nydqvist
Nydqvist
Skuld till

tkulder
& Holm AB:s Allm?inna Pensionsstiftelse.
& Holm AB:s Pensionsstiftelseav tr 1947
moderbolaget . . . . .

Kortfiluiga thulder
'
Fiirskottslikviderfdnmoderbolaget
Andra fd,rskottslikvider
Andra k6rtfristiga skulder

8 . 8 1 0 . 0 0 0-:

1 . 0 0 0 . 0 0 0- :
1 1 5 . 0 0 0- :
-4.0OO.000:

:..........

1.406.000:
13.4o4.OOo:
4.2)8.0OO:

5 . 1 1 5 . 0 0-0 :

1 9 . 0 6 8 . 0 0 0- :
42.000:.-

Skatteskuld.
Disponibla medel
Enligt 1949 trs balansrikning ..
Nettovinst Lr L95O
Overfiirt till reservfond

3 . ) 9 8 . 0 0 0-:
79.OOO:
3 . 6 7 7 . 0 0 0- :
2 0 . 0 0 0 -:

3 . 6 5 7 . 0 O 0- :

Kronor 36.894.000:--

fl

Balansrlkningfor AktiebolagetW. Dan Bergman
TILLGANGAR
Anl i ggni ng sti I IgLngar
Fabrikstomter
Fabriksbyggnader
Bostider

Maskiner, verktyg och inventarier . . . .
Avgir : Virdeminskningskonton fcir
fabriksbyggnader
bostider
maskiner, verktyg och inventarier. .. .

1 2 6 . 0 0 0- :
4 . 8 7 1 . 0 0 0-:
1 2 5 . 0 0 0-:
4.996.0o0:7.288'000:12.284.000:-:
1.701.000
6 . 0 0 0 :4.794.000l.-) . 9 0 9 . 0 0 0- :

O ntsit tnin gstill gLngar
Varulager
Materialbeh&ljningar
Produkter i arbete

-:
1.350.000
1.507.000:-

Fordringar
hos koncernbolag..
andra fordringat ..
Fiirskottsutbetalningar

3 1 . 0 0 0-:
2 . 0 7 0 . 0 0 0- :
3 L . 0 0 0.

A c c e p t e r a dvei x l a r .
:.....
Banktillgodohavandenoch kassa

2.857.o00:-

- :
2.I32.OOO
4 1 . 0 0 0-:
404.000;Kronor

5.4J4.OOO:
-ll.343.OOO:

SKULDER
AAtieAapital oclt fonder
Aktiekapital
Reservfond

3 . 0 0 0 . 0 0 0- :
4 8 0 . 0 0 0-:

3 . 4 8 0 . 0 0 0- :

6 . 0 0 0 . 0 0 0-:
5 0 . 0 0 0 -:

6 . 0 5 0 . 0 0 0-:

Lhngfriaiga skulder
Skuld till moderbolaget . . . . .
Pensionsmedel
Kortfrifiga skulder
Fiirskottslikvider . .
Skulder till koncernbolag..
Andra kortfristiga skulder

2 8 8 . 0 0 0-:
- :
275.OOO
7 8 7 . 0 0 0-:

1 . 3 5 0 . 0 0 0- :
- l'
27.OOO

ShartesAuld.
Ditponibla med.el
Enligt I94g fus balansrlkning
Nettovinst fu l95o

4 3 2 . 0 0 O-:
9 . 0 0 0 :-

dverfdrt till reservfond. ...

441..000:
5 . 0 0 0 -:

436.000:

Kronor Ll.343.ooo:

1,2

Balansrlkningfor AktiebolagetTidaholmsverken
TILLGANGAR
An Ii gg ni ng t t i I I gZngar
Fabriks- och bostadstomter . .
Fabriksbyggnader .
Bostdder
Maskiner, verktyg och inventarier . . . .

7 5 . 0 0 0-:
1 2 7 . 0 0 0-:1 0 . 0 0 0 -:
1.316'000:-

**r*'Avglr : Vdrdeminskningskonton fiir
fabriksbyggnader
bostlder
maskiner, verktyg och inventarier . ' ' .

5 5 . 0 0 0-:
2 . 0 0 0 :-:
1.159.000
L.2L6.OOO:'

- :
237.OOO

- :
3L2.OOO

OnuittningnillgSngar
Varulager
Materialbeh&llningar
Produkter i arbete
Fordringar
hos moderbolaget .
iivriga fordringar .
Banktillgodohavanden och kassa

73.OOO:'
7 8 . 0 0 0 :-

1 5 1 . 0 0 0- :

746.0Oo:
11.000: 48.000:

8 0 5 . 0 0 0-:

Kronor

956.ooo:
1.268.000:_.

SKULDER
Aktiehapitaloch fonder
Aktiekapital
Reservfond

5 0 0 . 0 0 0-:
1 0 0 . 0 0 0-:

600.000:-

Kortfristiga sbalder
1-70.000:

Diverse skulder

Ditponiblamedel
Enlig!. L949Ersbalansrlkning . .
Nettovinstfu L9)o

482.000:1 6 . 0 0 0 -:

Kronor
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498.000:1 . . 2 6 8 . 0 0-0 :

Balansrlkningfor. UlvsundaVerkstlderAkdebolag
TILLGANGAR
A nIiiggd ngst i IIg&ngar
Fabrikstomter
Fabriksbyggnader .
Maskinel,"ierktygoch i""."tr.i.t

1 1 4 . 0 0 0- :
: :: : : :: :. .. .. .. .

2 . L 4 7 . O O O- :
2.995.000: -

-:
5.l42.OOO
Avgi.r : Vdrdeminskningskontonftir
fabriksbyggnader
maskiner,verktyg och inventarier . . . .

45\.OOO:2.465.0O0:--

Aktier:
i koncernbolag
12.000st. i Fastighetsaktiebolaget
Elvo i nom. 100: O ritsdttn )ngstil IgLngar
Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete

5 0 0 . 0 0 0-:

- :
235.OOO
r . 3 3 9 . o o o-t

Fordringar
hos moderbolaget .
andrafordringar . ..
Banktillgodohavandenoch kassa

2 5 . 0 0 0 -:
6 8 4 . 0 0 0-: -

2 . 8 3 6 . 0 C -0 :

- :
r.574.OOO

7 0 9 . 0 0 0-:
1 . 8 7 4 . 0 0 0- :Kronor

4 . 1 5 7. 0 A O-:
6.993.000:.

SKULDER
AAtieAapitalocbfonder
Aktiekapital
Reservfond

4.ooo.ooo:
430.000:

4 . 4 3 0 . O O-O :

lnaesteilngstond
f t i r b y g g n a d e r. . . . . -

2 ) . 0 0 0 :-

.

LLngfristiga sAulder
Ulvsunda Verkstider Aktiebolags Pensionsstiftelse. . .
Skuldertill koncernbol"g. . .

5 0 . 0 0 0 -:
5 0 4 . 0 0 0-:

5 ) 4 . 0 0 0 :-

7 5 5 . 0 0 0-:
1 . 0 0 0 :5 2 5 . 0 0 0-:

1 . . 2 8 1 . 0 0 -0-:

Kortfristiga thalder
Ftirskottslikvider . .
Skulder till koncernbolag . .
Andra kortfristiga skulder

2 1 0 . 0 0 0-:

SAatteskuld.
Ditponibla rncdel
Enhgt L949 lrs balansrdkning .
Avg&r:
1950 irs utdelning
avsittning till reservfond
Nettovinst 3'r l95O
Avsatt till reservfond

493.Ooo:200.000:__
30.000: -

-

230.000:
---Zh$o'2 8 0 . 0 0 0-:) 4 3 . 0 0 0 :5 0 . 0 0 0 -:
I(ronor

493.ooo:
6.993.OOO:

L4

uv/N
UVA heter den yngsta telningen i Boforsfamiljen.
UVA kom till oss i december 1950 och dr
sllunda knappi mer dn ett halvt ir gammalt
sisom dotteifbretag, rnen det var ingen ung och
spid nykomling, utan ett inom fackkretsarsyn*rtig.r, viilk?iit foretag med mer dn -20Lr ph
,rack!n. som forvirvades och inlemmades sisom
en vdrdefull det i Boforskoncernen'
Vad betyder di initialerna UVA och vad dr
det som gjort foretaget si kdnt inom fackmannakretsar?
UVA betyder Ulvsunda Verkstdder Aktiebolag och f.oretagetharspecialiseratsig pi hilslipmfskiner och-slipspinilut, .tt ganska exklusiv
tillverkning, som-eirellertid nitt vdrldsrykte'
Som namnet anger,har UVA sin geografiska
hemvisti Uivsundi, ca7-8 km frin Stockholms
centrum och "Tegelbackseldnde",invid en vik
av Mdlaren och helt ndra Bromma flygplats, om
vars ndrvaro man oupphbrligen p&minnesav de
storatrafikplan som i,-,t dra over fabriksomridet
p|tll,ghOid. Har dt gammalhistoriskmark' Helt
net^"tigg", Ulvsunda slott' en ging drottning
Kristinii jaktslott, nu en institution i socialvi'rdens tjdnst, som si minga andra minnesrika
byggttaderi Sverigesland' Tvdrs over viken ligg.i"Hou"dtta heriesdte.Den nya tiden har emeliertid obevekligt annekterat denna historiska
mark och UVA ligger nu omgivet av industrikvarter. ddr stockholmstraktenstypiska bergknallar, bevuxna av tallskog och kransade av
urgamla ekar, dock alltjiimt edma om det urlandskaPetsskonhet'
sniunsliqa
'
F6r"etasetbildades 1928 under namnet Aktiebolaget fro*y for att tillverka s' k' blocklager
enlig't ingenjiir Gunnar S(allgrens konstruktio"och
fre"t. nOt.taget finansieradesav direkner
tor A. \Tenner-Gren.Startengjordessynnerligen
blygsammed ett aktiekapital pi :o'ooo kr' och
vid
par tre man i en experimentv.erkstad
-li.tt
David iagarcs gata. Ingenjor S7allSren blev
verkstdllandedirektijr, med sin gamle vdn ingenjiir C. G. Janson- UVA:s nuvarandechef
som chef for verkstadenoch medhjdlpare i utvecklingsarbetet.
I Nolmysexperimentverkstadarbetademinga
unga ingenjiirer under de fiiljande iren' Tre av
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FolkeOdqvist
blivit professorer:
dessaha senare
och
Lundberg
Gustaf
pi TekniskaHiigskolan,
nigon
det
Gott.t"r S(allgren pi Chalmers'Finns
eller ensindustri i Sverige,
experimenfverkstad
somkan visa upp nlgot liknande?
De wallgrenJka iadiallagren voro sfdriska
glidbananuppdelad
glidlager-ed denroterande
isektioner,s. k. block. Blockenvoro excentriskt
understoddafor utbildandetav en kilformig
bdrandeoljefilm. Nomylagrenkom till anvdndombordpL f.artyg.
ning bl. a. sompropelledager
AngarenGotlandpiVisbyrouten gir exempelvis
-.d No-ylager och flera av flottans ubitar ha
sammautrustning.

ff:+:#

"5'.:'.

Direktt)r C. G. Janson.

Fiiretaget vdxte och 5"t 1911 flyttade-man ut
till en stiirre industribyggnadi Ulvsunda, bellsen intill UVA:s nuvarandefabriksomride' ArLetarstammenva.r da 30-40 man och steg till
omkring 150-200 manir 1937. Sistndmndair
sildes fatent och tillverkningsrdtt till SKF och
2n 7938 fick bolaget sitt nYa namn'
Ndr fabrikationen av Nomylagren upphdrde,
gnllde det att skaf.fanya tillverkningat'. Di intrddde Bofors som bestdllare 7v detaljer till
4O:an, hdjdriktinstrument, mekanismer' navbromsar, diverse ammunitionseffekter m. m'
Sammanlagttillverkades ca 6'000 olika detaljer
for Bofors under lren fram till 1943-44. Vi ha
s&lundagamla och goda ftirbindelsermed UVA'

$

E
':,,fi

#

V erksladet s blert i ni n8
bildar et entla:lor ljus

"lio{

naskinsal.

Ar 794I inkoptes UVA av Volvo, som vid
denna tidpunkt fitt sina mojligheter att importera bildetaljerstarkt beskurna.Man byggdenu
upp en tillverkning i stor skala av olika volvodetaljer: l-rydrauliskapumpar, rernskiveveixlar,
kraftuttag m. m. till traktorer, kardanaxlar,styrinrdttningar, hydrauliska vaxlar m. m. till lastoch personbilar. Tillverkningen av dessadetaljer har vdxlat mycket,allt efter Volvos skiftande
behov. Frhn 1942 avveckladesocksi leveranserna till Bofors successivtfor att helt upphora
1944.
Vid sidan av denna mera "underleverant6rbetonade" fabrikationen borjade UYA 1942 att
6yggu upp en egen tillverkning av hilslipmaski
ner och slipspindlar. I(onstruktionsarbetet,som
skedde i nara samarbetemed SKF, leddes av
ingenjor Gunnar Jansson,chef for UVA:s konstruktionskontor. Vid Xrsskiftet 1943/44 var
den forsta maskinen fardig, en maskin som gick
utmdrkt pi en ging och som var behaftad med
ovanligt fi "barnsjukdomar". Nu tillverkas
huvudsakligasttvenne typer, dels UHM 795, en
halvautomatisk maskin avsedd for slipning av
dels UHV 225, en nistora tillverkningsserier,
got enklaremaskinfor slipning av verktyg eller
for stycketillverkning.
UVA:s slipmaskinerha p& n5,grai.r blivit
kdnda over hela vdrlden och deras konstruktion
AalontatsuartatdeJningen ir
d ern.aH er berl.rruru;rr.

ulrtslad merJ idel n1,a och nto

I nonteringsat:delningen kunde man se alla st'dier i en .rlip
neskins til/bliuel:e,lrtin de Atla sttttit'en till de fdrd.iga nt*Ai
neilrt1, soti2 !ro,hdrdes eJ/er reddn. yoro inPackade.
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UVA;:

hatudlasad' mol Johtnneslredstiigen.

Kontorsbyggnadeninnehilier i nedre viningen
och kvalitet ansesvara dverlegsen. TillverkmarketeniJri ocir matsalar for alla anstdllda
ningen har ocksi tagit en vdldig fart och en bejdmte tillhorande kok och ekonomiutrymmen,de
tydande del gnr numera pn export' frdmst tili
tvn ovre vlningarna upptagasav kontor. Nedre
Frankrike och England. Men dven USA, verkv&ningen i verkstadslanganinnehlller dels en
iygsrnaskinlandetframfor andra, har pl sistone
verkstadslokalpL610 m2 golvyta, dels utrymmen
borjat kopa. UVA-stipmaskinernaansesnira
for Iager, uppackning och avsindning, hdrdnog oumblrliga inom kullager- och bilindustrien'
verkstad, kompressor-,hn1- och pumpcentraler,
ddi man miste slipa hnl med ytterst smi
omklddningsrum och toaletter for personalen,
toleranser.
m. m. Den ovre viningen upptagesav en
gare,ge
Vid sidan av slipmaskinernatog UVA ocksi
Endi stor, ljus och luftig verkstadslokal,varav
upp tillverkning av frdsmaskinersamt tillbehor
den bortre delen, rdknat frin kontorsldngan,har
f3i frastoutkinir och svarvar i samarbetemed
ett tvdrstdllt hogre skepp med traversbanaom
Kopings Mekaniska Verkstad.
6 m lyfthiijd. Denna del anvdndessom monAr 7944 kunde UVA flytta in i ett stort nyteringshail.
byggi och modernt fabrikskomplex,-medan den
juitu fabriksbyggnadensamtidigt forsildes till
Halt,aatontatisk hilslipnashin 411t)'pelr UIIM 195'
areal
en
har
Fabrikstomten
Radio.
LB Standard
av 72.3o0m", yaraYdock endast 4.Ioo m2 aro
bebyggda.
av en stram och vdlNybygget k?innetecknas
propotii*"rad byggnadsstil,materi aletdt morkt
iasadtegel. Komplexet omfattar dels en kontorsldnga i l vilningarvatdeta om 500 m2 golvyta
med fasad mot sydvdst,Mzilaren och Johannesfredsvdgen, dels en bakomliggande verkstadsldnga i tvl plan varderaom 3.600 m3 golvyta'
'adr({
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Herr AAe Nilsson aid instrunzenttaolan lill
lenpeMlurAoilnollen

den automatisha

Herr Etnil Olsson rnonteraroch prouki)r shpspindlar.

i hdrdaerkstaden

Verkstaden omfattar foljande avdelningar:
hdrdverkstad (vrirmebehandlingsverkstad)och
g, bhdai nedreviningen,
revolversvarvaravdelnin
vefkfygs-, svarvar-) frasar-, slipar- och monteringsavdelningar, alla p6. ovre viningen. Hir
ligga ocksi verktygsforrid och liknande utrymmen samt bn liten experimentverkstad.Maskinoch verktygsutrustning dr genomglende av
hogstaklass.
Innan vi gjorde en rundvandring genom verkstiderna for ati se pi lokalerna och hora hur de
anstdllda hade det, hade vi ett samtal med
direktor C. G. Janson, som foljt och lett foretaget alltsedan den forsta lilla experimentverkstaden inne i Stockholm och som Lr 1937 blev
verkstdllandedirektor. Han hade mycket att berdtta om bide vad som varit, om de nuvarande
forhillandena och om framtidsplanerna:
"I stort sett kan man sagaatt vi ha lugna och
bra arbetsforhillanden hdr ute, men vi ha ju
ocks6.vira problem. Vi ha svirt med arbetskraft
liksom alla industrier, frimst kanske verkstadsindustrierna i eller ndra Stockholm. Vi ha en
fast stam av skickliga arbetare,minga har varit
hdr sedanborjanpe L93}-talet.En av de arbetare
P2 ritAontoret arbetar bl. a. ingenjdr Erik Lanson (med
rlggen lno, kameran),frdken lrene Carlsson, ingenjdr Einar
Peedu och ingenidr Dauid Lindqaist,

som borjade samtidigt med mig vid David Bagares gata, svarvareEinar Johansson,arbetar alltjdmt hdr. Vi tva dro de ildsta inom foretaget.
Ar 1934 tog vi in en hel del folk, som stannat,
trivts och ildrats med foretaget. Men vi har en
hel del bekymmermed alla som flyttar och ror
pi sig. Rorligheten dr ganskastor, men iagtror,
att vi dock l-rabland den minsta omsdttningeni
Stockholm. Jag skulle tro att omslttningen hdr
ar cirka 20-30 /o, mhnga slutar pi viren for
attarbeta utomhus over sommaren,men de iterkomma pi hosten.
Om vi hade bostdderkunde vi sdkert fi folk.
Vi, eller rattareUVA:s dotterbolagAktiebolaget
EIvo, iger 7 styckenbostadshusmed tillsammans
170 ldgenheterom 1 iL2 rum och kok och enkelrum med kokvri hdr ute i Ulvsunda. Nir bostadshusenpi sin tid voro fardiga, efter en
grundlig moderniseringlg3g, var det ingen som
ville flytta hit ut, alla ville bo i staden,och ddrfor
hyrdesldgenheternaut till andra.Nu dr det bara
3o-4o av vlra anstdlldasom bo i v\'ra hus och
med nuvarandehyreslagkunna vi ir-rtedisponera
vkra egna ldgenheter.
Vi ha omkring 260 ansiillda, ett 60-tal arbetsledareoch tjdnstemeinoch omkring 200 arbetare.
Den kvinnliga arbetskraften ar ganska filtalig,
de flesta damerna arbeta pi kontoret, nigon i
forrid och pi avsyningen,men vi har en kvinnlig
som klarar sitt arbete pi ett
verkstadsarbetare,
alldelesutmirkt sdtt.
Vi ha ju ocksi.en samarbetsnimnd(foretagsndmnd) med 13 medlemmar,5 frhnvardera ar
betsgivar-och arbetarsidan,2frin SIF och 1 frin
SAF. Det forsta sammantrddethade vi i seotember t948. Mitt intryck d.r, att diskussionerna
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inom samarbetsndmndenbidragit tiil att forbattra samarbetetoch andra forhillanden hdr
inom foretaget. Nigra storreproblem ha vi dock
inte haft att brottas med inom samarbetsndmnden. Alla skali ju trivas inom foretaget, arbetare, arbetsledareoch tjdnstemin. Jag tror att
upphivandet av rokningsforbudetpi verkstaden
i myckethog grad bidragit till trivseln, samtidigt
somvi sluppit en hel del onodigt spring och prat
pi ioaletterna."
*nn*rrus
for att belysa
Ett par siffror Uun
UVA:s utveckling. Aktiekapitalet har okats vid
flera tlllfd,llen och uppgir nu till 4 mllj. kr. Fastigheten, tomt ned kontors- och verkstadsbyggnad, har ett bokfort virde pi ca 2,2 milj. kr.,
maskiner, verktyg och inventaier har ett liknandevdrde pi ca 3 milj. kr. Faktureringen7)49
uppgick tilI4,4 milj. kr., darav ca5O /o slipmaskiner och slipspindlar m. m.
*
Marketenteriet drives i fru Maria Lindstroms
regi. Bolaget tillhandahiller lokal, ljus, vdrme
och inventarier och fru Lindstrom skall servera
god och riklig frukost, lunch eller middag for
dem som si onska till billigaste mojliga pris.
Mitnga bruka ocksi dricka eftermiddagskaffepi
marketenteriet,innan de bege sig hem. Minst ett
100-tal anstdllda dter lunch hdr och ett 30-tal,
ungkarlar eller overtidsarbetande,bruka ocksi
Prisrnonternhos UVA iir som synes'fylld aa mfrrzgastdtliga
och lina bris.

Fru Maria'Lindstrdn och frdAen Ann-Marie Nilsson i UVA:s
marAetenterihar gjon klart att seruera e'ftermiddagskaffet.

dta middag. Fru Lindstrom har 5 medhjilpare
for att klara matlagning och servering.
Arbetarnas matsal har ocks6.blivit en uppskattad och flitigt anvind fritidslokal, ddr finns
piano och ddr finns anordningar for schacktdvlingar, liksom talarstol och podium.
*
I den nedre kontorsviningenskorridor stir en
imponerande monter, fylld av priser av olika
slag, pokaler, vaser,plaketter, statyetterffi. D.,
alla erovrade av UVA:s korporationer i ddel
tdvling med Stockholmsindustrierna. Sundbybergs Hantverksforenings Hederspris dr den
stitligaste "bucklan". En liten blick pi inskriptionerna ger vid handen, att UVA-iterna :iro
sdrskilt framstiende i bowling, bandy, fotboll,
skytteoch fri idrott.
UVA:s fotoklubb ir ocks& livaktig och ett
stort antal av de anstilldahar fotografering som
hobby. Foretaget har ocks5.iordningstillt ett
litet laboratoriummed morkrum, framkallningsgrejor, forsioringsapparat m. m. invid marketenteriet.
*
SvarvareEinar Johansson,veteranenpi arbetarsidan,stir vid en supportsvarvpi verktvgsavdelningen.
"Io, j^g kom hit 1928, det vill sdga,vi hette
ju Nomy pi den tiden. - Hur jag trivs hdr? Ja,
det miste ju ha varit bra,,eftersom jag stannat
kvar s3.ldnge. Nu svarvarjag mest verktyg, men
har ocksi en del att gon fiir experimentverkstaden. Mitt anstdllningsnummer,som stir pi
stimpelkortet,dr 4."

UVA:s verkstadsklubbtillhor "Metallettan"
eller litet mera officiellt SvenskaMetallindustriarbetareforbundetsAvdelning Nr 1, Stockholm.
Ordforande sedanflera Lr ar svarvareBernhard
Stohr, en kommunalt mycket anlitad fortroendeman, somhar dubbel anledningatt sdttandmndeman pi sina visitkort. Han dr bide vice ordforande i foretagsndmndenoch nzimndemanvid
Ridhusrdtten.
"Vi har vdl omkring 180 man registrerade
som medlemmar i klubben. Anslutninge;r dr
praktiskt taget lOO-procentig.Vi har inga storre
oroblem.vi har bra samarbeteinom klubben och
med verkstadsledningenhar samarbetet alltid
varit friktionsfritt. Jag kom hit 7934 och har
varithar i 77 hr nu.
Olycksfallskurvandr lig och vi har fi olycksfall, mest smisaker, si det ar bra stillt med
dr 8-10 stycken
skyddsarbetei.Skyddsombuden
och skyddsanordningaroch sidant d'rbra. Verkstadslokalernaaro ocksi bra mycket bdttre nu
in forr."
*
Hur ofta fh.r man se en kvinnlig verkstadsarbetare, som dr verklig "yrkesman"? Sdkerligen
inte ofta, men hdr pn UVA moter man en strilande representantfor yrket i fru Ruth Andersson-Lackerud. Bara man ser fru Lackerud
forstir man att hon fortidnar kamraternas
smeknamn"Glada Ruth". Ndr fotografen <iverraskadehenne syssladehon med en balansering
av remskivor som "nodhjdlpsarbete", annars
klarar hon vilken maskin som helst, om det
skulle knipa. For det mestaskoterhon en gdngmaskin eller en halvautomatisk revolversvarv.
"Varfor jag boriade arbeta i verkstaden? Jo, min man blev sjuk, han jobbadehdr, och iag
(Forts. i sidan z4)
Suaruare Einar lobansson riiknar anstiillningstid sedan 1928'
- Metalls h.lubbordl|rande herr Bernhard Stohr iit i det dagliga Anoger raalaare. - Fru Ratb Lackerud. balansemr hiul.
- Verkmisrare Per Hedqaist, SAF-klubbens ordt'irande, uid
InAi)pschef Etic Tijrnsitt skriobord i mashinaerAstaden' blon iir ordfdrande i SlF-Alubben.
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Mdln?i;kontorcls lasad rnot Neptunigatatz

B-pilen b6riar hdr en presentationau
t,dra 5 suenskafilialkontor och bt)rjar
li)ngst s6deral i Malnto.
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AB Bofors Malmokontor organiseladesden 1
januari 7943, men redan frin borjan av 7920talet.hade bolaget representationi Skines l-ruvudstad, forst av ingenjor Ragvald Almqvist,
ddrefter av ingenjor Oskar Holm6n * Co frin
1929 fram tlIl 7942. Det forsta kontoret lig
centralt invid Stortorget,med lager nigra kvarter ldngre bort vid Vdsiergatan. Efter ett par
ir stod det emellertid klart, att verksamheten
miste koncentrerasunder sammatak ocl-rsedan
bolaget forvirvat en bra och passandetomt vid
hamnomridet, Neptuni gatan21, uppfordes iren
I94t-46 en byggnad som icke endast rymde
kontor och lager utan iven lokaler for en stor
och modern hdrdverkstad.
Boforskontoret dr en vacker byggnad, i lugn
och saklig stil, murad av morkt fasadtegel,och
den pryder verkligen upp sin omgivning. Bofors
var for ovrigt den forsta firma som byggde ett
snyggt hus hdr p& omridet, som annars ir be-

I

21.

H

byggt med lagerhus, verkstdderm. m. Hat at
dock gammal historisk mark, ty endast nhgta
100 meter bort reser sig Malmohus sekelgamla
vallar och murar. Det kanskeocksi biir nimnas,
att Malmijkontoret dr det enda av bolagets forsdljningskontor,som residerar i egen fastighet.
Malmijkontoret och hdrdverkstadeninvigdes
den 18 februari 1946 i ndrvaro av bl. a. dhvarande chefen for stAlavdelningenPer Odelberg,
samtrepresentanterfor ortspressenoch den stora
kundkretsen. Byggnaden dr vdl planerad och
inredd; ht gatanligga kontorsrum och inkorsel
till lager, in mot tomten det stora lagerrummet
och hdrdverkstaden. Antalet anstillda 6r for
narvarande 15 chefen, ingenjor Ewert Ringstrom, 2 ingenjorerherrar Karl \Tilhelmson och
Bengt Rutgerson,3 damer pi kontoret, froknarna ElsieNilsson, Alice Holm och Ulla Lindqvist,
lagerchefen Harald Magnusson, hdrdmdstare
Gunnar Anderberg, kontorsmannen Carl Land6n samt 6 hdrdverksarbetarc,hertar Lars Tillman, Henty Ahlgren, Helmer Fransson, Stig
Kronvall, Ingvar Lindblom ochGunnar Svensson,
Boforsfilialen i Malmo har mer och mer ar-

r'l

I
jirnhandel. Vi har ett 30-talkvaliteterverktygsstil, konstruktionsstil,snabbstilm. m. i ett J0tal olika dimensioner,vtil sorteradei facken. S3.
for vi ocksi \ilTedaverkens
pressadeprofiler och
Bofors hela verktygsserierav chuckar, frasar,
hirdmetallverktyg o. s. v.
Det skulle vara roligi och nytiigt att fi se
Bofors ordentligi. Jaghar varit ddr en ging pi.
semestern1947 och tittade di litet pi. bruket.
Jag d,r mest intresseradav stilets framstdllning
frin malmen i gruvan till stilverket och sn hela
tillverkningen till fd.rdigt stingmaterial."
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Hirdverkstaden dr stor, ljus, luftig ocl-rvil
planerad. Ugnsparkenomfattar 10 ugnar: 1 gaseldad och z elektriska muffelugnar, 2 konvektionsugnar,4 saltbadsugnarsamt 1 anlopningsugn, 1 steghdrdningsbad,1 transportabelt oijebad for anlopning, vatten- och oljecisterner,avfettningstank m. m.

1

Ci t,i li n genj iir Eu ert Ri ngstrd nz.

betat in sig i medvetandethos verkstdder, industrier, smiforetagare och hantverkareoch sivdl kontoret som hdrdverkstadenhar fullt upp
att gora med forfrigningar, forsdljningar och
serviceuppdrag. Sdrskilt hdrdverkstaden blir
mer och mer anlitad icke endast av for.etagarna
i Malmo utan ocksi i Sydsverigesovriga stdder
och samhdllen. Skine dr - som icke alla vei
eller tdnker pL - numera ett mycket industribetonat landskap, om ocksi kanske jordbruket
dominerar.
Nu skola vi taga en liten rundvandringgenom
byggnaden och borjar hos lagerchefen Harald
Magnusson. Han b6rjade hdr s&somlagerman
i september 7946, men var tidigare anstilld i
jdrnhandeln, si han har gammal branschvana.
"Hd.r har vi 2-300 ton stil alltid i lager. I
medeltal gir hdr ut eller kommer in en billast
om dagen,si. hdr dr ganskamycketatt hilla reda
pi, men i alla fall icke sX mycket som i vanlig
Interidr lrin stillagret ned t,iiffyllda oc/: uiilordnade lagetfack.
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Hirdmdstare Anderberg kom i bolagetstjdnst
1945 efter utbildning och anstdllning bl. a. vid
Kockums i Malmo, Gevirsfaktoriet i Eskilstuna
och Bultfabriken, Hallstahammar.
"Ja, vr ha fullt upp att giira, mest produktionshdrdning f.rhn alla mojliga fabriker och av
stil frin en mdngd bruk. Si. dei vill till att ha
kataloger till hands med alla uppgifter om kvalit6erna,legeringarnaoch virmebehandlingstemPefarufefna.
Vi har det bra pi alla sitt, bra och skickligi
folk och {i olycksfall."
iterfinnes den gamBland hdrdverksarbetarna
le boforsarenLars Tillman, son till forre verkmdstareGustav Tillman, si han bor om nigon
ha hdrdning i blodet. Han har varit hir nu i 2
ht, efter tidigare vistelsei Goteborg och Stockholm under sina sammanlagt 15 ir i bolagets
tjdnst. Bland de ildre i girden dr ocksi herr
Henry Ahlgren, som tiilika dr skyddsombudfor
verkstaden.
"Vi ha inget besvir med skyddsarbetet.Vi
har ganska lig olycksfallsfrekvens,bara smiskador, mest utom arbetet, muskelstrdckningar,
en motorcykelolyckaoch si. litet brlnnskador.
ABF har haft en kurs for skyddsombudhzir i
Malmii och firman betalade mitt deltacande i
l<ursen.
Vi har fitt bdttre plats pi golvet nu sedan
ugnarnafiyttades om, men omklddningsrummet
zirdiligt. Vi har bra arbetstakthdr, vi fir betalt
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Interii)r frin Hiirrluerkstader.
Stig Kronull,

Pit bild.en s1,ns5lrdn udnster hiirdnziistare Gunnar And.erberg, hiirdarna
Hehner Fransson, Lars Tillnzan och Henr)t Ahlgren.

efter ackord och tirnlon ocl-rskiftar bara vid
cyanbadet.Vi har ingen egenklubb hir pi verkstaden, men vi tillhor alla Mealls avd. 4 i
Malmo."
Pi kontoret finner vi froken Elsie Nilsson,
fodd Malmoflicka, och hdr sedan 1948 efter
tidigare anstdllning i Limhamn.
"Ja, har ha vi ocks&fullt upp att gora, iag
kassanoch bokforingen,
skoterkorrespondensen,
utom reskontLa,och :ir bas for flickorna. Det
sista dr det ldttaste. Det var litet svirt i borian
innan man kom in i arbetet,men nu kdnner man
till kunderna sLval, att man minnsnamn, adress
och allt om dem och nistan kan gissasej till vad
de onskar ocksi. Det enda felet dr att kontoret
ligger litet lingt frin spirvagnshillplatsen, det
tar 8-10 minuter att gi hit ut."
Till sist skall vi hora vad chefen siilv har att
saga:
"Det iir kanskeoveruaskandefor mingen att
man behovt organiserauPP en vdl utbyggd forsdljningsorganisationfor avsdttningen av de
civila Boforsprodukternamed sdrskilda forsiljningskontor i landets viktigaste industricentra.
Detta ir emellertidi linie med den allmdnnaut-
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vecklingen ph forsdljningsomridet, ddr allt
stcirrekrav kommit att stdllasfrin kundkretsens
sida pi vederhdftig information oftast vid direkt
kontakt pi platsenoch ddr ansprik pi en fulldndad och snabb service vid alla tillfdllen eiro
sjilvklara. I hird konkurrens dr avsdttningeni
icke ringa min beroendeav hur dessafunktioner
fyllas.
Vi pi Malmokontoret arbeta med ett forsdijningsprogram som i forsta hand omfattar kvalitetsstil frin stilverket, gjutgods till storre
delen s. k. slitgods frin sti.lgjuteriernaoch smiden av olika storleksgradfrin smedjorna. Hdr
intar hejarsmideten betydandedel och det kan
ndmnas, att en av Bofors sttjrre civila kunder
pi. grovt hejarsmide Iigger inom virt distrikt.
Vidare omfattar programmet de maskiner och
verktyg, som ingi bland Bofors tillverkningsobjekt.
En viktig del av Malmdkontoretsforsdljningsprogram utgor Nobelkruts civila tillverkningar,
till vars .avsdttningsomrideh6ra betydandeindustrier inom virt distrikt framforallt i vistra
Skine. Bonoplex frin Tidaholmsverkenhar tillkommit undir det senasteiret och mtitts av
livligt intresse.

Hiirdare Tillman

oid oljecisternen.

Slutligen mi- ndmnas,att vi representeraennu
ett koncernfdretag,ndmligen \Tedaverken, vars
pressadeprofiler i renaluminium och lzittmetalilegeringar funnit avsdttning pfi olika anvdndningsomriden.
Vi pn f6rsdljningenhar i virt arbeteen utomordentlig fordel av atl ha Bofors bakom ossoclr
vad allt detta namn innebzir i goodwill och
respekt. Konkurrensen iir emellertid hird och
dnda till 5 it 5 andra foretag kdmpa med ossom
marknaden. Pris och leveranstidblir ofta avgorande men kanske lika ofta kunna vi sdlja pl
kvalitetsutforande. Kvalitet och snabba leveransertill rimliga priser kan i all korthet utgora
en sammanfattningav kundernasonskemil. Det
dr i intim samverkanvi alla inom Bofors skola
kunna uppfylla detta mil och bana vdg for dnnu
mer okad avsdttningav foretagetstillverkningar."
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(Forts.friu sid. zo)

var tvungen att ta arbetefor att klara farniljen.
Dei dr 16 ir sedannu. Jag tyckte det var skojigt
och trevligt och si fortsatte jag, n-rennog var det
mycket om och men innan jag kom in hdr. Klubben ar bra, kamraternavdnliga och trevliga
och bussiga."
*
Verkmdstare Per Hedqvist dr ordforande i
UVA-arbetsledarklubb. Herr Hedqvist kom till
UVA ir 7934 och har silunda 17 tjdnsteir inom
foretaget.
"Yi d.r bara en 1)-15 man i klubben. oververkmistaren, verkmdstareoch formdn. Nigra
speciellaproblem har vi inte, allt gir sin gilla
ghnghd.r.Klubben tillhor SAF-avdelningennr 1
i Stockholm."

Inkopschef Eric Tornblom dr ordforande i
SlF-Klubben. "Jag anst'Jlldesi Nomy i mars
1934 samtidigt som man fiyttade hit ut och
hyrde fabrikslokalernafrin Volta. Di overtogs
ocksi en del personalfrin Volta, ddlibland jag.
Hos Volta anstdlldesjag redan 3,r 7920 och har
silunda arbetati over 30 ir i den hdr trakten, sl
nigon flytifigel har jag icke varit.
Om vira problem i klubben dr just ingei att
tala, for vi har inga storresidana. Allt gir i sina
gamlahjulspir och vi har i klubben varken diskuterat eller haft n6"grabekymmer om, hur det
skall gi nu och i framtiden, ndr Bofors blivit
agare. Men vi har jt tidigare bytt agare och di.
gick det bra. Si varfor skall det inte 96.bra nu
ocksi."
E. L.
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Vrilra strfllaffiirer

i Schwerz

I a,ir nya serie "Stilaudelningens exportmarknader" presenterdshir den forsta
artikeln.
Med sin hogt utvecklade och vdrldsbekanta
mekaniska industri, men nristanhelt utan egen
tillverkning av kvalitetsstil, har Schweizblivit
den mest eftersoktakunden for all vdrldensstiloroducenter. Icke minst har denna marknad
varit lockandei dessatider, di den schweiziska
francen varit en begdrlig hirdvaluta. Foljden dr
naturligtvis en fruktansvdrd konkurrens i stilaffdrerna. Hdr ricker det inte med att erbjuda
hog kvalitet till liga priser. Man miste ocksi
ha en skicklig representant,och man miste ldmna god service. Varje stilverk av betydelse,
svenskasivdl som utkindska, ha fasta agenter
eller egna kontor, ofta forseddamed veilrustade
lager.
Vi kunna lyckligtvis anse oss vdl lottade i
detta avseende.Sedanett tiotal ir tillbaka ha vi
agentkontraktmed firman Fr. Frauchiger-Nigst
A. G., Lyss,med Hans Frauchigersom verkstdllande direktdr. Firman startadesav foregiende
generation Frauchiger med en i detta driftiga
land icke ovanlig kombinationav lantbruk, vdrdshusrorelse,speceributikoch jdrnhandel. Firman
har fortfarande sin huvudrorelseddr den etablerades frin borjan i den lilla staden Lyss, cirka
20 kilometer nordvist om Bern. Sonen Hans,
som nu dr ndrmare 50 Lr, intresseradesig speciellt for jdrnhandel och kom hdrigenom i kontakt med stilbranschen. i\{ed oppet sinne for
marknadensmojligheter borjadehan snart ligga
tyngdpunkten av rorelsenp6.import av kvalitetsstil. Idag representerarhan forutom Bofors
dvenHellefors, Hofors och Surahammaroch tillvaratager silunda stora svenskast&lintresseni
Schweiz.
For att ytterligare stdrka vir kontakt med
pi
agenturenoch for ait utveckla servicearbetet
dennaviktiga marknad ha vi for ett Par ir sedan
tillsammansmed Frauchigerstaltat en hirdverkstad, ddr Bofors och Frauchiger d"gahdlften var.
Rorelsenbedrivesunder namnet Bofors Hdrterei
A. G. i en specielltfor dndamilet uppford byggnad i anslutning till Frauchigersstillager i Lyss.
Ugnarna dro levereradefrin Sverige och motsvara i stort sett utrustningen i vh,ra svenska
hdrdverkstdder.
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Direktijr Frauchiger och l6rt'attaren. Kurt Ambetg foto.

Det geografiskaLiget spelarhdr icke si stor
roll. I synnerhetom man iir van vid svenska
distansertycker man att hela Schweizlir som ett
enda stort vdlordnat villasamhdlle,dzirelektriska
tig genomkorsalandet n;istan som spirvagnar.
Det skiftande landskapet vaixlar fr&n bordiga
slitter och skyddadedalgingar med lantbruk och
vinodlingar tiil alpernas svirtiligdn gliga fjellvdrld. Frin den eviga snon pi de hogsta.topparna dr det bara n6,gontimmes resatill sydlig flora
med palmer och cypresser,ndr man niirmar sig
den italienskagrdnsen. Overallt i detta mdrkliga
turistlandskap ligga prydliga industrier instoppade, ibland av hemslojdska"raktdr,ibland av
imponerande omfattning, men alltid vittnande
om schweizarnassinne for precision, renlighet
och gedigenkvalitet.
Hdr ha vi alltsi en god atradd marknad for
det bdstavi kunna producerai synnerhetav vhra
hoglegerade verktygsst&l av sidana kvaliteter
som t. ex. RT 45, RT 60 och RT 7733, for att
inte tala om snabbstilen,varav vi ha levererat
atskilliga ton till Frauchigersvdlforseddalager
lngen jr)r Kurt Antberg nrelldn direktiir Htns Frtucbiger ti!l
ilinsler'och bans niirnta.rtenan clirektdr Hertnann Bizzozzero
till b6ger. Sit,iil de 2 hii.rtarnat. r. sort de 12o hii.rtkrut'terna
under ntotorhuren ilJl Bentleyn t. h. t.illhdra Fuuchiger.r
lirna. Forf. foto.

med beteckningen"Bofors" och "Made in Sweden" sisom Zireteckenfor en kvalitetsvara,som
skall upprdtthilla gamlasvenskatraditioner och
i dessadagarge virt land oumbdrlig frdmmande
valuta'
Sture Art,ids.ron

Vrflren hiilsas i Tidahokn

lrin hdrdaerAstadeni Lyss, sonz med sina Osnzundugnar lrim Uppsala gdr ett helt srenskt inlr)tck.
lnteri\i

eller direkt till kunderna. For det mestahar resultatet varit bra, men vi ha ocksi haft besvdrliga reklamationer. En rundresa hos dessaindustrier ger Bofors utsinde medarbetareanledning till bide gliidje och sorg. Icke utan stolthet
fhr man ibland se hur verktyg av boforsstil givit
beundrande resultat i det frdmmande larrdet,
men man kan ocksi med stort bekymmermotas
av sprdcktadetaljer med vira vdlkdnda instdmplade stilmdrken som ett ofrinkomligt bevis for
att vi dro de skyldiga.
Det som skattas hogst av de kvalificerade
stilkoparna dr det svenskastilets jimnhet, och
det skadar ett stilmdrke oerhort att rika i vanrykte i detta avseende.Sdrskilt under intrycken
av den mycketfordrande schweiziskamarknaden
kan man icke nog understryka,hur oerhort beroende vi dro av vlrt stilfolks skicklighet och
kunnighet. Den osvikliga pilitligheten hos vira
sti.lkvaliteter,som dr ett livsvillkor for en framgingsrik stilforsdljning, grundldggesmed vira
rhvaror,men fordrar en oavlitlig uppmirksamhei vid hanteringengenom alla tillverkningsprocesser.Detta gdller alltsi i lika hog grad frln
smdltningen i stilverket genom alla mellanstadier i smedja, valsverk, hdrdverk och firdigstlllningsavdelningar dnda till stllet skickas
Gatubild 't'riin iih.ta schuteizerosten.rli)delseort, den lilla byn
Grayile.

Fijrf. foto.

Foto Roland Ekvall

For forsta gingen i Tidaholmsverkenshistoria
har vi.ren hdlsats vilkommen.
Lordagen den 28 april, ert kvart fore arbetets
slut, holls en liten enkel hogtidlighet, varvid
overingeriiorProllius talade och en kor av 8 arbetare vid verkstaden sjong. Korens medlemmar voro Joel Hoglander, Jean Karlsson, Einar
Sunnemar, Allan Persson, Torsten Olausson,
Goran Lust, Stig Lundberg samt Carl-Olof Petterssonsom synaspi fotot hdr ovan.
Att dennavirhyllning blev mycketuppskattad
kunde man inte taga mistepi. De flesta uitryckie
ocksi sin cinskanom att det borde bliva tradition
att hdlsa viren viilkommen pi detta sdtt.
Koren hade endasthaft tillfdlle att samtrdna
ett par ghngerfore detta framtrddande. Detia
kunde absolut inte horas, ty den sjong utomordentligt vackert. Programmet inleddes med
singerna "Viniern rasat ut" och "Till Osterland". Direfter hijll overingenjor Prollius ett
kort anforandeoch utbringadeett fyrfaldigi leve
for viren. Som avslutning sjong koren "Glad
sisom fhgeln" av Prins Gustav och "Skona maj"
av L. M. Been.
R. E.
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siidertiilie

rnetallarbetares

fritidsg&rd

Biiirkniis

Av JOHN GAU
Det linga nartnet i rubriken anger att det dr
frhgan om samtliga metallarbetaresfritidsgild,
alltsi dven gjutarnas, ty denna ghrd dr en ekonomisk forening, bestiende av medlemmarnai
Metalls avdelning30 samt Gjutarnasavdelning
21 i Sodertdlje.
Det var den 1 ianuari 7941 som vi overtog
fastigheten Bjorknds pl Slandon i Mdlaren' ett
markomride omfattande 17 tunnland med cirka
3 tunnland odlad jord, resten skogsmark med
omkring 500 meters strandgrdnstill Mdlaren'
Pi omridet fanns di dels en storre villabyggnad
med stor sal, kok och ett mindre rum, hall med
trappuppging Pa nedre botten samt fyra rum p&
iivre botten, dels tvi mindre bostadshussamt
stall och loge och en storre frukttrddglrd. For
denna fastighet betalade foreningen 40.000:
kronor, ett synnerligen gott pris. Agaren, en
ildre man, som ansig sig for gammal att bo pi
en ir med alla de besvdrligheter,som ddrmed
foljer, var nigot av en idealist och ville inte sdlja
sin fastighet till en privatperson,utan som han
sade: "Jag ser med gladje att jag fl't sd,liafastigheten till en fackforening att anvdndasfor
detta indamil, som hdr avses."
I)46 invigdesfritidsgErdenmed en sttjrrefestlighet och vi byggde samma ir de tre forsta
tt.tgotttu pi vir gird. Ddrmed b6rjade ocksi.
vira medfemmar att visa stiirre intressefiir fritidsgirden. De stod lite tveksammaforsta tiden
inf& det nya, detta, att vi skulle ha en egen fritidsgird. Sedanhar intressetstigit alltmer och
nu dr det en allmdn tillfredsstillelse med att vi
ordnat med ett fritidsomride som vi kan kalla
for virt.
p47 inkoptes ett angrdnsande omride, en
skogsmarkpL 20 tunnland, med hdrliga byggnadsplatserfor nya stugor.
Trots byggnadsstoppethar vi lyckats fi" tillstind att by88 fyta nya stugor och omiindra
nhgra andrabyggnader,si vi nu har fjorton stugor att hyra ut till medlemmarna.
Den ekonomiskasidan av vir verksamhethar
givetvissina bekymmer. Pengartill stugornahar
vi erhillit av industriema;sirskilt \Tedaverken
med sin direktdri speisenhar visat stort intresse
for vir fritidsg&rd. Vi har erhillit bidrag dven
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frln andraindustrier, dock icke i lingt ndr samlWedaverken.
ma utstrdckning som fr6n
I de sistaav dessadagarhar vi ytterligaregitt
in for att skaffa mer markomride for fritidsgirden och inkopt en fastighet tili, fiir ett pris
av 60.000:__ kronor. Det ser ut som om vi
skulle ha gott om Pengar, men det har vi ej'
Dessamedel har vi mist lina upp i bank. Vi
miste anstrdngaosstill det yttersta for att detta
omride ej skulle 96.ifrin oss. Med detta forvdrv
har vi ett omrndeom 60 tunnland p& on.
Naturligtvis bjuder transportfrigan pi stora
problem. Hittills har vi klarat ossmed vhra tre
motorbitar, som tar 12 passagerarevar, men
alltefter som fritidsglrdens mojligheier utvidgas
blir transportf.rigan alltmer brdnnande' Men
eivenden frkgan skall vdl losas si sminingom'
Vi dr trots allt stolta over vir fritidsgird. Inte
kan den mita sig med de mlnga storslagnasemestergirdar, som de stora foretagenhar byggt
upp for sina anstdllda. Men detta dr vir egen
giid, och vi bestdmmerensammaover den.
Vi har ingen restaurang,utan vi hyr ut stugorna till vlra medlemmar ddr de fi ha sjdlvhushill. Stugorna dr moblerade och husgerid
finnes i va\e stuga for sex Personer. Filtar och
sdnglinnefir medlemmarn^tamed sig hemifrin'
En enfamiljstugakostar i hyra 10: - kronor per
vecka. Vi har en kiosk ddr vi tillhandahiller
mjolk, konserver och brod, och si tar vi upp
bestdllningarpi matvaror,som vi anskaffar frin
si
Sodertilje. Ndr det icke dr semestersdsong,
Stora byggningen Pit. Bi6rkni)s.

har vi ofta veckoslutskurserfor avdelningatna
pi on. Si vi har en'stor anvdndning for fritidsglrden.
Ndr vi nu stir infor slutet av en 5-irsperiod
av fritidsgirdensverksamhet,dr det av ett visst
intresseatt se den forsta verksamhetsberittelsen.
I denna szigsbl. a. att nigon ordnad semesterej
kunde komma till stind pi grund av verkstadskonflikten. Stugorna,som stodo till forfogande,
blev ej utnyttjade for fullt, hyresinkomstengav
blott cirka kr. 100
hilll) har vi ej motte nigot storre intresse,undantag dr \Tedaverken, vars direktor Lind och
kamrer Flock besokteBjorknds och uttalade sin
tillfredsstdllelsemed vir fritidsgird" . . . "Vi
har erhillit kr. 6.000: - i anslagfrin \iredaverken till reparationer och omdndringsarbeten,
dessutomhar Giutarnas och Metalls klubbar erh6.1litkr. 15.000:- frhn Boforskoncernen.Dessa
medel skall anvdndasfor inkop och bebyggelse
av smlstugor fijr dessaklubbars rikning."
Si siger man till slut i berdttelsen:"LFLIvhr
fritidsgird bli en tillflyktsort, dar vhra medlemmar kan finna rekreation under nhgra. hd,rliga
sommardagar frhn dagens mera allvarliga slit
samtgora semestergirdentill nytta och noje dven
for det intellektuella,arbetet".
Sedan denna forsta verksamhetsberittelse
skrevs,har fritidsgirden gitt en gLidjande utveckling till motes. Vi sakna dock - som i inledningen sdges- det kapital, som behovs for
att fi semestergirdentill vad vi frin styrelsen
onskar. Gdrna skulle vi se att f6t sammautbyggnad av vir semestergirdsom kamraternahar vid
Storiinastiftelsenssemesterhem.Vi tinker nirmast pi att fL medel att bygga en tidsenlig
restaurang,sL attv?trabesokaresluppesldpamed
sig livets nodtorft i en korg utan for en billig
penning kunde erhilla miltiderna i restaurangen. Ar det nigon mecenat som vill trida
fram? Kanske Bofors vill hj?ilpa oss. Vi vore
1) Senate ha dven andra av Sddettdljeindustriernas chefer
besijkt semestergirden.
Bilderna

aisar:

Ar det tnSnne den fdrbjad.na lrukten sonz Metalls expeditdr
S. lYichstrbrn bjud.er sin ndmne - men iche sldkting - ocb
ordf)rande Herr R. lYicEsti)m..
Meralls 50-fusjubileun. i Sdd.ertd}ie'firadesocksd pci Bjdrkntu.
Sfrngarna'f ar h aj er stlirnni ngen.
Deltagare i en hurs i arbetsptyhologi tar igen sig pA rtont
trap p an'f raml dr h attad by g gnaden.
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ytterst tacksammaom medel kunde erhillas'
kanske fivi tackapi forhand.
Frin flera av Sodertdljesarbetsgivarehar uuclerirens lopp intressetvisat sig i form av givor.
Silunda har anslagerhillits bl. a. av Sv. Centrifug AB kr. 5.000:-, AB Baltic 5.000:-, Sv.
MaskinverkengenomdirektorDahlin 10'000:-,
ytterligare av \Tedaverken 15.000'-, ScaniaVabis 5.500:-. Det kan som glddjedmnepipekas,att \Wedaverkensedan7945lamnat htliga
anslagmed kr. 1t.000: -. Allt som allt uppgir
de erh&llna anslagenoch givorna till i rrurt tal
kr. 100.000:-. Ddrav dr cirka 60.000:- kr.
outtagna och reserueradefor stugorna.
Glddjande ar, att Sodertilje siad ldrnnai irrliga anslagtill fritidsgirden pi mellan 1.500och
2.000kr. Detta dr vi myckettacksammafor.

lY/eda-ar betdr ut.r I i)r.rI d eS|/Lt .tt /tgd p ;"1B j 6r k nii.r.

ffu ej taga
Denna lilla korta resum6
kan avspalterna allfor rnycket i anspr&k"
slutasmed att konstatera,att vir fritidsgird liar
gitt framlt, att iniressei frirn medlemmarna
vr.rxit fast i det rnedvetandet,att vi iger den
sjailva.
har ocksi okat. Neir starteu
Besoksfrekvensen
skeddeinraiknadesett 20-ta1besokare,lnen tu1der de senarelren ha mellan 400-500 Personer
haft sin selnesterpi Bjorknris
*

i#i:
"Melldilrt/tgtln"

inneh[iJler 1 runr och kdh

Nohabs idrottsfiirening
NobabsI. F.har pi irsmritetvalt foljandestyrelse:
Gdte Sahlberg, ordf., Sven Ellstrcim,Evert Olsson,
Allan Holmqvist och Harry Kinn med Ove Jansson
och Olle Johanssonsom suppleanter. Sektionsstyrelsernafingo f<iljandeutseende:
Fotboll: Allan Holmqvist, SvenEilstrcim,Harry Kinn.
Allnziin idrott: Evert Olsson, Sven Hall, GristaHammarin.
Orienter)ng: Ake Ehrle, Erik Lennmyr, Roland Johansson.
Varpa: Ove Jansson,John Larsson,Alvar Johansson'
Skytte: Gdte Sahlberg,Evert Olsson,Ake Larsson.
T ennis: GustavDerner,JohnJ2imtling,StigHallerb2ick'
Bordtennis: Olle Johansson,Evert Mcjlier, Lennart
Andersson.
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Di vi forut tackat i denna tidning for visai
intressefrin sivil Boforsbolagetssom\Tedaverhemstdller
kenssidafor vir semesteranldggning,
Vi
dr ddrfor
vi, att detta intresseej slappnar.
tacksammaom ytterligare anslagi fortsdttningen
utg&r for utbyggnad av vl.r fritidsgird till nytta
och glddje for vira medlemmar och deras
familier.
I, E, G.

Handboll: Sven Ellstrcim,Hartvig Johnsson,Hilding
Andersson.
Bandy: StenElmer, Hartvig Johnsson,GciteBjurback.
Av lrsberlttelsenframgick att verksamhetenunder
1950 varit liviig inom samtiigasektioneroch resultatet
silunda ganskaggtt.

Frifln redaktionen
Vi vilt gzirna ritta en uppgift, som ldmnades i sid.
9 i fona numret i krcinikan dver hdndeiserna under
Ftr 7950, och som felaktigt &tergavs efter en tidningsnotis. Den rekordstora gcisenfingades inte av stationsmiistare Karl Eriksson pi Bi<irkborns kraftstation
utan av herr Emil Johansson pi Parkavdelningen, vIIkrind f6r alla bbforsare bl. a. sisom virdare av alla
svanar i dlven och kanalerna.

YAD FAR MATEN KOSTA?
Hasmodernsrdstgenonz.!IEN

I foregiende nummer av B-pilen infordes un." en
der rubriken "Vad fhr maten kosta .
offiav
nhgra
vissa
resultat
artikel, som itergav
ciella undersokningarangiende matkostnaderna
i hemmen. Undersokningarna gav anledning
tllI n6.grareflexioner om man kunde leva enklare
och billigare. Nu ir det emellertid en sak vad
som stir i statistiskatabeller och en annan vad
svenskafolket anser sig veta.
Redaktionskommitt6n anshg, att det skulle
vara ldmpligt att f.rlga vad "svenskafoiket" - i
detta fall husmodrarna- ansig om statistikens
resultat, att det skulle varamojligt att leva mera
ekonomiskt,dn vad vi nu gor.
I slutet av april vinde vi oss till nigra fruar
med anknytning till Bofors och bad dem hjdlpa
oss genom att upptrrida som "folkets rost".
Innan vi 6verg&r till intervjuerna, miste vi
ndmna, att vi visserligeninte forfoljde damerna
i deras koksregioner med PaPPeroch penna i
hogsta hugg, men nigon ldngre betdnketid for
att avgesina svar l-radede inte.
Vi besiiker forst fru Gertrud Holmstedt, maka
till krutbruksarbetarenTage Holmstedt och moder till tvi barn pL 4 och s hr.
Ph vLr forsta frl,ga om vad fru Holmstedt
sdger om mojligheterna for karlskogabornaatt
leva enklare) svarar hon, att vi sdkerligendter
bdttre nu dn forr, och att vi nog skulle kunna
leva enklare utan att lida nigon skada av det.
Pi ett sidant svar stdller det sig naturligtvis
litt for intervjuaren ait litet insinuant frhga, om
familjen Holmstedt gjort nhgra forsok att inf.on
enklarematvanor och forbilliga matkostnaderna'
Svaretblir, att inte har familjen vidtagit nl.gta
mdrkvZirdigarehtgdrder dn vad man kan sdga,
att andra f.amiljer har giort. Det framgir emellertid, att fru Holmstedt nu bakar allt brod som
behovsi stdllet f.or att som forr kopa kakor och
bakelserm. m. Fru Holmstedt ndmner ocksi, att
tidigare forekom det nog inte si. sdllan, att man
kopte litet tjockgrddde,men att denna nu.blivit
si dyr, att inkiipen dziravupphort och - med
ett leende - att detta nog ocks.ihar sina goda
verkningar.
Pi intervjuarens frhga, om inkopen av vissa
varuslag blivit mindre dn forr pi grund av pris-

HAG G M AR K

hojningarna, svarar fru Holmstedt, ait familjen
nu dter mer margarin i stillet for smor. Likasi
har fisken, i synnerhetsillen och strommingen,
blivit vanligare ph matsedelnnu, di. fisken stdller sig betydligt billigare dn kottet. Over huvud
taget anser fru Holmstedt, att det dnnu dr litet
svirt att overblickaprisliget efter omvilvningen.
Konservindustrinhar ingen stor kund hos oss,
siger fru Holmstedt vidare, di konserverstdller
sig rdtt dyrbara.
Innan vi skiljas ht omtalarslutligen fru Holmstedt, att hon efter att ha ldst artikeln i f.orra
numret av tidningen bestimt sig for att, som ett
intressantexperiment,bokfora kvantiteterna av
de olika varuslag,som ingir i familjens mat. Det
2ir ju tdnkbart, att det dr sagt som en artighet,
men vi tar i allafall fru Holmstedt pi orden och
fir ett lofte att si sminingom fi hiira, hur
det gitt.
Ddrefter besoker vi fru Maja Lekberg, gift
med el. svetsarenvid Bofors Helge Lekberg och
moder till tre barn pi 1, 6 och 18 ir.
PL vhr fr6.ga,om fru Lekberg skulle kunna
tdnka sig att inskrdnkapi mathillningen, svarar
hon, att det nu visserligenblivit dyrt, vilket sirskilt framtrdder ph liirdagarna, di maten miste
kopas ocksi for sondagen,men att tanken pi
barnen likvil gor, att man vill forsoka klara sig
utan nigra inskrdnkningar.
har
Nigon riktig bild av kostnadssituationen
fru Lekberg hittills inte kunnat liigga till grund
for inkiipen. T. o. m. affdrsbitrddenatycks ha
svirt att hilla reda p5.frin den ena veckan till
den andra,vad de olika varorna kostar.
Av en eller annan anledning - intervjuaren
ar tyvdrcinte si trinad, att han kan minnas alla
faser i ett samtal - kommer samtalet in pi
mjolken. Det forefaller hirvid, som om fru
Lekberg mindre vill rikta invdndningar mot priset dn mot kvaliteten. Betrdffandematfettet och
bakningen har fru Lekberg betrdtt samma vdg
som fru Holmstedt. Fru Lekberg har silunda
gitt in for regelbundnaveckobak.
Innan vi tar avskedyttrar fru Lekberg nigot,
som ger en viss helhetsbild. Hon siger, att nu
fir husmiidrarnadnnu mera arbeteoch kan dnnu
mindre an forc tdnka pl bekvdmligheten.

Dessafi ord kunde faktiskt sdttassom en underrubrik over vhra tvi forsta intervjuer.
Virt ndsta besok gdller en yrkeskvinna,ndmligen stenografenMargit lanssonpi. Bofors, gift
med bankvaktmdstarenBertil Janssonoch moder
till ett barn ph 4 hr.
Fru Janssonsdgeross,att hon inte har minskat
pi just nigot sedanforegiende ir, hon 6r emellertid medvetenom att familjen skulle kunna dra
in pi. kakor och diversebakverk.
Men fru Janssonhar ocksi andra funderingar
om hur man bdst och billigast skall skota hushillet. Hon frinsdger sig silunda bestdmt allt
"konserveringsdille" i den meningen att kopa
och konserveraen massa,som sedanstir pi hyllorna flera ir och blir gammalt. Hon har ocksi
en annantanke, som liter bestickande,ndmligen
att man har alldeles for litt att filla for frestelserna, som radas upp pi hyllorna i affdrerna.
Inkiipen blir betydligt billigare, om man hemma
kan bestdmmasig for vad man ska kopa och
sedan kan fh varorna inkopta av t. ex. barnen
eller hembitredet eller direkt hemskickade. I
detta sammanhanguttalar fru Janssonocksi sin
overtygelse,att matkostnadernaskulle i allmdnhet bli betydligt mindre, om folk overvann sin
rddsla att frl.ga, vad de olika varorna kostar.
Detta ger en helt ny aspekt pL ffigan och fru
Janssongfu pL vir begdranlitet nirmare in hirpi. Enligt hennes mening kan mycket goras av
affirsbitrddena for aft hjnlpahusmodrarna. Bitridena ska silunda dels strdva att tillgodose
kundernas behov av jdmf.orande prisuppgifter
utan motvilja och dels ska bitrddenainte se som
sin plikt att truga. Pi si. sdtt kan husmodrarna
gora de nodvdndiga inkopen iill det for portmonnin bdst passandepriset.
Vir ndstauppgift blir att f.L nhgrasynpunkter
av en yrkeskvinna av facket, skolkoksldrarinnan
Elsa Dahlbeck, maJ<.a
till Boforsingenjoren KarlErik Dahlbeck och moder till fte barn i ildern
7 och 9 ir.
Phvfu frhgavad man i allmdnhetska goraf.or
att leva billigare, fir vi till svar, att svenskafolket nog borde ldra sig litet mer ndringslara for
att kunna folja med utvecklingen pi. omri.det.
Bilderna

aisar:

sin rnarntna att sy. -Dax
Lekberg
undrar om det bdr s6all bli ex god kaka. - Fru Margit lansson |tar liinznat lsernbestyren ocb iir pfr aig illl kontoret. Ingenldr tDahlbecA frlarar ingredienserna till familjens speKerstin Holmstedt bjilper

dalsohba. Foto S. Schiinnine.

Vad vi t. ex. ldrde oss for 10 ir sedan rdcker
inte ldngre.
Om man tdnker pi sdrskilda fododmnen, si
kan man givetvis minska pi sockret,som dr ett
kolhydrat. Sockerkonsumtionmedfor, for att ge
jiimvikt i matens sammansdttning,ett krav pi
vissa andra ndringsdmnen, och i dessa finns
oftast ytterligare kolhydrater och pi si vis kommer man i samma situation som vid prisskruvningen under en inflation. Fastdnhdr kan man
sdga,att man fhr en "matskruv" i stdllet for en
prisskruv. Minska pi sockret, som iir en strategisk punkt, rider fru Dahlbeck.
Nu har det gitt si fort ett tag, att intervjuaren
dr tvungen att ta en liten paus. Ddrefter kommer fru Dahlbeck in pi ett storre omride. I
kroppen avsondrasen mingd enzymer,som behiivs for att man ska kunna tillgodogora sig
ndringsmedlen.Ater man en mingd olika saker,
si dr det inte sdkert,att kroppenhinnerstdllaom
sin leveransLv enzymerfor att passaalla dessa
behov,och d& blir resultatetatt en hel del av den
dyra maten inte blir tillvantagen alls eller ens
pi bdstasdtt. Man bor alltsn enligt min mening,
siger fru Dahlbeck, anvdnda sig av en mera
enhetlig kost. Den miste, som goteborgstandldkaren StenForshufvud sdger,vara allsidig men
regelbunden i frhga om kvalitet och kvantitet
samt i ffi.gaom tiden fijr miltiderna. Att maten
skav arar egelbundeni f rlLgaom kvalitet betyder,
att den ska innehilla vissa bestrimda,stdndigt
iterkommande bestindsdelar, av vilka de viktigaste dr brod, smor, mjolk, ost, potatis, kott,
fisk och dgg.
Naturligtvis dr det bdst, att barnenhelt avstir
frin snaskoch godsaker,fiten detta lir val vara
svirt att alldeles genomfora. Man kan i stdllet
ge dem en liten ranson varje dag eller nir s5'behovsmen efter en viss bestdmdmiltid.
Pi intervjuarenspipekande att detta med enformig kost stdmmerilla med allt som g6rs och
I en uiilordnad. alfrh gdr huttnodern sina inUbp snabht och
siikert. Foto Sch6nning.

skrivs fiir att hjdlpa husmodrarnaatt komponera
omvdxlandematsedlar, svararfru Dahlbeck, att
det inte dr antalet rdtter, som ir huvudsaken,
utan bestindsdelarnai maten.Man bor begrdnsa
sig till ett fatal fodoimnen pi samma sdtt som
en rcikarehiller sig titl sammasorts tobak. Vad
som gor matkostnadernaonodigt hoga dt, att
man koper si mycket till omvdxling. Inte anstrdngersig en rokare for att riika si minga sorter som mojligt under en vecka. Ar man frisk
och sund och inte stoppari sig mat mellan miltiderna och inte heller frossar vid miltiderna,
har man sdkert aptit nog for att hilla sig till en
enkel matsedel och mi bra av det. Di zir det
ocksi ldttare att overblicka kostnadsfordndringarna. Men maten miste naturligtvis vara
riktigt sammansattfor att ge kroppen alla erforderliga imnen.
Fru Dahlbecks rid blir i koncentrat:
BestdmEr for vissamatvaror och variera tilliagningen av dessamen anvind samma mdngd
va.f oag.
Anpassavalet av matvaror efter irstiderna'
At hellre brod av grovt rigmjol dn av rigsikt
och kop osigat brod i stdllet for sigat.
Minska pi sockret och pi konservink6pen,
som fordyrar mathi.llningen alldelesfor mycket.
Gor slut pi overkonsumtionenoch lyxkonsumtionen.
Pi intervjuarcns frhga om inte tjverkonsumtion dr samma sak som lyxkonsumtion, svarar
fru Dahlbeck, att hon for sin del vill definiera
overkonsumtionsi att man dter for mycket av
en vara, som man inte behover si mycket av,
medan lyxkonsumtiondr att ata sidant, som har
for litet ndringsvdrdei forhS.llandetill sitt pris.
Innan vi tar avsked kommer ingenjor Dahlbeck hem. Vi passarnaturligtvis pi och frhgat,
hur hanskulinariskafordringar blir tillfredsstillda av familjens matprogram, och han svarar med
att entusiastisktformi sin fru att ge ossett recept
p& familjens lrus- och livsoppa. Yi talar gana
om recePtet.
Pi virt Ztefthgtill den larmanderedaktionen
moter vi en tandldkare,vilken vi skyndaross att
f.rhgaom hanssynpunkterpi maten. Han svarar
genast, att otvivelaktigt skulle trinderna bli betydligt friskare om folk inte it si mycket mellan
m&ltiderna. Regelbundnamiltider och ingenting ddremellan var enligi hans mening ett
d sidan38)
mycket goti rid for tandvirden. (Forts.
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TABBSANDSTUGAN
Pi Valborgsmissoaftonoppnadestjdnstemdnnens stugavid Labbsandfor forsta gingen efter
ombyggnaden. Denna, som piborjades den 1
oktober 19J0, skulle enligt planerna vara klar
i mitten av apriL Tveirt emot vad som vdl oftast
brukar vara fallet, lyckades alla entreprentrrer
och hantverkarehilla sina leveranstider,si att
anliggningen pi valborgsmdssoaftonpraktiskt
taget var fd.rdig i vad som rorde anordningarna
inomhus.
Som alla besokanderedan kunnat konstatera,
innebdr ombyggnaden att storstugan utvidgats
till mer dn det dubbla. Klubblokalerna p3"andra
viningen ;iro zivende dr-rbbeltsi stora som fijrut.
Den tringa trappan mellan viningarna har ersatts med en bredare, som synes pi bilden.
Virme- och sanitdra forhnllanden dro ordnade
efter moderna principer. Kdllaren innehillei
pannrum, tvdttstuga, torkrum, matkdllare och
garage. Duschmojligheternai killaren komma
sdkert att bli uppskattadeav sportandebesokare.
I tillbyggd flygel, direkt anknuten till stugan,
har inretts en vaktmdstarebostadom tvi rum
och kok.
Moblerna i storstuga och klubblokaler ha i
viss utstrickning kompletterats. Gardiner och
armatur dro huvudsakligennyanskaffade,varfor
stugansinterior i dag gor ett synnerligentrevligt intryck.
Som husmor, resp. som fdrestindare for byggnadenoch omridet,har friln och med den L april
795I anstdllts fru Ellen och l-rerrThore Andersson.
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Sjdlvfallet har en si omfattande ombyggnad
och nyanliggning icke kunnat utforas utan att
sjdlva parkomridet i stor utstreickningblivit foro. dyl. Under maj och juni
stort av schaktmassor
pigir eit intensivt arbete for att iterstdlla omridet i det skick, som det forut befann sig i, och
for att genomfora vissanijdvindiga planeringsarbeten. Dessa arbeten forceras si mycket som
mojligi, men foreningens medlemmar fh ha
JJ

Labbsandsstugan et'ter otnblggnaden. Foto i bdri,w pi mai
innan planeringen atonzbas gjons fi)rdig. Tillbygget' t' h.
t )tnt n?et' d en n1,a ek on orni aud eI ni n g en och ttak t miis/ ar bosI ad'en.
Foto S. Hellstriim.

overseende,om allt inte skulle hinna stillas i
b6rjan.
ordning i full tid fore badsdsongens
Upplysningsvis kan iven ndmnas, att foreningen for framtid z andamhl inkiipt delar av
gd'rdena soder om det nuvarande omridet.
Hdrigenom har foreningenstotala markomride
mer iin fordubblats.
Det hela har mojliggjorts genom penninggivor, som foreningen pi sin tid erhillit av
Aktiebolaget Bofors, dels vid 30O-irsjubileet
1946 och dels senare. Foreningenstir silunda i
mycket stor tacksamhetsskuldtill bolagel.
Det dr att hoppas,att Labbsandsomrideti sitt
nya skick skall bli ett kdrt tiUhall for tjdnstemdnnen och deras f.amiljer.
Vdlkomna till Labbsand.

S,

Stou ntatsalen i den onrblggd.a Lebbsandsstugan med trappatz
upp till klubbufrningen. Ddrren dppnat' sig tnot tambur ocb
happran.

Foto S. Hellstrbm.

BOFORS INDUSTRISKOTA - DN PRDSDNTATIOIT
Nu for tiden, ndr ndstan var eller varannan
minniska gfu ph nigon kurs, tillhor ordet utbildning vardagsspriket. Si har det emellertid
inte alltid varit. Ndr de forsta kvdllskurserna
startades i Bofors 1912 fanns inga utbildningsmojligheter alls for dem som ville bedriva
studier vid sidan av forvirvsarbetet. Det var di
Bofors Aftonskola b6rjade sin verksamhet,och
atskilliga boforsanstillda skyndadeocksi att utnyttja de nya studiemojligheterna.
De allminbildande imnena stodo fiirst pi
arbetsschematden tiden. Nu ir det mest matnyttiga imnen som drar elever. Det dr yrkesutbildning som dr tidens lijsen i de hdr sammanhangen. Aftonskolan har ocksi sokt anpassasig
efter den nya tidens krav och har alltmer blivit
en skola for yrkesutbitdning av olika personalgrupper inom foretaget.
Forutom kursernafor arbetare,som hela tiden
varit den roda triden i Aftonskolans verksamhet, tillkom L928 ld.rlingskurserfor metallarbetare och 7948 dvengrundkurserfiir arbetsledare.
Efter 7948 har den kemiska ldrlingsutbildningen
tillkommit liksom fortbildningskurserna for
ingenj6rer och tekniker.
Jdmsidesmed Aftonskolans verksamhet,som
helt legat pi det teoretiska planet, har bolaget
sedan 1918 bedrivit praktisk yrkesutbildning av
mekanikerldrlingar. Under de fijrsta iren var
denna mera forsoksmdssigmen har sedan 1928
bedrivits i fasta former.
Det var L928 som den forsta ldrlingsverkstaden kom till och som under sina 14 arbetsir
genomgicks av drygt 2Ooldrlingar. De flesta av
dessasti nu som dugliga yrkesmin i vira verkstdder. tg42byggdesden nya ldrlingsverkstaden
med utokade resurseroch ett arbetsprogramsom
dven omfattar utbildning av plitslagare, svetsare
och smeder. For ett par h sedan inrittades vid
Nobelkrut ett ldrlingslaboratorium for den
grundldggande utbildningen av yrkesarbetare
till de civila fabrikerna och av laboranter.
Bolagets yrkesutbildning har alltsi kommit
att omfatta flera skilda personalgrupper.Detta
innebdr inte blott okat elevanial utan framfiir
allt storre krav pit enhetlig utbildningsledning.

Diirfor har bolaget ocksi ansett det ldmpligt, i
samband med att Overingenjor Karlsson och
Direktor Nordqvist onskat trida tillbaka ffin
sina ordforandeposteri styrelsernafdr Lzirlingsverkstadenresp.Aftonskolan, att samlayrkesutbildningen i en gemensam organisation med
namnet Bofors Industriskola.
Denna Industriskolaskall fr. o. m. 1 juli 1911
overtagaAftonskolans verksamhetoch dessutom
i sig innesluta sivdl Ldrlingsverkstaden och Ldrlingslaboratoriet som den planerade metallurgiska yrkesutbildningen.Dirvid kommer Aftonskolef6reningen, som varit en stiidorganisation
fiir Aftonskolan, att upphora.
Till Industriskolan kommer siledes all yrkesutbildning vid bolaget att sammanforasoch skolan kommer ddrfor att besti av linier. En allmdn linje omfattande alla kurser fiir vuxna, en
mekanisklirlingslinje omfattande den nuvarande utbildningen vid Ldrlingsverkstaden,en kemisk ldrlingslinje vari Ldrlingslaboratorietingir
och senare iiven en metallurgisk ldrlingslinje.
I likhet med sina fiiregingare fir Industriskolan en styrelsemed uppgift att utova tillsyn over
utbildningen. Den kommer att f.L foliande sammansdttning: Direktor \Tahlsteen, ordf., overingenjorerna Striimberg, \Tahlberg och \fahlquist, bolagets socialkurator Dr Ldrpberg, svarvare Artur Grell och filare Ragnar Olson sisom
representanterfrin Avd.16 av ld.rn och Metall,
krutbruksarbetare Alfrbd Lekberg som rePresentant frin Avd. 25 av De forenade forbunden,
forman Ragnar Lindahl som rePresentant frin
Avd. 153 och 291 av SAF samt Industriskolans
chef Ingenjor Helling, sekr. Samtliga produktionschefer for de av utbildningen berorda avdelninga,rna iterfinnas siledes i styrelsen vid
sidan av representanterfrin de berorda f.ackorganisationerna.
Aven om den nya organisationeni forsta hand
dr en sammanslagningoch tidsenligareutformning av redan befintliga anordningar for utbildning ,6ppnar den dock nya mojligheter. Dirfiir
6r den att helsa som ett vdrdefullt steg i arbetet
ph att fdrbdttra yrkesutbildningen inom foretaget.

O. Helling.
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Ilopslagareviigen
Sistadelen au Hopslagareaiigettiir tkuren genont en
3s. Diiraid ltar en hitg ocb ganskabrant sliin, ilpptfitt.
Denna har liirnnatt i ofnrdigt sHck oclt fi)rstoras uarie
thr d3 jord, ttenar och triid gen.orntjiillossningen
brytesloss ocb falla ned. Bortsett frfrn alt detta iir ,ill
stort betaiir f 6r de tonztigare,Jotlt hiir bo, innebiir det
ocks7 en iche ! oriisentlig ol1'cksfallsriskft)r lekande
barn. Dessutom kr ltela slknten i hdg grad osnlgg.
I 10 8r har ai fdrgiiues uiintat pE att denna sak skulle
ordnat, Kan nSgonsiiga om oclt niir detta skall ske?.

rldnna utan fdregSende uarningttechen. Man sAall
gbra stoppteckenoclt hdra 3t sidan fdrst.
Fdr at, inte bara hlaga p3 traf ihanterna Sterkommer
jag till aiig'frLgan. Speciellt besuiirlig iir utfarten frhn
Biuhstorget till Hyttisuiigen f dr de cyhlister som hotnnter frLn cykelstdllen (lkngt jiirnaigen). En s6arp
Ardk, jirnuigtspir, en backe ocb gLngtrafikanter till
bdger och odnrter iir lite uiil mycket p3 en ghng. Ouer
BraAstorgetir inte heller sfr lAft aft kornma fdr en
cyklist aid rasningnid. KansAekunde siirskilda ghngbanoranordnas?
Men fi)rst ocb friimst efterll,tes trafihoett.
Di'xi

Soor:

Soor.rr
Di'xi har i vdl valda ordalagtalat om trafikvett och
trafikregler, men varfijr begrdnsa dessa till Hyttisvdgen? Sammagnller i lika h<iggrad samtligautfartsvdgar frtn Bofors.
Betrdffande backenfrin Brukstorgettill Hytt&sviigen torde nigon dndring ej kunna p&rlknas inom den
nlrmaste framtiden. I sambandmed riksvlgsprojektet
forbi Bofors dr en radikal indring av hela Brukstorget
att vdnta, vilken dock fijrutsdtter stora byggnadsarbeten
av mycket dyrbar natur och vilka ej kan utfiiras utan
sambandetmed den nya riksvdgen.
Sk/B

Den av ins[ndaren p&taladeolycksfallsriskenftjr
barn bedcimestydligen av tomtdgarna ej allvarligare,
dn att de tillita sina barn att grdva i ifr&gavarande
slint. Den lilla uppsnyggning av sldnten, som kan
anseserforderlig, skall med det snarastekomma till
utfiirande.
Sk/B

Traffkvett

p& Hytt6,sv&igen

Fdr nLgon tid,sedan pLtalad.een insiindarei B-plen
att akgen i)aer HyttLsen borde breddas. I naret pfr
insiindaren neddelades att andersdAning hiiront p2gick. Det iir att hoppasatt den behi)aliga breddningen
ddrfi)r snart komriter till stfrnd. I aiintan p3 att sd sher
aill jag etnellertid fdreilfr alt de iirade trafihanterna p3
denna aiig bdrjar dua sig i lite trafiAuett. Orn niintligen trafikreglerna fdlides sfr sAztlle aiigen siiAert
rfrcka biittre till.
lont bdr
Fdrst bdrjar jag dfi med gSngtraf)hanternd,
tninsta trafikaettet. Sedanungeliir 15 3r tillbaAa finns
en trafikregel i digtrafiAtlad.gan, sonr siiger att'gLngtrafiAant bdr g3 p3 aigens b d g r a hant. Denna regel
tychs innu ej alla personer'Aiinnatill.. Och uad uiirre
iir, det stora flertalet gLngtraliAanter tycAs tro att de
inte beh1oer fdlia nfrgra regler alls. Sfr.dananonchalanta ocb hdnsynsldsapertoner rer tnan dagligen pfr
HyttLsaiigen. Ndr de g3r frfrn Bof orc behagardet denz
att g3 p3 ainster sida och nir de g3r till Bofors g3r
de p3 bdger sida. Sedanf drekommer ju ocksZ.att taL
eller flera personer i sillskap breder at sig duer hela
.aiigen. Har man nLgot sinne fdr hiinryn sfr limnar
man ninst balaa adgenfri fdr andra trafihanter. Oliigenheternaaa ouanniinzndaolater fLr en cyklist pri)ua
p3 aarje gLng ban SAer HyttLsuiigen aid rusnirzgstid.
Men cykliverna ba naturligtais ocks7sina fel, Aaen
de biir Aomma ib7g att inte breda ut sig duer bela
aigen. SiirsAilt bland.dem tonz fdredrar en makligare
fart dn'flertalet f drehommerdet atl man gl|mmer bort
att det finns flera trafihanter p3 uiigen iin dem siiilua.
Vidare biir uiil aarje cy€list begripa att mdn inte skall
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Parkeringsplatsen
En dag i april ringde lelefon ocb en upprdrd ri)tt
sade: "Kan Du icke komma upp ocb titta PA pdrkeringtplatsen aid. Aontoret. lag sattemin bil diir fdr en
stund sedanoch gich.baraner fdr att himtadireAtdr X,
sont dr har pfr betdh oclt som jag sAullefara ut med.
Niir ai hqtn tillbaAa uar nt)n bil instiingd aa ett par
bilar som bliuit parheradebahonzrnin oagn. Sjiila satte
jag bilen i and.rabilraden liings uiigen baAomen annan
aagn. - Fdrrestenparherar dom sina aagnar s3 det iir
synd ocb skam , . , Ett par bilar au den mindre sorten
stir s2, att dom blocAerarplatsen fdr minst 4-5 bilar
ocb dom utqtttidr icAe onvhdet alls. Den lriinztta
Parketingsplatsen ttid Bolorsuerhen. Boforsfoto Falk.

raden bilar stfrr olta s2 Mngt frLn adgen,att rn.anAuncle
tthlla en rad bilar till framft)r. Se ocAsS'p3bilarna
som slfrr ldngt plankan mot sliinten. Dont bacAarin
bilarna s2 illa att det ibland bara iir nLgra dec)neter
mellan uagnarna ocb ibland ntinrt en meter. P2 den
plats, som tufr bilar tar t/pP, kunde mantledigt :thlla
3 bilar. Varl1r Aan dom icAe Aiira in med Aylarert
ntot planAan ocb fr)rfiAa utrzyttfautrfntn?et bittre?
lag'anter det nddaiindigtmed en parkeringsaaktd.ir
ttppe, rcm uisadebur dont sAztlleparhera. Gdr tlet
icke, srt borde ndgon portuakt eller cyhelparkeringsaaktend2 och clLgdra en rond oc/t antecAnaalla dorn,
som parAerarslarilgt. Han Aund.eantingenrtanna oc/t
tala rned syndaren eller tsAriua en lapp nted anmiirkningen, totn han sattepA uindrulan."
*
Silunda taladedgarentill den irriteraderristen. Av
hd.nsyntill ldsekretsen
ha dock en del uttryck och kraftord mildrats. Redaktrirengick upp pi parkeringsplatsenoch fann, att "rdsten" hade ritt. Bilarna voro
slarvigt, snett, glest och ilia parkerade. Nigra bilar
stodo dessutom"inst[ngda". Fotograf Falk gick ocksn
dit och fotograferadeoch konstateradefaktum. Se
bilden.
Parkeringsplatsen
vid kontoret har en ging tidigare
varit fdremil for en f.r&ga,som besvarades
av ingenjdr
Stridbeck. Se B-pilen m 4, 1949, sid. 41.
Kunde vi inte vara civerens,att denna ffiLga ar
mycket lett att liisa: det fordras jt bara litet hdnsyn
och eftertanke. Fd,ratt segasom sign. Di'xi hdr ovan,
lrtet trafihoet,.
Orn.

Rekryteringen

aY persrrnal

lag uill tiilla en frLga till Bolagsledningen:
Ar de, rued Eder hiinnedonzocb Edert gillande sont
goda idrotttmiin, musiAer, sLngare m. fl. specialiner
inorn gebit, [om ]igger belt utanfi)r bolagetsintrestesfiir, fauoriserasaid ansfillning inom f t)retaget? Det
torde lara beAant,dtt airsa personerinom dessakategorier i ganskabbg grad misskdttsitt arbere,ocb dirf6r
aaskedats,iiaen om uppsiigningenf ormellt ef hom frSn
bolaget. Efter pStrycAningarfrSn intretserade organisdtionel (obs. ej facAliga sfrdana) bar Sterantiillning
som dock, Ltminslone
stundom beuiliatsuederbitrande,
i de fall iag kiinner illl, 'fi)rflytta.tt inom fdretaget.
Finnet n7gon ortaA dtt tro, att en person rcm under
rnSnga3r ntisshdtttin tjiinst, plittsligt shall bli en fullt
pLlitlig a.rbetareeller tiiinsteman?
Aaen aid nyanstiillningaa personalhar tietta faaoriuarfdr pcrsoner anstiillts,
seringssTstent
t'6reAonznzit,
trotr att de ej Aunnatanseskualificerade'fdrden appgift, fi)r ailAen de anstiilldes.
MLnga nted mig stiiller ig dei'frLgan: Ar d.ettaen
sand fi)reteelse? Denna lrfrga anbSller iag att 'ffi
besaarad'
"Tacksant.fdr sanr"
Soot

7.

Fcir min personligadel skulle jag som svar p& de
frlgor, som framstdllts av signaturen "Tacksam fiir
svar", vilja h[vda, att vid Bofors regeln alltid varii
och iven miste vara, att vid psrsonalanstillninghiin-

syn i fcirstahand, fcir att inte srigauteslutande,tages
till vederbcirandes
liimplighet for tjdnstenoch arbetet
ifr8,ga. Skulle vederborandehlrutciver dga slrskilda
hivor, som kunna vara till gledje och trevnad frir
ovriga anstlllda och fcjr orten- det mi t. ex. vara som
musiker,singareelier idrottsm^n- 'dtju dettaendast
ett extra plus, och om man vid nigot tillfiile iraft att
vllja mellan tvi jiimst:illdascjkandeo,chhlrvid ld.mnat
fciretrdde3.ten personmed ett sndantplus, tycker jag
inte att det rir nigot fel.
Ati personer som t. cr{. Musikfanjunkare Eric
Gustafssonoch nuvarandeNlusikkonsulentenHolger
Hallenberg varit fullgoda tjinstemdn i bolaget torde
ingen vilja ifrigasdtta samtidigt som vril alla miste
vara civerensom, att derasinsetserinc,mortensmusikliv varit av utomordentligbetydelseoch till glZidjefrir
ossalla.
Ett ar-rnatomride som berrirs av insdndarenir
idrotten. Hdr har helt naturlist i alla tider utcivats
vissr pitryckningar,inte brrr. Jrin idrottsfcireningar
utan dven frin den stora idrottsintresserade
allminheten, fcir att bolaget skulie anstdiladn den ene, In
den andte mer eller mindre lysande idrottsstjdrnan.
Bortsett frln den allmdnna linje, som bolaget scikt
h&llavid sina anstdllningar,tillkommer hdr att bolagsledningen haft den uppfattningen, att en bestiende
htijd och bredd inom idrotten, vilket ju dr det visentliga, miste byggasupp inifrin och inte kan skapas
genom tiIlfaIIiga frjrvdrv av enstakaidrottsmdn utifrin.
Att det n&gonging kunnat fcirekomma,att bland de
massorsom anstdiltsvid bolagetunder lrens lopp rekommendationeroch kanske t. o. m. pitryckningar
frin intresseradeparter och fdreningar av olika slag
utan ledningensvetskap kunnat f3. ett obehrjrigt inflytande p3.en anstilining, vill jag inte fiirneka. Det
iir bide fcirklarligt och mi.nskligt. Och att en eller
annan sidan anstdllninsblivit mindre tillfredsstillande ur arbetssynpunkt
hir v2il ocksi hdnt, d.venom det
mera rcir sig c'lmundantagdn om regel. Det motsvarande giller ifriga om personer,som kunna ha behellits i tjdnsten,fastdnde misskdttsig pi det ena eller
andra sdttet. De allmdnna linjerna dro dock fullt
klara, och att bolaget,vid valet rnellan jd.mngodascikande eller nir det frireligger en fullt kvalificeradansijkan, i lZimpliga fall ldmnar ett visst friretrdde f<ir
personer, som kunna berika ortens kulturliv eller
idrottslir', bcir v?il ingen ha annat in gott att siga o,m
- varken de anstillda eller samhd.llet
i <ivrist.
Helnter I,{ordqa)st
Soar 2.
Med gott samvetekan fcjr Nobelkrutsdel svaras,atc
isyftat favoriseringssystem
vid anstlllningar och uppsdgningaricke frjrekommer. Vid anstdllningartages
ingen som helst hlnsyn till s8.dana
kvalifikationer,som
den irade insindaren anger,men skulle nigon idrottsstjdrnaeller en god musiker f& anstdllninghdr, dr det
vdl inget ont i det, om det for rivrigt Zir en liimplig
person,eller hur? Om sedanen sidan anstilld missskciter sitt jobb och detta kommer till ledningens
kdnnedom, behandlashan efter samma normer som
alla andra, det kan jag fcirsikra "Tacksamfdr svar".
Eng/NEP!
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dcinstees=

VERI$AMHETEN
Boforsverken

Forslagskommitt6nvid Boforsverkenholl sitt
andra sammantrddefor fuet tisdagen det 22 mai
under Direktiir \Tahlsteens ordforandeskap'
Tills dato hade 17 forslag inidmnats under ir
I9)1, av vilka 2 behandladespi foregiende
sammantrddeoch 11 nu. Av forslagenbordlades
4 for ytterliqareutredning eller provning, 1 var
innu foremil for utredning och anmdldes enicke vdrda
dastp5.foredragningslistan,4 ans?agos
beloning medan foljande belonades:
VK 50:Konstruktion av
2$9 Edain Rosengren,
vid bearbetningav stora
rullstod att anvZindas
i
arborrverk
(Reg.
3/5t).
ringar
19080Ennio Formentini,VV 20: Konstruktion
av kordoneringsapparatldmplig for ldttring
av klena dimensioner(Reg. 5/it).
16173Valentin Hielnz, P 10: Anordning for upphdngning av element l MH-22 (Reg. 7/-;t).
SS4 Erik Rehnstrdrn,VR 90: For en serie konstruktioner av hjdlpverktyg att anvdndasvid
reparation av truckar samt forbdttingat ph
truckarna, ddribland en forstdrkning aY
bromsanordningen,som nu inforts pi samtliga truckar i Bofors.
Yad

frflr maten

kosta?

( Forts.frin sidanjz)

Skali man forsoka sammanfattavad de tillfrigade bofor sfruarna sagt, f|'t man till resultat
ungefdr fbljande onskemil eller uppmaningar:
Titt myndigheterna ocb affdrsinnehaaarna:
Undeddtta huimodrarnas forsok att hilla reda
-pi priserna;sitt upp anslag.
f ltt affiirsbitri)dena: Meddela sjdlvmant prisernapi idmforbara varor och overtala inie kunderna att k6pa, vad de inte behover.
Titt busmbdrarna:Laga enhetlig,regelbunden
och fullvdrdig husmanskost.Strdva inte efter
onodig och fordyrande omvdxling. Kop mindre
av dyra konserver och forsok att sjd-lvagota
hemma,vad Ni annarsdyrt fir koPa.
Titt familjemedlemrnarna: Begd'rinte mdrkvdrdigheter till miltiderna och dt inte i tid och
otid. Skall Ni zitakakor och godsaker,si gor det
efter miltiderna. helst efter en bestimd miltid.
Skriveti april 1951 till vad hjdlp det vara kan.
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Kommitt6n beslot dven, att overingenjorerna
hidanefter skola utdela beloningssummornaute
pi den avdelning, som respektive forslagsstdllare tillhor, i ndrvaro av avdelningsingenjoren
och klubbordforanden.
Kommitt6n har ocksi besluiat att anskaffa ett
vackert diplom, som vederborandeforslagsstillare skall erhilla samtidigt med beloning. LbS
Nydqvist & Holm AB
Vid Nohab dr den organiseradefiirslagsverksamhetenav relaiivt sent datum. Goda forslag
ha nog framkommit lingt fore foretagsndmndens tid och ha vdl ocksi di och di blivit belonade, men forst sedan foretagsnimnden i september 1949 tillsatt en forslagskommitt6 blevo
fastare riktlinjer for verksamhetenuppdragna.
Sedan kommitt6n undersokt huru forslagsverksamhetenorganiseratsvid en del andra verkstdder, gjordes i mai 1950 en viss propagandafor
att vd,ckaintresse for forslagsverksamhetenvid
Nohab, ett meddelandeutsdndes till samtiiga
arbetare i avliiningspisarna, affischering foretogs i verkstdderna,blanketter att anvdndasvid
utskrivandet av forslagen iordningstdlldes och
ett antal fiirslagsbrevlidor uppsattesi de olika
verkstadsavdelningarna.Samtidigt utarbetades
regler for verksamheten.Beloning kan silunda
beviljas for fiirbdttringsforslag inom foljande
omrlden:
1) rationalisering av arbetsmetoder,vari dven
inglr htgi,rder for undvikande av kassation
och spill,
2) arbetarskydd,
3) konstruktiva ftjrbdttdngar av firmans produkter,
4) ov riga produktionsbefrdmjande forslag.
Beloningens storlek ir beroende av forslagets
vdrde ur bolagetssynpunkt och varierar mellan
25 och 300 kr. F6r forslag av synnerligenstort
vdrde kan dock ytterligare ersdttning limnas.
Om eit forslag skulle vare-aY sLdan art, att det
kan foranleda patent, blir det foremil for sdrskild behandling.
Forslag rorande exempelvis dndring av skdrhastigheter,matningar eller dylikt kunna dock
icke foranledabeloning,ej heller forslag, som dr
av sidan art, att de skiligen kunna ansesingi i
arbetarensnormala iligganden.
Forslagskommitt6n hiller ett sammantdde
ungefdr en ging i minaden for bedijmning av
inkomna forslag, varefter verkstillande direkto'
ren tar stdllning till kommitt6nsrekommendatio'

iler r6rande event. beloningar. Rapport over
komrnittdns verksamhet avgives sedan till fore'
tagsndmndenoch behandlasvid dess sammantrdden.
Forslagskommittdnssammansittning ir f. n.
foljande: overingenjor Carl Holmqvist, ordf.,
ingenjor Sten \Tingquist, sekr., forman Tore
S7ennerstrom,svetsareErik Carlson,skyddsombudet John Larsson.
Frin juni 1950till februari Lg5Lha34forsIag
inlimnats till forslagskommitt6n. Foljande 20
ha blivit belonademed varierandebelopp varav
ett med 300: - kr.
3312 E.V. Lindstrom, avd.80 C: Bockningsverktyg for ram till vevhusluckorfor dieselmotorer
(belonat fore fiirslagskommitt6nstid).
2059 8.\Y. Andersson,avd.31: Tryckbrotschfiir
justering av mynningsbromstill eldror.
3746 V. E. Holmberg, avd. 80 C: Regleranordning for instillning vid skdrning med svetsskirningsapparat.
5009 K. H. Gustafsson, avd. 156: Forslag till
rindring av brdnsletillforselsystemet
pi 6 tons
motorkranen.
1777 E. Mattson, avd. 60: Forslag till forbdttfingar vid frisning (konstruktion av lyftkrok).
3633 K. G. Niklasson, avd.67: Anordning for
mdtning av gdngprofil vid invdndig gangslipning.
1709H. Sahlin,avd.60: Matningsanordningp&
frdsmaskin.
1927P,lo'hansson,avd. 3t: Forslagtill dndring
av ledrulle pi verktyg FO-I36'.
1283K. G. Bjork, avd. tJ9: Gradvinkel for ritsplan.
5441 L Saensson,avd. 60: Mdtverktyg.
22SSH, Andersson och 5440 E. Bergkaist, avd.
31: Slipningsmetodfor plana maskinprismor
vid maskinrenoveringar.
50a6 C. lohansson, avd. 7t6: Fiirbdttringar vid
kompressorm 71L3.
271 E. Hansson, avd 6l: Forblttringar vid montering av regulatorpendlar.
2414 T. Lind.holnr, avd.240: Verktyg for vdndning av kolvkdrnor.
1993 L. Andersson, avd. 37: Andring av bearbetning av eldror.
3370 O, Bergkuist,avd. go C: Fiirfaringssdttvid
nitning av stagbult.
1284 L, Olsdn, avd.67: Skydd f<ir spiralvdxlar
i friismaskin.
2295 G. V, Holm, avd. 67: Slipfixtur fiir kopplingshalvor.

BOTAGSTBNNINGBN
FiiretagsnEiurnd
organiserad
Tidaholmsverken

vid

Vid Tidaholmsverken har nu overenskommelse triffats om inrdttande av en Foretagsndmnd. Ndmnden har foljande medlemmar:
Frin F 6 r e t ag s I e d n in g e n: Ordinarie
ledamoter: dveringenjor H . Pr oI I i ur, ordf iirande,
kamrer lY. V/red.enberg, ingenjor G. larlesten,
ingenjiir T. Edberg och verkmiistare K. E.
Suensson.Suppleantereiroeinnuej utseddaoch
eventuellt kommer ytterligare 2 medlemmar
j'imte 2 suppleanteratt utses.
Frin M e t al I s av d e I nin g: Ordinarie
ledamoter: montcir CarI Sj dgr en, verktygsfrdsare
Kurt Persson, pl?atslagareAlfons Lidberg, svarvarc Ernst Persson,bonoplexarbetareI osef Bergc1
ai st, automatsvarvareG ot e An t onsson oclt temSuppleanter:
poarbetare,GunnarChristenssotz.
elektriker Paul Karlsson, svarvarelohn lohansson, borrate Arne Stenholm,borrare Rune Lilja,
forridsarbetare Gillis Karlsson, forridsarbetare
lohn Eng och kallsigarc Arne Borg.
Frin T j d.n s t e m in n en: Ordinarieledamiiter: ritareInguar Bredbergoch ingenjor Knut
Ndsman. Suppleanter:kontorist Inguar Carlsson
och kontorist Anders Nylin.
Frin A r b e t s I ed ^ r n ai Ordinarieledamot: forman Einar Strdm. Suppleant: Forman
lohn Rydin.
Det konstituerandesammantrddetholls onsdagen den 23 maj ph Stora Hotellet under overingenjor Prollius ordforandeskap.
Referat frin ndmndenssammantrddenpublicerasi bilacan.
2305 S. Pedersen,avd. 60: Anordning for slip1128.
ning av tvi diam. i centedessmaskin
5410 P. O. Elfaing, avd. 79 Fiirslag till noggrann instdllning av grader i arbetsbordtill
arborrverk630.
Forbittringsforslag frin mi.nadsanstdlldabehandlas vid Nohab, pi samma sdtt som uppfinninga4 av en sdrskild kommitt6, bestiende av
overingenjorerna Cad Holmqvist och Rickard

Keller.
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kan fdijande vara, soln kommit frin en man i en storindustrivars orcl ingen kan betvivla:
"Fcir en dcl ir sedan 'tar jag anstdlld p& en avdelning, ddr jag p& ett alldelessdrskiltsZittfick gi i livets
hirda skola. Vantrivseln bciriaderedan efter nigot ir
pi avdelningeni fr&ga. Det vart mer och mer fasansfuilt att gi till arbetet. Jag kunde inte dta p& morgonen,brukadetvinga i mig en kopp varmt vattenoch
en halv brddskiva. Vid minga tillfiillen var iag ndta
att fi uppkastninginnan iag skulle trdffa den man,
som gjorde mitt liv till ett helvete. Sdmnenbiirjade
att svika, det vart grubbel ntir iag skulle sova. Dddstrijtt brukade jag somna till slut, fijr att vakna vid
tv&-tre-tiden pi morgonen, m|tga ginger alldeles
genomsvett.Mitt eHnde fortsatteir efter lr, tills min
hiilsa btirjade att bliva ailvarligt undergrdvd,trodde
jag skulle hamna p& hospital, nervernastod pi spiinn
bide dag och natt."
Men varfdr slutade du inte din anstillning? infli-

TASEITRETSBN
nTrivselproblemet'

I

Ndr man tar del av de intressantasiffrorna frin en
galluppundersiikning,som utfcirts vid Gefle Manuiukt* Akti.bolag i Strcimsbro,s&dr det troligen ungefir samma resultat man skulle komma till i ndstan
vilket industrifiiretagsom helst i virt land'
- bara i
Trivselfrigan 1r icke en betalningsfrl'ga
-den g&r mycket diuvissafall kan den iu vara det,
pare in si, dndaned i siiilslivet. Detta liv, detta n&got
iom vi bdra med oss fr&n Yaggantill graven'
Vi citera Gefle Dagblad: "sdkert st&r det minga
'presumtiva' (f<irmodade) f6fiattate,. journalister,
ingenjiirer, ldkare och idrare vid maskinernai vira
industrier. De vantrivs och komma aldig att gota
det innu ?irm<ijannat. Att ordna si att dessa
ligt - f&r hjelp att ta sig ur den vardagsom iidet placJrat dem i oih ge dern.m<ijligheter att fcirverkliga
nlgot av vad deras anlag och intressen sdker sig hdn
emot, ar enda miijligheten att l6sa deras personliga
problem. Goda arbetsledareoch fciretagscheferkan
ocksi diirvidlag gora en insats"'
Ndr man har ldst detta citat si gir tanken till ett
gammaltvisdomsordsomsiger: "Ett elendegives,som
jaghar sett under solen, ett fel som beror av dem som
i-tarmaktett: att dirskap sdttespi hiiga platser,medan
frirn2imligam[n fi sitta i fdrnedring. Jag har sett
trZilar till hdst och hiivdingar fl gi tillfots siso'm
t6lar".
Den, som har sitt arbete i industrien och ddrmed
kommer i berdring med olika mdnniskor,och som dr
intresseradav dessandmnda problem, giir minga intressantaiakttagelser.Man kan fi se den givne "avdelningschefen" i blistZill, och kanskelven f& se ntgon
"avdelningschef"som rltteligen skulle ha bytt kl?ider
med den f<irut nimnda. "Den vise, som mLtga ginger
ddljer sin kunskap,ndr diren ropar ut sitt ofiirnuft",
saknasinte heller bland industriensfolk. I rdttvisans
namn kan dock sdgas,att rdtt man dr p[ r?itt plats i de
flesta fallen. Kdnt dr ju ocksi, att det finnes mdnniskor
som trivs "dveralli utom ddr de dro". Sikert finnes
bland industrienstjdnstemln och arbetaresidana som
bide i livet och p&
tror sig sjdlva vara missanpassade
arbetsplatsen.Men sormkanskevid en djupare undersdkning passaprecis ddr de stl. Hur den "personalkonsulent" eller liknande tjdnstemanskulle vara funtad, fiir att pi ett rdtt sdtt kunna dvertygavederbtirande
om detta sakfijrhtllande,det dr nog inte gott att sdga.
Det hinder ibland, att man kan f& htjra de mest
underliga sakernlr det g?iller dessatrivselproblem.Ett
vittnesbdrdom vad vantrivseln pi en arbetsplatsdr,
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kade undertecknad.
"Jag ftirs6kte nog att komma ur mitt lidande, men
lade hinder i
stolthet och mindervdrdighetskomplex
vdgen", fortsattehan. "Det fanns ingen som jag helt
ville delgiva mig it, inte ens min egen hustru. Ville
icke gdra ocksi hennesiiv till ett "gehenna". Minga
g&ngerstod jag och sig p& min hustru och barn ddr
de llgo orchsovo. Dessasyner gav mig stiitar fram&t,
jag m&stefdr deras skull k?impavidare. Till sist bcirjade jag fundera pL att tagamitt eget liv. Men di kom
det flera problem i min vlg: fanns det nigot liv efter
detta, var det rdtt att gi en s& feg vdg, o. s. v. Hur
som helst jag kom undan detta kors till slut, och dirmed blev jag minniska igen, som kunde g& till mitt
arbeteutan denna Engestoch rddsla fdr dessaanmdrkningar och tillrltiavisningar. Aven jag var i stort behov
av en uppmuntran och ett viinligt ord", tilligger han.
Ndr undertecknadfr8gade om han hatade den, som
gjorde hansliv sl svirt, sadehan: "Hatar, varfdr skulle
jag g6ra det? Det kunde ju ha varit jag, som varit i
kl?ider. Till stor del kan iu inte en mdnpl&goandens
niska hjllpa att hon [r fiidd till att gdra livet svlrt
f& andn."
Skulle nu dessatrivselproblem kunna l6sas genorn
stiirre kontroll p& chefer, mera insyn i den enskilde
individensliv? Nej knappast! Det ri&er nog med de
lagar vi ha.pL alla omriden, i kollektivets tidevarv di
vir fddernedrvdafrihet har bdrjat vackla.
Arbetsplatsen kommer troligen aldrig att bliva
nigon "sdndagsskola", men varfcir kan inte vi mdnniskor siika att g<iralivet s& drngfigt som miijligt fiir
varandra. N&gon slagspatentmedicinfinnes inte, men
ett gammalt kdnt ord kanske passar i detta sammanhang: "Allt vad I vilien att mdnniskornaskola giira
eder, det skolen I och gdra dem!" Om vi stika fdrverkliga detta ord pi kontor och verkstidet, s& torde
alla trivselproblem och dirmed sammanhdngandeo'r'
saker vara liista'
Erifas.

NTT STREJKMI 1TND
Dyningarna efter ftirsta vdrldskriget voro hirda'
Aren om-kringtjugotalet hade var och ett sin arbetskonflikt, ^rt{tgzierc var den ldngstaoch den sviraste'
Inom avdelning 76 av Jatn och Metall vjd Bofors
bildadesen si kallad hi?ilpkommitt6,som fick i uppdrag att fara omkring i bygdernamed bidragslistor fcir
att'samla in kontanta medel, dvensi matvaror, vilka
sedanutdeladesi Folkets Hus en ging i veckan till de
mest behdvande. Initiativt agarenvar en pl&tslagarevid
bruket - nu dtid sedanflera 6r tilibaka - som hette
Bergstrdm. Han var rik pi uppslagntu det giillde att
hilipa kamraterna. Han anordnadebl. a. ett karnegenom samhdlleten sdndaglam:t e9-kabar6"utriag
fOrestil"ning vid Loka brunn en lcirdagskviill' B&da
tillstZillningarna blevo lyckade och g&vo gott resultat,
s&om desiavore &tskilligtatt skriva,men inte nu, mtijlisen en annang&ng.
"I
st?illetskall-jag f<irscjkaberdttaom en annanhdndelsefr&n den tiden, som jag myckeivdl minns, fastin
iren flytt. I hj?ilpkommitt6nfdlides man it, tvi och
tvi av dem, som ooto d'gateav en gammal cykel' Men
efter en tids &kandeblevo iaktmarkernad&liga och
ddrav turerna langte. En morgon ndt iag och min
kamrat trdffadesoih dugetttbrdnnandefriga diskuteom
radesom vart vi skulle styrakosan,kom vi <jverens
bodde
det
d?ir
herrgird,
Val&iens
bes6ka
vi
skulle
att
en sammal fdrmijAen brukspatron. Si stora fdrhoppvi kanskeinte, men vi vigade
,rinlat av besciket'fiade
Men nu miste jag i fdrivdg'
oss
gav
vi
och
f<;riOket
kamrat.
min
om
nigot
n[mna
bigiende
*Hun
out som klippt och skuren tilt dylika uPP-dlag'
si han
Han hade en g&ngi iiden varit frdlsningssoldat,
var vlltrimmud. Hutt var stor och kraftig och dZirtill
beg&vadmed en enastiendetalftirmiga. - Han fcirde
alitid talan vart vi kom, ty den, som han kom till tals
med, ftill snart till fdga, dvenom man i bcirjanvar in
si motstrdvig. Ndr han talade, hade han fcir vana att
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rulla huvudbonadenmellan hdnderna,den gick oavbrutet runt som ett hiul, och dagen tili dra hade han
pi sig en si kallad knalihatt. Men han, sornalla andra,
iradJen svagsida: han var dddligt fcirskrdcktftir hundar, oavsettom de voro stora eller smi. Fcir mig var
det d?irfcirett stiende uppdrag att scikalista ut om det
fanns hund eller inte ddr vi skulle gcirabesdk.Samma
sak ocksi denna dag.
Pi hans frlga om de hade hund pi Valisen svarade
jag varken ja eller nej. Jag visstemycket vdl, att det
p& herrgirden fanns en gammal stelbentSankt Bernhardshund,men iag vissteocksi, att utan f. d. frZilsningssoldaienst-ria[' skulle resultatetav bestiket bli
Iika med noll. Och dlrfdr teg jag.
Framkomnatill ort och stdlle stegadevi in i kciket.
Ddr trdffadesbide brukspatronoch frun samtherrskapetsgamla trotjdnarinna. Arendet framfordesoch den
mest-idrsigkomnefcirdesom vanligt ordet. Patron var
spr&ksamoch vdnlig, tecknadeen summap& bidragslistan och bjrid ossstigafram och sitta. Si skulle frun
bjuda pt kaffe, men di kom hunden frin ett annat
rum. Ndr han fick se oss,lit han hdra ett ilsket morrande och det var nog. Di hdnde katastrofen. Den
gamlagrina knallhattenfick sig en kldm si den sprack,
for upp med en skrdll, och det bar ivdg
k<iksdcirren
ut civer en grdsmatta,igenom en blomrabatt och rdtt
pi den iippna stalldtirren.

Patton stod ddr hdpenett cigonblick,tnen s&frigade
han: "Vad tog det it mannen?" Jag fcirklarade,att
det var rddslanfdr hunden. Vi gingo efter ut och pfr
girden md,ttevi den vettskrdmdestalldringen. Patron
om han visstevart den persontagit vdgen,som
f.tFLgade
nyligenkom ut frin ktjket. Drdngenpekademot stallet
och sade: "Dd, de, kom en - i han sitter uppflugen
pi havrebingen. Ja tror det var satan sjilv, fcir han
kom fort."
Mycket riktigt, ddr funno vi kamraienblek och darrande,oformrigenati sdgaett ord. Patron fcirsdkrade
att hundenvar ofarlig och uppmanadehonom att komma ner och fcilia med in till det utlovade kaffet.
Patron hade rnycket roligt p& hans bekostnad,men
vad betyddedet. Dagen var i alla hdndelserrdddad,
trots missddet,och det var ju huvudsaken.
Ja, si gick det till den g&ngen. Alla m<ijligheter
utnyttjades. Med fcjtenadekraftet, inrnhlrd vilia och
solidaritetoch med Ivar Malmstr6m som ordfcirandei
fackfdringensamtBergstrcimi hjZilpkommitt6nlotsade
vi ossigenom de bistra tiderna. Trots allt.
K. F. K.
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Bengtsson, Guslau Emil,
f.1883.
Bengtsson anstdlldes Lr
1897 vid Nydqvist &
Holm AB, ddr han fiirst
arbetadepi Maskinverkstadenoch senarep& Avsyningsavdelningen.Vid
jubileet 7947 erhlll han
stora mcdaljenoch gratifikation fcir 50 tjinsteir
och hade silunda ca 54
tjdnste&r,di han den 12
april avgickmed pension.

.tJe{tu(Intu=-,
Ygr-somStutot
sintion*/

J

Anderston, GustauBir ger,
f.1886.
Andersson anstdildespi
Krutavdeln. 19O4 och arbetadeddr till i910, de
han blev fcirmanpi Riirapteringen.Ar 1916 blev
frir K rut-,
hanverkmdstare
Reparations- och Byggnadsavdelningarna. Vid
omorganisationen 1933,
di Byggnadsavdelningen
utcikades,blev han verkmistare fdr denna avdelning och innehadedenna befattning till den 9 mars, di han avgick med pension
efter ca 47 tlanste?tr.Han erh6ll 1928 medalj i guld
och vid jubiieet gratifikation f& 42 tjanste&r.
Andersson,Henning,
f. 1884.
Ardersson arbetade pi
i Bofors
Byggnadsavdeln.
frin l9O2 ttll alug.19O4,
di han flyttade till Nobelkrut och fick arbete i
tvdtt- och malningshuset.
DIr arbetade han till
1915,var pl Trotylfabrioch
ken I9r5-194r,
&terkom sistndmnda Lr
till tvdtt- och malningshnset, ddr han arbetadetill dee l) mai i i.r, di han
slutadevid uppnidd pensionsilder. Han hade di ca
47 tjanstefu och fick vid jubileet 1946 medalj och
gratifikation f<ir 42 tjinsteir.
'

Augttstsson, Carl Edain,
f.1883.
Augustssonanstilldes ir
1921 som smedhantlangare i Smedjan vid Nydqvist & Holm AB och
dverflyttade senare till
Gjuteriet, ddr han arbetade som hantlangaretill
den 14 april, di han slutade vid uppn&dd pensionsllder efter ca 30
tjiinste&r. Vid jubileet
1947 mottog han medalj och gratifikation fijr 26
tjdnsteir.
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Berndt, Karl Albert,
'
f. 18St.
Berndt anstllldes 1 juni
1906 som filare i Kanonverkstaden,dlr han i april
1928 blev frirman och i
juli 1933 verkmistare.
Denna befattninginnehade han till den 31 mars,
di han avgick med pension efter ca 45 tjd'nstehr.
Vid jubileet 1946 erhdli
han medalj och gratifikation fdr 4o tjinsteir.
Elfstrdm, Axel Herman,
f. 1883.
i ValsElfstrtimanstdlldes
verket i Bofors i oktober
1897 och blev senare
svarvarei Fdltverkstaden.
FrLn 1922 till den 30
april 1951,di han slutade
vid uppnidd pensionsilder, arbetade han som
filare i Kanonverkstaden.
Vid jubileet erhdll han
medalj och gratifikation
fdr 49 tjinste&r och hade stlunda ca 54 &r i bolagets
tjinst ndr han avgick.
| :son-Fr)tk, loban Emil,
f. 1884.
J:son-Friskanstilldesvid
Boforsi juni 1921,ddr
han hela sin anstillningstid, med undantagav ett
kortare avbrott L947, arbetade pi Verktygsverkstaden s&som verktygssmed. Han avgick vid
pensionsilder
uppnidd
den 1 juni efter ca 30
tilnstelr. Vid jubileet
1946 erhiill han medalj och gratifikation frjr 25
tjlnsteir.
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EttR v iltJelDl,

'f.ft64.
Isaksson arbetade fcirsra
gingen vid Bofors juni
1898-j uni I9o 3 pi"ByggHanvar
nadsavdelningen.
anstiilld pi Villingsberg
t 1r L9I3-19L4 de AB
iigde
Bofors-Gullsping
detta bruk. Ateranstdlldes p& Byggnadsavdeln.
i juni 1928 och var trdarbetare ddrstddestill den
14 mars,di han slutadevid uppntdd pensionsllderefter
ca.29 tjdnslrcer.Erhiill medalj och gratifikation 1947.
I ohauson, Anders I ohan,
f. 1886.
Johansson anstdlldes &r
r9r2 vid Nydqvist &
Holm AB p& Maskinverkstaden,der han fdrst var
filare och sedan ritsare.
Han blev 1938 ritsarefrirman, och innehadedenna
befattning till den 28
februari, d5. han avgick
med pension efter ca 39
tjdnsteir. Vid jubileet
1947 erhill han medalj och gratifikation fdr 35
tjdnsteir.
Sjt)lin, Bengt lohan Olof ,
f.1886.
Sjdlin anst?illdesi jan.
1904 som lokritare vid
Nydqvist & Holm AB,
d?ir han senareblev konstruktcir. Efter en 5-i.rsperiod vid annat fiiretag
iterkom han 1919 som
chefskonstruktcir,
blevritkontorschef 1926 och
1935 dveringenjiir ochfcirsZilj ningscheff 6r j ?irnviigstekniska avdelningen,vilket 1945 utstrlcktes till att
gilla firmans samtligatillverkningar. Vid jubileet erhtill han medalj och gratifikation fd'r 37 tjZinsteir och
hade sllunda ca 4L tjdnstehr,d& han den 1 april avgick
med pension. S. kvarstir som verkstillande direktijr i
SwedishLocomotive \7orks Association AB.
Ranzquitt,Larc August
Seuerus,
f. 1885.
Ramqvistanstdlldes
i juni
1933 som byggmiistare
pi
Byggnadsavdelningen i
Bofors. Denna befattning
innehadehan till den 31
mars i ir d& han avgick
-o.l

^o..in.

Karlron, Karl Thedor,
f. 1885.
Karlsson anstilldes i oktober 1899 som maskinarbetare i Kanonverkstaden. I juni 1911 blev
han ritare pi Konstruktionskontoret,i juni 1917
monteringsingenjcir
och 1
ir senareverkstadsingenjtir i Kanonverkstaden.I
iuni 1931utnimndeshan
till <iveringenjdroch chef
frir Verkstiiderna.Vid jubileet erhijll han medalj och
gratifikation f'& 47 tjinsteir och hade silunda mer
uin5 1 tj?insteirdi han den 3 1 marsavgickmed pension.
Kuarf ordt, Carl Pontus,
' f. 1882.
Kvarfordt anstdlldes vid
Nydqvist & Holm AB ir
l92I i Verktygsverkstaden, ddr han arbetatsom
verktygssvarvaretill den
11 mars, di han avgick
vid uppnidd pensionsllder efter ca 30 tjdnsteir.
Vid jubileet 1947 erholl
han medalj och gratifikation fcir 26 tj?insteir.
Almgren, Adolf Fritiof,
f. 1884.
Almgren anstdlldes vid
Boforsverkeni maj 1915
sisom reparat<irp& Reparationsavdelningen.Denna syssla.har han innehaft heia sin anstdliningstid eller till den I juni
1951 d han slutademed
pension. Vid jubileet erh<jll han meCalj och gratifikation {61 31 tjdnsteir och hade silunda cirka 36 tiinsteir dl han slutade.

Avskedshyllning

vid Nohab

Vid Nohab har det blivit tradition att en arbetare avtackasoch l-ryllasav sina arbetskamrater pi avdelningen,ndr han avgar med pension.
En representantfor verkstadsklubben,i regel
klubbordforanden,hiller ett litet tal, overldmnar
en blomsterkorgoch sl bjudesvederborandep5.
bilskiutshem.
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I
Aug'
19''19
2. Fortin, Klas Eduin, Krutbruksarb.
I93,
!8. Karlsson,Karl Helge, Transportarb.
3I. Nilsson,Karl Sixten Etaiat, Krutbruksarb. 1933

trII kvartalet

l95l

fu,;l/vqzz

Sept.
L8. EriAron, Karl Entil Gunnar,Krutbruksarb. 1937
I94L
29. Krantz, Frid.a Vilhelmina, Stdderskt
1937
Krutbruksarb.
Einar,
30. Anderston, Gastaa

Boforeoerhen
Anst.-ir

Juli.
l9l4
l. Linderberg, Bengt Olof ' Planerare
1929
13. Kock, Gustaa Alex, Batlastate
23. Brandberg, Ragnar Eduin, Kanonborrare 1929
24. Larrson, Helge Natartael' ForcLdsarbetare 1943
1932
24. Nilsson,Enar lobanner, Fdrman
l92o
Godsmottagare
Ture
Ernanael,
Karlsson,
25.
Ang.
1c)15
14. Bergl:, Guslaa Verner, Konstruktdr
1942
Glodgningshjzilpare
14. lsakron, I ohatlE"-ald,
1
17. Pettersson,Erik Gunnar, Stationsmdstare 9 3 B
1949
20. Karlttou, Ent)l Ragnar,Div.-snickare
Sept.
r927
1. Karlssort,Karl Einar, Trdarbetare
6. Aronsson, Gurtau Zakarias,Vdrmeskdtare rg40
1c ) ? a
8. Pettersson,Erntt Albert, Borrare
r olc)
Ll. Sjdberg, Karl Hjalmar, Betare
1923
Maskinreparatdr
D. Ablberg, EriA Fritz Helge,
rg26
15. Nordqaiil, Sigurd Fetdinand, Ritare
19t0
20. Holnzstri)nz,Harr7, KoPPlare
1933
28. Perston, Karl August, Bergsprlngare
t943
SpLnkdtare
Hjalmar,
Bror
29. Fortgren,

il'ohclb

Juli.
8. Olofsson,Anders ViAtor, Gjuterihantl.
12. Karlsson, Garlaa Gillis, Filare
13. Hellstriim, Hialnar loel, Snickare
2o. Alin, Paulut Berthold, Revolversvarvare
21. Matlston, Euert Filip Alfons, Frisare

1927
1937
1927
1946
L935

Aug.
tI. Hall, Henning AlriA Eugen, Smed
L4. Berglund, Karl Algot, Fdrridsexpedit

L946
1951

Sept.
18. Gad.d,Torsten Olof , Forman
22. Kopp, Erih Herbert, Fiirman

L9)7
L938

Wed.aoetkcn

Sept.
L7. Alexandertrotz, Karl, Avsynare
L8. Nng, Knut, Filarc

L94L
1947

?5'Arlng
Arrg.
13. Sddergren,Gltnnar, Stidare

1948

Nobellerut
Juli.
9. f ansrorz,loban Mortirzer, Krutbruksarb.
16. Gustautron, Karl Georg, Krutbruksarb.
18. Sji)holrn,Erih Folhe, Krutbruksarb.

1938
tg20
1934

ffi

BAHruADA
Till sign, GAiO.

Tidll"holnsoetkett

Juli.
26. Shatt,Melker,Spinkiirare

RBIIAKTIONHN
Niista nummer av B-pilen utkommer i slutet
av septemberminad. Material, text och bilder,
allt lika vilkommet, biir vara Redaktionen till

har tjversdnts
Eder friga om Kilstabussarna
till NBJ fiir utredning. Den publicerasallts8'
handa senastden 1 sePtember.
jdmtesvari ndstanummer.
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1949

Tnmumnrinn
litterafrtr
EriLston, Karl Araid,
[. 12 juni 7896,
d.25 aprilr95r.
Eriksson anstdlldes hr
1923 vid Nydqvist &
Holm AB pi plitslageriet, dir han hela tiden
och dndatill sin bortg8ng
arbetatsom kranftirare.

Stri)ntberg,Karl Erih,
f. U febr.1922,
d . 2 3 m a r s7 9 5 I .
Sirdmberg anstllldes i
j::ni 1936 pi Ekonomiavdelningen(ef terkalkylen)
i Bofors och flyttade i
dec. t94O till Krigsmaterielavdelningens offertkontor. Hiir tj?instgjorde
han till sin bortg&ng.
Nilston, Karl,
f. 10 dec. 1900,
d . 2 5 m a r s1 9 5 1 .
Nilsson arbetadevid Bofors december I93rapril t9l6 som linjearbetare pFtElektriska avdelningen. Han Steranstdlldes i augusti 1946 som
el. montdr pi sammaavdelning och innehade
denna sysslatill sin bortgi^g.
Norin, Gustau Adolf ,
f. 4 juli 1898,
d. 23 april 195r.
Nordn var anst?illd pi
Byggnadsavdelningen i
Bofors nov. 1935-sept.
1937, arbetade vid Nobelkrut juli r94o-sept.
1942 d3' han flyttade till
Bofors, fdrsi till Centralfcirridet och ddrefter till
Byggnadsavdeln.,
ddr han
arbetadetill sept. 1947.
I luni 1949 Steranstllldes han som fcjrridsarbetare i
Rijrverkstadenoch innehade denna tilnst till sin
bortgeng.

Ett testamente. Nobelstiftelsens tillkomsthistoria och dess grundare. Av Ragnar Sohlman.
Stockholm 1950. Norstedts.
Med anledning av Nobelstiftelsens lo-FLrigatillvaro
fcirra lret utkommo tvenne bdcker, dels en diger officiell lunta ddr alla Nobelpristagarnapresenterades,
dels boken med ovanstiendetitel. Redan i Bofors
Historia fi.r man en aning om alla de svirigheter som
m6tte den unge ingenjiiren Ragnar Sohlman, Alfred
Nobels vln och trogne medarbetare,nlr han skulle
klara boutredningen,fi det kortfattade testamentet
godkiint och dess dunkelt formulerade bestimmelser
genomfrirda.I "Ett testamente"fir man nu alla dessa
svirigheter nlrmare beskrivna p& ett utomordentligt
levande s[tt. Att n[rmare redogiira f6r alla detaljer
?irogiidig. Flera kapitel iro spdnnandesom en detektivroman, och man fir den st<itstabeundran fcir den
takt, smidighetmen samtidigtfasthetvarmed det hela
klarades. Givetvis berdttas det ocks&mycket om den
Nobelskatiden pi Bjdrkbornsherrg&rd,om hur Aktiebolaget Bofors Nobelkrut grundades och hur de Nobelska intressena i Aktiebolaget Bofors-Gullsp&ng
awecklades.
Med. Albatross ouer hausdjupen. Av Hans Pettersson. Stockholm 1950. Bonniers.
Den svenskadjuphavsexpeditionent947 -19 48 under professor Hans Petterssonsledning gav utomordentligt intressantavetenskapligaresultat, till iikad
kinnedom om oceanernashistoria, geologi, djurviirld
m. m. Expeditionenkunde genomfdrastack vare storartat mecenatskapfrnn ett par gdteborgare. Expeditionsfartyget, Bostrijmskoncernensskolfartyg "Albatross", ett av vlrldens vackraste fartyg, var utrustat
med alla moderna tekniska hjnlpmedel, utan vilka
resultatenaldrig kunnat nis. Man kunde med ett sPeur
ciellt konstrueratkolvlod upptagasedimentproppar
havsbottenpi mycket stora djup. Lodningen skedde
med en s?irskild djuphavsvinsch, som tillverkats av
Asea och Nydqvist & Holm. Sedimentlagrenstjo&lek
uppmittes enligt professor STeibulls metod genom
ekon frin explosionsvlgorna frin sjunkbomber frin
Bofors o. s. v. Boken dr icke endast trevligt skriven
utan dven vackert illustrerad.

Historiensplogbillar. Vapenhistoriskharrdbok
av Olle Cederlof. SvenskaBiblioteksforlaget,
Malmo 1951.
PL ca 2oo sidor har sekretetareni Sklnes Vapenhistoriska Fdrening fdrsdki g6ra en sammanfattning
civervapentypernasutveckling fran ildsta tider till nu.
Givetvis kan en dylik historik aldrig bliva uttijmmande, men bra myckethar kommit med. Kapitlet om de
historia- som ur vir synpunkt
olika artilleripiesernas
skulle ha varit mest intressant- ir helt kortfattat och
slutar redan omkring 1860. Frin omkring 1500 till
1S0o-talets mitt undergingo artilleripjiserna inga
stdrre fcirdndringar. Det medeltida artilleriets historia
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TEKNISKT NYTT
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Prourigg fi)r Mobilaputnpen aid TYedauerden.
\fedaverken foto.

vilkind och beprovad schweizisk konstruktion.
Tillverkningen sker p6.Iicens.

Mobilaputnpen i rdntgenbild: 1 Bassning,2 Lagerstdld, intopp, 3 Tiirningsring, inlopp, 4 Axel, 5 Axiallager, 6 T;itningshylsa, 7 Lagerhllsa, I Kopplingsplint, p Lock, 10 Statorpaket, lL Rotor, 12 Statorlindning, 13 Hus, 14 Titningsring, utlopp, 15 LagersAdld,utlopp.

\Tedaverken har nyligen tagit upp en helt ny
tillverkning av den s. k. Mobila-pumpen, en
cirkulationspump for virmeledningssystemav

. dr mycket intressant,man hade under denna tid siviil
jiittepjiiser med 65 cm:s kaliber som bakladdningspjiiser med mindre kaliber. Ett bra bildmaterialkompletterar texten i denna bok, som "fyller ett l?ingekiint
behov", fcir att anvinda en nigot sliten fras.
Miranda i Suerige och Norge 1787. General
Francisco de Mirandas Dagbok frin hans resa
1787. Utgiven av Stig
september-december

Ryd6nm. fl. NordiskaMuseet.Stockholm1950.
Francisco de Miranda, den sydamerikanskafrihetshjiilten, hade en mycket skiftande och Ziventyrsfylld
levnadsbana. Ett litet intermezzo i denna bildar hans
besciki Sverige, som han utfiidigt skildrat i sin dagbok, vilken nu 6versattstill svenskaoch publicerats,
fdrsedd med ett utomordentligt vackert bildmaterial.
Miranda kom frtn Ryssland till Stockholm, fortsatte
diirifrin iiver 6rebro-Bofors-Karlstad-Kristiania
och 6ver Trollh?ittan till Gdteborg, ddr han stannade
en tid och tog djupa intry&. Miranda var en kvick
och vaken iakttagare och hans skildringar biira iikthetens prdgel. Till hans resa genom Sddertiilje, Orebro,
Bofors och Trollhiittan skola vi senareEterkomma.
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Mobila-pumpen bestir av elmotor och pump
sammanbyggdatill en enhet. Elmotorns rotor
zir utformad som en cylinder med pumpskovlarna i ena gaveln. Rotorn tjdnstgor siledes direkt
som pumPhjul och vattnet strommar tvirs igenom densamma. Konstruktionen dr enkel och
sdker, pumpen har tyst ging, dr absolut tdt och
fordrar praktiskt taget ingen smorjning eller
packning. Den dr ocksi mycket enkel att montera och kommer sdkert att finna en stor marknad. Konstruktionen fiz;mgfu f. 6. av hdr publicerade"rontgenbild".

Minadens historia
Hajen och Kjellmanspojkarnahollos med vlglagning i Olme under forra kriget, di rykten
gingo, att "ryssarna voro med sina bltar i Yd-nern". Sina unicaboxar och termosflaskor hade
de inhysta hos en gammal gumma i en liten
stuga vid vdgen. Forsta dagen de voro inne ddr,
undrade gumman, var dessa kadatna kunde
vara if.rhn.
Jo, vi d allt fri Kristinehamn, upplyste
Hajen.
- A, stackars er 6. alle mdnnisker dar L i
Kallsta, for nu dr ryssen i Vinern, i. han kommer a skjute scinner bdgge stira.
- Han kan bare forsoke, sa Hajen. Vi belrijver inte vara rddda, f<ir i Bofors ha di gjort en
kanon, som skjuter si langt, att sekter di pi en,
sa treffer di barnbarna'
((Jr ,,viirmrandshistoriet',)

ech/tiicl
wod,lor
Semesterhemmet

Stor&ina

<ippnarfdr sdsongenlcirdagenden 16 juni. Stordnfir
dl besdk av en del Boforsklubbar. Redan den 9-10
juni har Reso sin sedvanligatrZiff pi semesterhemmet.
Semesterperiodernabiirjar midsommarafton och
fortlciper fram till den 25 aug. Den ordinarie semestern,som infaller under tiden den 7-22 juli, Ir
till st6'rstadelen reserveradfijr de metallurgiska avd.,
som ej har mrijlighet att dndra sin semester.
Den ordinarie pensiondrsveckan
blir mellan den
11-18 aug. De pensionirer,som ej kan beredasplats
under denna tid, erhiller vistelseveckanfcire eller efter I
den ordinarie pensiondrsveckan.
Innan semesterhemmetstdngesf<ir sdsongen,kommer en stdrre studiekonferens att fdrleggas diir. Pi
denna konferens, som biirjar sd'ndagenden 26 aug.,
kommer en del aktuella Imnen att studeras. Kursdelt^garne utses av de olika fackliga organisationerna
inom Boforsverken, alltsi dven frin SIF och SAF.
Skvddsombudenkommer lven att beredastillf?ille att

Musik under

arbetet

Fdljande visa, insjungen av Edvard Persson
pt Sonora (v 7563), och minga ginger hcird
i radio, publicerashd.rmed tillstind av Sonora
Musikfdrlags AB och SvenskaVisfcirlaget.
Text: Ch. Henry- A. Pdrson
Musik: Knut Edgardt
I forna dagar aisor sii)ngs au aarzdrandegesiiller
bland tpSnorna li6d snicharnstrall och hyuelnt
lilta glid
ocb smedentidng till sldggant takt och skriidd,arnxeg
ej heller
I shrSetsgamla kista
blea uisan lagd, den sisa
- f ?i, den fanns inte lingre n7gon plats i industri'n.
Men sedantill fabriken
hom radiomusihen
ocb fi bar alla yrken Sterfannit ntelodi'n.
Nu gjutat biul till tonerna aa lularbokuartetten
grdnater iadraa; glalt till melodin au barnalro.
Niir basenh.ommerhiirs det glada drillar i falsetten
ocb rakblad stdnJa!at till arian ur Figaro.
Bofors dom gdr kanoner

under en dag besd,kasemesterhemmetmedan kursen
pl,glr.
biirjan berdknas den nya
Till semesterslsongens
miniatyrgolfbananv^ra f?irdig. Den kommer sdkert
fcirstrijelse.
tJt<iverdettabjuds
att bidragatill gdsternas
sisom musik och
det pi de sedvanligafcjrstrcielserna
dans, bad, fiske, lekar och idrott.
Nlmnden hoppas, att alla som bestiker semesterhemmet kommer att trivas och iven sitta vdrde pi
denna vackra anllggning, diir det ir vil scirjt f<ir itt
dven arbetarnashustrur fir viia fr&n de dagliga hush&llsbestyren.
Genom den fdrndmliga forbindelsenmed rdlsbuss
kan bescikgcirasiven pi s<indagarna.De som reflekterar pi sidana besdk b<ir dock meddela sig med
Stordnastiftelsensexpedition, Vattentornet, Bofors,
som hilles dppenonsdagaroch torsdagarkl. 16.30 till
17.30 t. o. m. aug. minads utg&ng. Tigtiderna fd,r
sisongenkommer att som vanligt annonseras.
Stori)nastiftelsen

till Harlekins nzilioner
aid Mosfielupen byd.damonopoletmal aSrtsnut
Tre bilar gi)rs i kaarten
till shngenGamle raarten
och iilet tappar pA butelj till Hammarforseu brus.
Till tonerna aa SAiira,sk.iirabaare man sig raAar
- till rnorronAaffet sjunger Kaffepetter dagens oers
Till Loppan: sdng ahrt bentbitriidefilt ocb tiicke sAaAar
till FrakoilAlubbew haloa htir man f ztssita en ters
Ocb &6nt Lapp-Lita Aui.der
niir gumman lappar Aliider
- till lag d.rpanA och
fhgelfri min haartAat,SAerin . .
KatsiirtAorna dom rymmer
till sSngenNtir det shymmer
ocb tuppensuitd lahdn uiiut till Spinn, tpinn dotter min.
Srtjobbar ui med.liu och luil ocb dAar produh,tionen
- det striinzntar'tonerin ocb uaror ul ur ahr fabrik.
Ocb hi)nan aiirper tjog p2 tiog nir Tuppen anger tonen
ocb hotsan midldar byttan full till sliirernas nzusik.
Skomakarnpliggar liiiler, till lYaldimirs orAetter
ocb arbengldd.jenrhder bos ett folk au freidad. tam
- Att Stergenationen
den iiAta glada tonen
- det iir
fdruisso inget dLligt rad.ioprogram.
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Adresserakuvertet
r95r, B-pilens
Sommarkoriordet
Redaktion,Huvudkontoret, Bofors
Klipp hat

So,mmarkorsordethar fcirfattatsav portvakt Elon
Myhr, B-pilens speciellekorsordsftjrfattare.
De tre fiirst dppnaderdtta lijsningarnabel<inasmed
3 pris i resp.15, 10 och 5 kr. Ldsningarnaskola vara
insdndasenastden 1) augusti19)1.
VAGRATT:
1 . Dotterbolas i vdster.
4 . Med s en kiind singerska, annars ritar det anliggningarna'
1 . Lider sdkert ingen av B-pilens l?isareav.
1 1 . Mdtes vtor i.
12, V 2 i l k i i n d f 6 r a l l a g a m l a b o f o t s a r e .
Stir fijr vllljud

frin UPPsala.

1 4 . Ldtlinesverkitederna vilkomna varje dylik.
t 7 . Soecialitet f6r Nohab.
1 8 . Bijr icke anvlndas som tillhygge, och finns pi varje bonds&rd. Kan ock trdffas pA IvIVK 3.

2 0 . Vad vore en kanon utan en dYlik.
2 2 . Gdres pl arbetsstycketinnan maskinbearbetningen'

)\

Var foidom vlldiam, men Silfversparre klarade den
elegant.
29. Pettersson i all korthet.
30. Finns sdkert i skafferiet.
33. Fir man nu g6ra i verkstiderna'
15. Fdtkortad form fijr yttrande ord.
36. Den stiirsta verkstaden vid Bofors.
37. Undantrdngdes av Nobels nya krutsorter'
39. M&nget dylikt har utrustats med BoforspiZiser'
40. Si kallat.
41. Blir det fiir de flesta vid semestern.
42. Gdts det In i dag Pi tiPPatna.
43. Ldmpligl att hilla sig i nir det stormar.
44. Yad vore vll Punschen utan den?
46. Fdttidnst och iinskar den som viil framAt hir i livet'
48. Ser iill att risker.t" blir sml vid Boforsverken'
53. Vad vore vil bilen utan den?
58. Gtjr man pi monteringsavdelningarna?
59. F6r tesor i lufthavet.
61. Till sjdss.
62. Tassade f6rr omkring iven i s6dta Svetiges skogar.
61. Gtrr sdkert om efter en liten ticl.
64. Omdebatterat tilltalsord.

65. Htir finns det mycket handlingar
66. Kyla.
67. Efter fiirbrdnning.
LODRATT:
Har grovplitslagaten anvdndning fiir.
Skall man inte gdra sig i onddan.
Kan man ocksi tycka.
Alltfdr hirt skattat objekt.
Eo liten skelmsk figur som ocksi kan skjuta prick.
o . Tar sig bagaren fram pi.
8 . Hela satsen.
o Laura brukar man kalla henne.
1 0 . Bdr konstrukttjren och fiirslagsstillaren vara.
Ligger Trollhittan i fijrh&llande till Bofors.
I O.
Och i Frankrike, Belgien m. fl. ldnder.
1 8 . Ofta i samband med si.
L 9 . Kadavet.
2 1 . Till pi engelska.
2 2 . Kan man ocksi kalla den som kasserar.
24. Vintrigt ikdon.
2 6 . Motsatsen till dubbla.
)1
Kan man fi i virens tider.
28. Sommardrlkt i hagen.
Gdr bide h?isten pi Ingen och en hel del folk i verk)L,
stdderna trots fijrbud mot kortspel.
32. Miste finnas Pi varje granat.
14. Yem skulle inte vilja ha hand om den?
35. Somliga kallar det fiir sing.
38. Stat av stater.
42. Synes i bide linga och korta lopp.
43. yi fi vdl hoppas att han inte ryar fdr mycket.
45. B'or yrkesmannen vara.
47. Eftefitaktat tecken fiir idrottsfolket.
49. Torkhus av gammal typ.
50. Gott till maten.
51. Svattkonst.
52. Elva vigriitt. dr detsamma.
54. Ett ganska viktigt litet ord.
)5. I den svenska skogen.
56. Ovdlkommet i mjdlbingen.
57. Vdxlas om viren och smides i Bofors.
59. Btukar vara vdlkommen med posten'
60. Kan man innan man fir full visshet.

t.
2.
3.
4.
5.

KAI(l-S1-AD

r95l

l\'I/q 11,4NJ'7-RYC K5,1 KI.R
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Redaktionskomrnitt6
Fil. kand., Korrespondent (FRK)
ANDREE,
Representant fiir Avd. z4 av Svenska Industritidnstemanna-Fiirbundet

GOSTA

ExPeditiir
GILLBERG,
Representant fiir Bjcirkborns Fabriksarbetarefackftirening

ARNE

F6rman (VL 1)
LINDAHL,
och z8r av sveriges Arbetsledareftjrbund
Avd.
r13
fcir
Represenrant

RAGNAR

S v a r v a r e ,( V R 9 0 )
SODERHOLM,
f6r
Avd.
Representant
75 av svenska Metallindustriarbetarefcirbundet

NILS

Overingenicir (NT)
\f AHLQUIST,
ledning
Bofors
fcir
AB
Representant

ARVID

Redakttir
EGIL

och ansvarig utgivare

Fil. lic.' Socialkurator(EP)

LONNBERG,

Redaktionsutskott
Nohrrb
JOHN LARSSO N, HuvudskYddsombud
fcir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
Representant
BEN GT MOSSBERG, Serviceassistent
Representantfcir SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantftjr Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenicir
{or Nydqvist 6c Holms AB:s ledning
Representant

Tidoholmsoerken,
ROLAND EKVALL, Ritsare
Representantf<ir Avd. r 63 av svenskaMetallindustriarbetarefcirbundet
KNUT NASMAN, Ingenjcir
Representantf<irArbetsledare(SAFavd.7o) o' Tjdnstemdn(SIFavd r 9)
EVALD MOLI N, KorresPondent
Representantfiir AB Tidaholmsverkensledning

Wedaoerken
GUN NAR AXELSSON, Elektriker
verkstadsklubb
Representantfcir Sv. Metallindustriarbetarefcirbundets
C AR L B E R G Q VI ST, Fdrestindarefcir Efterkalkylavdelningen
friretagsklubb
Representantfcir Sv. Industritidnstemanna-Fcirbundets
JOHN GAU, Gjutare
Representantfijr SvenskaGjutarefdrbundets giuteriklubb
S V ER R E N I C K L A S S O N , F c i r m a n
Representantf<ir SverigesArbetsledarefcirbundsfciretagsklubb
GOSTA LI N DH, Chefmetallurg
fijr AB V. Dan Bergmansledning
ReDresentant
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FUREIAGSNNMNDERNA
FRAN
folkpensionsavdragav 2'000 kronor'
till arbetstagarnasstillmed hinsyn
'levnadsvillkor
skulie vid en uttagningskvotav 7 /o
att
i iivrigt,
nins och
fiir-kto"o.' frln den
borde fiilia for- betinga en irlig piemie
o.nliotttfOttn&nerna
INOM
'endringarna
Den ftirsdk'
F(iROEAi{STiiLLDA
TIOTII}IG
om
35-0
sekraie
i de aktiva befolkningsrade skall eild'ggapremier fr&n och
B0F0RsK0l{cER1{Et{
sruppe-rnaslevnadsvillkor samt att
med uppnlddu"le tt och till och med
!Jia'fo.tdbildningar om mii!ligt borde
Nr 2 ' 1951
6l &rs'ilder. Fdr kvinnornahar den
undvikas.
rivre oremiegrdnsenfiireslagitstill 61
Utredningen har fcirordat, att tiiinir. ,irbetseivarenskall i sin tur inbestepensionsfijrsdkringenskall goras tala ett arb"etsgivarbidrag,
som iit lika
obiieatorisk,omfattandealla inkomst- stort som summan av hans ansthlldas
Boforsverken
,isr:rr. antingen dessairo anstillda' premier.
,iflutiandigu ftiretagareeller icke yr- ' Perrsionernaskola anPassasefier
Fdretagsnimnden vid Boforsverken (.ru.rktutti-a, och oberoendeav huruden aktiva befolkningens levnadshiill under ordfiirandeskap av Herr
vida inkomsten hdrrtjr fr&n tiiinst' standardoch skall ftir den sakensskull
Ragnar Olson m&ndagenden 28 mai rcirelse,fastighet eller kapital'
d.r, g.no.tnittliga pensions-givande
Medan folkpensioneringentill stdr- inkomsten, medelinkomsten,ttir perrqir sitt andraordinarie sammantrdde
sta delen finansieras genom allmdnna soner i avgiftspliktig ilder t!?inas&iom
f<ir &ret.
skatter, skulle den nu fdreslagna p-en- mltt fiir f,enna levnadsstandard' Ansionsfiirsikringen byggas UPP- etter oassninsensker pi si sdtt, att pensio1950frrsbokslut
linier; d' v' s' 'n.r.rn
helt ftirsiikringsmiissiga
e"ndtt. i pnoportiontill fiirZindSom inledning till denna pr-o$ram pensionernabliva beroendeav den en- rinqarna i medelinkomsten'
punkt visadeslfusbilder iiver hur ett ikild"r insatser i form av Premter'
Xvsdrande fiir pensionensstorlek
i[ti.U"fte bildas och vdxer upp, och.i Folkpensionenskall best& och pen- blir d"etantal pensionspolng,som den
blir nirmast en -Pi.
anslutnin-ghZirtill lnmnades..p[.,stil- sions.'fiirsdkringen
fdrsikrade unider premiebetalningstiband intaladekommentarertlII Dllcer- bvesnad p& dlenna. Statsbidragskall den fdrvlrvat. Den som ett Er har en
na. Bilderna och kommentarerna iik"e" utee till pensionsfcirsdkringen, oensionsqivande
inkomst,som motsva,koil. atkedliggiira hur ett aktiebolags ,rt"n d.inu skallielt finansierasav de iu, medElittkomsten,erhlller 1 pena:vipeglar sig i redovis- ftirs[krades premier cichgenom bidrag
u"it t"-tt.t
sionspolng. Ar inkomstentvl ginger
ninsen och i fiirita hand i balans' samt fr&n arbetsgivarna.Fijrsdkringensfiirs&st&, .tf,ell.t vederbiirande2 po'ing,
vinit- och fbrlustrdkning'
valtninssko"stnader skulle emellertid' tre qtnger si stor 3 podng etc' Ar siHdrefter ldmnade Direktiir Nordb?iras# staten, genom att statliga orlnnla medelinkomstenett ir 2'000
qaist en utfiirlig kommentar till bo'
gan komme att hindhava fiirsdkringen' kronor och har en -om
Persondetta tr haft
avseendeverkiaeets &rsredovis=ning,
7.000 kronor,
Som tidigare ndmnts, har Utrednettoinkomst
en
19)0. Det torde emeller- ninsen lZim-nat&sido fondbildningssa"mhetslret
erh&lles
tid icke vara erforderligt att i detta svst?metoch i stdllet fiirordat, att de
(inkomsten) (folkpens.-avdraget)
NordDirektcir
sammanhangiterge
denrion.r, som utg& n&got visst tr
arsirskild
i
d&
7.000 - 2.000
komientarel,
qvists
2,5 Po'dng'
iinansietasav premier och arbetsgivar- ------LOOO
ldmnas
tlkel i dettanummer av B-pilen
fbr samma&r.
bidrag
(medelinkomsten)
en redogiirelse ijver bokslutet och den
Den enskildes sammanrdknadenet&rsredovissom vederbtirande
pensionspodng,
dar*.d"rt--anhingande
binkomst vid taxering till statlig in- De
under irens
ihop
simtai
ningen.
fiir
frirsZikrad
undedag
komstskatt skulle utgdra
med andivideras
lopp, summerasoch
berikning av premier och fiirmlner'
vilka
under
at,
Premie kan erFdrslaget till allmiin Pensionsskall utgi iiimsides tui.t
D& folkp-ensionen
det geframkommer
varvid
Idggas,
av
form
Penmed derinas?irskildanya
f 6rsiikring
ar avsom
er,
sion, miste man f6r att bestdmmadetta nomsnitt i Poiing Per
PenDirehti)r N ordqaistldmnadefiilianstorlek'
pensionens
f6f
underlag reduceranettoinkomstenmed sdrande
tiIl'o
de o'rientering ang&endePensionsutftireslagits
har
%
i
lionsniu&n
anses
kan
ett s& siort beloPP, som
redningens fiirstag till allm?in pen- pensionshdnseendetryggat genom fiir ilders- och invalidpension,vilket
sionsfiirslkring.
en Person' som I genomiolkpensionen, av lJtredningen be- innebdr, att
Sedan -borjan
Peisionsfrlgan alltsedan
en pensionspoing per
fdrvdrvat
avsnitt
Detta
nZimntfolkpensionsavdrag.
varit fdremll for
1930-talets
ilderspension, som ir
en
Er, erh&ller
dras bereknas fiir nirvarande till
fdr eret'
^ihatt uppmdrksamhet,bl' a' i riksmedelinkomsten
u"
2.050 kronor. Pensionskall icke'be- >6 7o
stiger ett ir,
dasett eettim ett flertal vdckta motiomedelinkomsten
D?irest
iiver
30'000
rdknasp& nettoinkomster
nei til'lsattes i biirian av 3't 1947 -av
rikar automatiskt underlaget fiir Penkronor.
den
chefen fiir handelsdePartementet
i sammaomfattning och dirigeVarie &r skola myndigheternafast- sionen
med uppgift
pensionen att fiilia fiirs. k. Pensionsutredningen
kommer
nom
angivande
stdlla en uttagningskvot,
att utreda fr&gan om tiinstepenslonepenningvdrdeoch lev'
ihur stor del av den pensionsgivande dndringarna
ringen fiir privatanst?illda'I oktober
nadsstandard.
inkomsten, som skall-erlZiggasi preomfatta &lders-,
tqio framlide utredningen ett pnnPensionsfdrm&nerna
mie. Meningen vore' att denna uttagallmZin
med fiirslag till
och har
cipbet2inkande
famitiepension
och
under en invalidUtredningenshu- ningskvot, sEdandensamma
mdnfu
f&
67
oJnsionsfdrsdkring.
till
satts
oensions&ldern
'vudprinciper
av lag- Ove"reinestidav ca 10 tr successivi 'rren
Anke'
kvinnorna'
or
f
fu
63
'ha vid utformandei
och
7
omkring
/o'
hititl skulle hilla sig
fiirsiaeet lrarit, att anslutningentill
har fdreslagitstill h?ilften
Oetta betvders&lunda.att en inkomst Densionen
allbliva
borde
tianstJpensioneringen
&ldersPensionen.
av
7.000 kronor, reduceradmed ett
tiran d.n pensioniftirminerna sk?iliga p&

En siirskild avdelning inom Pen- nativ till arbetsgivarbidragenhar fcire- stcirrereparationerav tjdnstemannabosionsstyrelsen har frireslagits skola slagits att fcirsdkringsavgifternaskulle stider uppgick till ca 1.860kronor per
handha den centrala fdrvaltninsen av uttagasendastfrin de anstillda och att bostad. Hnrtill komme kostnaderna
pensionsf<irsdkringen,
medandJokala
nigot arbetsgivarbidrag <jverhuvud fcir en grundldgganderenovering av
uppgifterna ombes<irjasav skattemyn- taget icke skulle utgi. Det bleve se- sammanlagt4 aldre bostdder, totalt
digheternai sambandmed debitering nare en ld,nefriga mellan arbetsgivare beldpandesig till ca 75.OOOkronor.
och uppbcirdav skatt. Ett sdrskilt or- och anstdlldafcir regleringav de 6kade
F<ir arbetarbostdderna
har den geB n, bendmnt pensionsridet, skall utgifterna fcir de anstdllda. D& vidare nomsnittligakostnadenfcir st<irrerepaskapas, med uppgift att vara hcigsta den allmdnnafcirsdkringenlven enligt rationer uppgitt till ca 2.180 kronor
beslutandemyndighet 6ver pensions- utredningsmajoritetens
mening m&ste per ldgenhet.
fcirsdkringen. Detta rid skall vara kompletterasfcir att de stora tjdnsteHerr WiAsten pittaladei detta samsammansattav reDresentanter
fcir Sta- mannagrupper,som iro fcirsdkradei
ten, kommunerna,d" enskilda,arbets- t. ex. SPP, icke skola fi sin pensions- manhangvissafcjrhillandenbetrdffanfcir bolagetsbostigivarnasamt fdr de anstdlldaoch 6v- standardfcirslmrad,har det iFr8.gasattsde hyressdttningen
riga frirsikrade, sammanl^gt 12 per- att bibehilta nu tilldmpad. oidning der frir .arbetareoch viss minadsavlcinad personal. I sambandmed avlcissonef.
vid sidan av det fcireslagnasystemet,
Siirskilda bestdmmelserfcir dver- d. v. s. tillita vi'ssvalfrihet betrdffande ningen av naturafcirminerna hade arbetarna erhillit en frirhiijd irshyra,
g&ngstiden ha fcireslagits och fr&n organisationsformen.
medan ddremot bl. a. en del arbetsdessafinnes att anteckna,att endast
ledare, som bodde i arbetarbostdder,
den som erlagt minst en Erspremietill
Kostnader nedlagd.a under dr
fortfarandebetaladeden tidigare, ldgfdrslkringen, har mcijlighetatt erh&lla
1949 ; rebaration och ntodernire hyran. Dessa missfcirhillanden
nigon pension.
borde rittas till.
sering
au
bolagets
bostiider
Vidare kan ndmnas,att alla"inkomsttagare skola erlagga premier till f<irDireAtiir Nordqaist framhdll, att
Inledningsvis meddelade DireAtlir
sdkringenoch erhilla daremotsvaranhan
vore fullt medvetenom detta fdrNordquifi, att bolaget fcir ndrvarande
de fcirminer. oberoendeav om de rehillande samt att man frin bolassledvore igare tLLl728 av arbetareoch I22
dan ha sin pensionsfrigaordnad eller
ningens sida vore instiilld p& att"scika
av tjdnstemdndisponeradeligenheter.
icke. Detta miste i sin tur medf<ira
f5.bort dennaridande skillnad i hyresHiirtill kommeca 70 bostadsrdttsldeenvisentliga indringar i de pensionsanheter och ca 80 pensiondrsbostddei. liiget fcir olika kategorier hyresgdster
ordningar, som gdlla den dag lagstifti sammaslagsldgenheter.I samband
Kostnaderna,utom avskrivningoch med avlcisningen naturafcirminerna
ningen om allmdn pensionsfrirsdkring
av
trider i kraft. Den gamla pensions- rdnta, utgjorde fcir tjLnstemannabostd- i allmdnhet fcir arbetarnahade dven
standarden, i den min fcirmnnerna derna under Ftr 1949 tillhopa ca hyrorna reglerats och motsvarande
enligt denna dro bittre, skall emeller- t66.OOOkronor. H?irtill kommer 1,2 lcineregleringskett. Di. nigon sidan
tid icke fcjrsdmrasgenom att en lag /o avskrivninEoch medeltal 4 /o nnta
avkisning emellertid hittills icke gepFLhalvt anskaffningskostnadenmed nomfcirts fcjr arbetsledarna,hade
om allmdn pensionsfiirsdkring
tillkombemer, vilket silunda skulle betyda, att ca 150.000kronor. De sammanlagda handlingen av hytesfrt.gan fcjr dessa
anordningar,som idag ge bdttre fcir- kostnadernafcir dessabostliderskille
fitt ansti. Med hinsyn till att blott
m&ner.i en eller annan form komma silunda frjr det aktuella iret uppgi till
ett fetal av arbetsledarnadisponerade
att bibehillas fcir kompletterande ca 716.000 kronor. Di de influtna bolagets bostdder av detta slag var
hyrorna under sammatid endastupp- saken av mindre
pensionering.
betydelse,men fcjrLagen om allmin pensionsfcirsdk- gett till ca 409.000 kronor, uppstod hillandet f6rorsakadesamtidigt vissa
ring har av Utredningen fdreslagits att fcir bolageten nettofrirlusti dessabo- svirigheter att genomfd,raen avldsning.
stdderom ca 308.000kronor.
trdda i kraft den I ian:uari l9)5.
Vad betriiffar de direkta kostnaderUtredningensfrirslaghar varit frjrekunde Ungkarlsfdrliiggning i
mil fcir allmdn remissbehandling
hos na fcir tjinstemannabostdderna
civligaorgan och allmdnnaoch piivata antecknas,att kostnadernafcir smdrre f amiljebosthder
institutioner. Genomgiendesynasre- reparationeruppgitt till ca 732.OOO
D)rektiir Nordqui$ framhdll, att bomissinstanserna
vara eniga om att ut- kronor, medan fcir stiirre reparationer
laset
fdr ndrvarande svaradefrir fcirtill ca 207.000kronor.
redningsminnen istadkommit ett till
taggning av sammanlagt 573 ogifta,
Vad ddrefter angl.r arbetarbostddersin utformning enkelt och tilltalande
anstillda manliga och kvinnliga arbefcirslag, dven om m8.ngakritiska syn- na hade de totala kostnadernafcir ir
tare och tjdnstemdn.
1949, exklusive avskrivning och renta,
punkter framkommit. S[rskilt i tvi
F6ljandebolagettillhiiriga villor ha
uppgitt till ca 1.059.000kronor. Hdravseendensynesfrin mlnga hnll kritik
riktats emot utredningens fcirslag, till skall ldggasavskrivningoch rdnta, tagits. i ansprik fcir "ungkarls"-fcirnimligen i vad avserutformningen av berlknadepe sammasdtt som fdr tjiin- raggnlng:
med ca 186.000 Dimbovig. 5 f'or L7 manliga arbetare.
arbetsgivarbidragetoch den obligato- stemannabostdderna,
10 frir 9 manligaarbetare.
riska anslutningen till f6rsdkringen. kronor. Sedan de influtna hvrorna. Lagmansvdg.
H?irvid har bl. a. framh&llits. att det som endastuppgingo titl ca Z'S:.OOO OveringenjcirKarlssonsgamla bostad
f'& 22 manlisa arbetare.
miste betraktas sisom otillfredsstdl- kronor, avrdknats frln kostnaderna,
Anders
Ersgat. 5 f& fi manliga arb.
skulle
silunda
nettofcirlusten
lande att frin arbetsgivarnas
i
arbesida skall
limnas bidrag till pensionering av tarbostlderna utgcira ca 960.000 kr. Kungsvdgen 74 f& 19 kvinnliga arb.
sjiilvst?indiga fdretagare sisom advoVad betrZiffar de direkta kostnader- Ingenjcir Erikssonsgamla bostad fcir
17 kvinnliga arbetare.samt
kater, likare och tandld.kare,i all syn- na fcir bostidernakunde antecknas,
att
nerhet som dessa fcirsdkringstagare kostnadernaf6r smdrre reparationer Boisvdgen11 fcir 13 tjdnstemdn.
ofta ha fi eller inga anstdlldaoch belciptesig till ca 257.OOO
kronor, meYtterligare en villa skulle inom den
ddrigenom sjdlva iiverhuvud icke er- dan kostnadernafrir stcirrereoaratio- ndrmastetiden tagasi ansprik fijr 10
Ligga nLgot arbetsgivarbidrageller en- ner uppgingo till ca 569.000ironor. ogifta tjdnstemln.
dast ett obetydligt sidant. Som alterDen genomsnittligakostnadenf<jr
Slutligen hade i 9 ldgenheter i
,)

ri'gor
Parkeringsf
Malmgtrdarna beretts plats ftir 63 Ouriga iirenden
N
oqifta arbetare.
Direktiir ordquist meddelade,att
F orslagsuerksamheten
Bolagetsetgerd, att i viss utstrdckbolaget med hdnsyntill r&dandeparDire ktiir lV ablsteen meddelade,att keringssvirigheterdvervdgdeatt iterning stiria for fiirl?iggning av ogttta
systemet
arbJtstaqarei villor och liknande bo- Fcirslagskommitt6nden 22 mai l95l
ei tiI det tidigaretillzimpade
stider v*orevdl motiverad med hdnsyn hallit ;ift andra sammantridefdr iret
med uteslutandebilparkering & stora
bolaget hade och ddrvid behandlat15 olika fcirslag, parkeringsplatsen
cisterom jlrnvlgen'
till arbetskraftsbehovet;
varav5 bordlagtsfcir ytterligareutred- i surnbutid^harmed
skulle parkeringav
hdrigenomhaft mitilighet att i nigon
ning.,4 icke ansettsbtjra fijranledan&- motorcyklar hdnvisastill parkeringsmarifOrbattra situationen,i det man i
ett 20-tal ligenheter kunnat inrymma gon.-b.l,ining, medan de lterstiende omr&dit vdster om idrnvdgen. Detta
insettsvirda beloning.
dver 200 anstdllda'
senareomride kunde ndmligen med
Vidare kunde meddelas,att det vid hinsvn till markensbeskaffenheticke
I detta sammanhangkunde ndmnas,
att man inom bolagsledningenhade fciregiende fciretagsndmndssamman-lamplieenanvdndasfor bilparkering.
haft planer p& att fiir Kilstaverken trddJ omndmndadiplomet vore under Det'skulle vara^v vdrde,om Ftiretagsinrzitti en mera Permanentungkarls- tryckning dvensom-att diplomet och ndmndensledamtjter ville i respektive
fiirldeening. Def hade hiirvid bl. a. forekommande penningbeloningar i
vidareinformeraom bakarbetsplatser
att i utbyggnadsetappII
varit"i& ta-.-l
fortsdttningenkommer att utdelastill
grundin till bolagets itgerder -med
6ver- Zindringav de nuvatandeparkeringsfrir Malms&rdarnalilta inrdtta en sdr- forslagsstilarnaav vederbcirande
skild l?ingl til ungkarlsbostdder.Sam- ingenidr i nlrvaro av avdelningsingen- fcirhillandena.
tidiet hade emellertid ifrigasatts, om iriien'och klubbordfciranden.
Hew Ed'uittCarlssonansig, att det,
det'icke av flera skdl vore bettre att
med hinsyn till ofta fcirekommande
f6rladesndrmaresta- Elauli)s nin g o ch b etalnin g
ungkadsbostdder
sviriqheteratt & den nuvarandeparkedels centrum in arbetsPlatsen.
auelaugifter
ringsplatsenfinna nigon hillplats for
Herr Olson framhtill, att frigan om
med
DireAtdr N ordq'u)stmeddelade,att b,risarna, skulle vara l[mPligt
bolagetsinrittande av ungkarlsfcirldggavsedd
plats,
en
sdrskild
av
markering
distributionsavdelning i villabostdderav arbetarparten bolasets elektriski
nyiillkommandebo- uteslutandefdr bussarna. Det kunde
tagiis upp tilt behandlingmed hdnsyn nine"till frilid av
bl. a. Skranta.Agge- tilliggas, att den allmdnna nedfartstill att man ansigedet i linga loppet staJsomridenI
att isamkas leden till kontoret och verkstdderna
mera vilbetdnkt att siiria for bostlder rud och Sandvikenkomme
Vidare icke vore tillfredsst2illande,men att
arbetsuppgifter.
-.
it anstlllda arbetare och tidnstemdn yttedigare
att den nyligen be- denna friga finge tagas uPP i annat
med familjer, d& denna arbetskraft ttttdJmutt vlnta,
slutade elskatten skulle medfora en sammanhang.
vore mindre r<idig och d[rmed till
del extra arbetefcir avdelningen. Fcir
strirre gagn f6r bolaget dn den ogifta
Direktdr Nordqaist meddelade,att
att undvika en utdkning av personalen bolagetplaneratatt lita anordnasdrkategorien.
och ddrigenom tjkade utgifter- hade skilda pirkeringsplatser
fijr bussarna.
Direhtiir lVablsteen fcirklaradei anbolaeet flaner p& att lita verkstdlla Vad betriiffar nedfartsledenvore man
slutning till Herr Olsons pipekande, avlZiininsav de elektriskamitarna tre
inom bolagetvdl medvetenom att denatt det i praktiken icke torde varu mdi'
glnger i"stdlletfcir som for ndrvarande
samma icke vore tillfredsstdllande,
liet att erftAllauteslutandegift arbets- fvra"
om iret. I samma sYfte
elnqer
men miste hela dennafriga sesi sammiste
kLft, utan ati bolaget alltid
ausis-b;laget att upph<iramed syste- band med den
och
viss
Planerade omliiggmed
en
rdkna
ProcentYngre
metined fontantinkasseringar.Man ningen av stora Orebrovigen.
di ofta ogifta arbetstagare,fiir vilka
dmnadesilunda i st?illetcivergi till det
bolaget dvin m&steombesciriaf'6ild'gg- av Karlskogastadsedannigon tid tillHerc lViAsten ansLg, att bolagets
ning. ivtO;figfretenatt s&somfijrr ordna ldmpade systemetmed inbetalning av beslut att bereda parkeringsplatsfor
meJ inackordering av ungkadar hos de
avgifterna6ver postgiro' motorcyklisternai det 6ppna ornrldet
familjer ir numera tyvdr mycket be- De "l"ktritk"
abonnenter,iom vore anstdlldavid vlster om jirnvdgen skulle, med h[ngr[nsad.
bolaqet,hade alltid miijlighet att via syn till den st6rte risken f<ir stdlderav
ordna med hela eller delar av motorcyklarna, skaHerr llviAlen ansLg,att da det be- budieten & intressekontoret
det
familiebost?ider,
hdvdesytterligare
likviderins av fdrekommande elrdk- pa en viss irritation hos motorcykeli och fiii sig vore beklagligt, att redan ninqar, virfcir den Planerade [nd- isurna. Eft sett att bereda skydd mot
befintliga sidana bostddericke i full
rini-en icke borde komma att medfora ol,ovligatillgrepp vore att llta inhiigna
utstrdckning kunde komma till an- nig-rasv&righeter
f6r dessaabonnenter' det nya parkeringsomr&det. Fdr att
vdndnins fiir det avseddaIndam&let.
istadkomma bdttre reda i parkeringsHen Ed'uin Carltson framhiill, att
I likhet med Herr Olson ans&gehan
fcirhillandena kunde man eventuellt
stadenhade endastgoda erfarenheter
det ur bolagets synpunkt p& l&ng sikt
tinka sig ett systemmed tilldelning av
av inbetalningentiver postgiro av de
riktigare ati mera riikna pi den gifta
slrskilda parkeringsplatserfdr envar
elektriskaavgifterna.En viss nackdel
motorcykel[gare efter samma PrlnclP
arbetskraften.
vore det qivetvismed fdrre avlisningsVad betr?iffar frlgan ang&endefdrftir de vanliga trampcyklarna.
perioder,men kunde, sisom Direktdr som
lissninsen av unqkarlsbostdderfijr
Hdrefter fdredrog berr Olson en av
framhillit, vederbiirandei
torde det ur flera syn- i{ordqvist
fliitt"."tt
flertal arbetare undertecknad skriett
"" riktigare att inplanera bolaget anstillda abonnenter sjilva
punkter vara
till Fiiretagsndmndenang&ende
velse
att
ordna
genom
p&
saken
den
r&dabot
ietnmma i de centrala delarna av
Gr6nfeltsporten.
med erfbrdetliga likvider via bud- bilparkering vid
staden.
geten.
DireAtdr Nordquitt framhdll, att
)oeringenfi)r l{/ahlberg ansig, att
om parkeiingsplatsfdr bilar
f.rlrgan
att
konstatera,
Herr Olson kunde
mycket talade fcir en central f6ild'gg'
skulle tagas upp
Grcinfeltsporten
vid
hyste
icke
Fdretagsnlmnden
inom
man
nins av de fiir Kilstaverken avsedda
med iivriga
samband
i
behandling
de
till
n&qrasom helst beiiinkligheter emot
men mtste diirvid
ung]<arlsbostdderna,
parkeringsfrigor.
och
elavldsning
fijr
principerna
foirtsiittas goda bussfdrbindelsermed nyi
Sms
bet"tning av elavgifterna.
Kilsta.

:

Nohab

tidigare p3.morgonen, st att omkliid- kommas, om vissa arbetarefingo speningsrummen dro uppvlrmda till ar- cialiserasig pi rensning och erhcillo
Under direktijr Odelberss ordf6- betets bdrjan, vilket dveringenj6r bra verktyg. Godset
borde iven avsytandeskap hiill fiiretagsndmlndenvid
Holmqvist lovade tiinka pt.
nas, innan det gir ut frln gjuteriet.
Nydqvist & Holm AB den 8 juni sitt
OIj edi: tri but ionsuagnen. OveringenOveringenjd,rHolmqvist framhdll
andra sammantrddefrir iret.
jdr Holmqvist sadeiig tro, att ;liedet beklagliga med det intraffade,
distributionsvagnen
skulle visa sig bra. eftersom det icke var frirsta g5.ngen
Ej sI ut b eb andlade tid i gare
Han ansig att den borde kunna be- sldant skett pi sistone. Han pitalide
firenden
tjana hela verkstaden.
lven bearbetningennyligen av en moKVE-hurten. Det meddelades,att torram, som sedermerafltt kasseraspl
Vid genomging av listan dver ej av'grund av diligt gods,
och utbad sig
slutadedrendenbehandlades
fciliande: den pitiintta KVE-kursen hade upparbetarnaS
medverkan
skjutits
till
hd'sten.
till
att bristfiilOmAlddningsrum i aud. 60/61.
Vrigen utdnf i;r marketenteri och ligt gods stoppasi tid, si att bearbetMaterial fiir anordnandeav dusch och
fotbad har anskaf.fatsoch meningen uerAstadtAontor. }veilngenjdr Holm_ ningskosgnader icke liiggas ned p&
dr, att om mdjligt utfd,ra installations- qvist fdrklarade, att orsaken till att sidant.
arbetet me'd vdgens oml2iggning ej . dveringenjcir Holmqvist pltalade
arbetet under verkstadssemestern
i ir.
Rummet pi nedre botten m8ste dock Kommlt rgang var, att samma bygg_ dven tre fall, dh man hittat id.rnbitar
fortfarande tagas i ansprik fiir verk- nadsfirma skulle utfdra vissa arbele"n i kompressorertill motorer. Huru
vid nya dieselverkstaden.pi srund av dessakommit in dr icke kiint. men de
stadsdriften.
-hade
kunna inte ha funnits i kompressorerna
Personalbroscbyren.
Ett av sekr. ut- fcirsenadematerialleveranser
arvid motorernasprovkdrning f6re levebetet
dd.r
ej
kunnat
pibrirjas, och firarbetat nytt manuskripi hade utdelats
till samtliga Iedamd,leri ndmnden. man cinskadenu vdnla d,venmed vdg_ ransen. Saken faller dock tillbaka pi
"
friretaget och kan skada motorerrias
Event. erinringar och dnskemil om arbetet f& att taga allt pi. en ging.
Ouersyn
innehillet skulle fdr att bli beaktade
aa orga.nisationen. Sekre- renommi och arbetarna uppmanades
teraren upplyste, att den kommitt6 darfdr att hella tigonen uppe frir
vara inkomna fdre midsommar.
Marhetenteriet. Direktdr Odelberg som tillsatts fcir d,versynav organisa_ sidant.
Herr Herman Andersson fcirklara_
upplyste, att anscikan om byggnads- tionen, ej_varit i verksamhetpi"grund
tillsttnd ingivits fcir ett par veckor av att flertalet kommittdmedlemmar de,.att.manvar bekymradf<ir cylindersedanoch att bes6kav ldnsirbetsdirek- varit hirt engageradei annat arbete Iocken,som spricker,och undrade,om
i samband med iiverflyttningen av detta icke kunde bero pi. att godset
tdren vdntades pifdllande vecka, di
frt.gan skulle diskuteras. Herr Erik dieselmotortillverkningen fr6n- Atlas blivit mycket hirdare, sedan mir fett
de elektriska ugnarna. Herr Evert
Carlson meddelade,att d.venarbetarna Diesel.
Mriller
bekrdftade, att en hel del av
hade avsdnt en skrivelse i saken till
transporterna inonz oerAfiiiderna.
Det upplystes,att ett fcirslagfdreligger de dldregjutarnavoro skeptisktinst?illlinsarbetsndmnden.
Virmeledningarna i oerAstiiderna. fcir ordnande av de interna transDor_ da mot det elektrisktgjutna godsetoch
Overingenjcir Holmqvist meddelade, terna. I sambandhirmed plpekade rekommenderadedven, att bettre ut_
herr Herman Andersson,att en Lel del gingsmaterial skulle komma till anatt den.tcir civersynav uppvdrmnings_
-kommittin
bristfZilligheterfinnas i nya dieselverk_ vdndning.
anordningarna tillsatta
Traaerterna i nya dieselaerAttaden.
staden,
framkommit med vissa fiirslag, som
som fdrorsaka mycket onddigt
tillsammansmed kostnadsberdkninsar spring. Direktcir Odetbeig fcjrklarad!, Direktdr Odelberg omtalade, att ttaskulle framldggas fijr f<iretagslEd- u:t
det g?iller Ieft avhjelpbata fel', verseroa skulle dndras, s3, att de bli
9T
ningen. De omliiggningar,som f,unde si bdr man icke f<tr dessa avvakta btde golv- och korgmancivrerade.
komma att beslutas,hade man tdnkt transportutredningen.
Bostad.ssubuentionerna.Herr Her_
Gr.tjnaausyningsAorten.Det med_ man Andersson f6,rklarade,
sig kunna gdra innevarande sommar.
att de bo_
,
Fijr att istadkomma verkligt goda clelades,
att dessaiterinfcirts.
stadssubventioner,
som ldmnats. voro
Ldrlingsutbildningen. Herr Einar pf9ke1 uppskattade men
vd.rmefcirhillandenskulle man beh6va
efterlyste
lZiggaom taklanterninerna,vilket emel- Engkv.ist
.sade-signu vara ncijd med beskedom subventioneringav ldgen_
lertid frir avdelningarna60, 6I och 80 aen losnlng trigan om ldrlingarnas heter i hyreshus.
skulle kostaej mindre dn 1,2 milj. kr., placerandei yrken f8'tt.
Ingenjdr \Tingquist <inskadeveta,
Gjutningen ar) cylindermanilar. om subvention kunde
varfcir detta ir uteslutet av kosinadsutsi fdr till_
skll, men genom de itgdrder man DirektcirOdelbergomtaladeatt en un- byggnad av hus, pi. vilfet
direktdr
d.mnade
fciresli,hoppadesman komma derscikningav gjuteriets problem pi_ Odelberg-svarade,ait om ingen
ny Idfram till betydligt bettre fdrhillanden. gar och att expertisskulle konsulteias. genhet skapas utan endast
golvytan
Silunda skulle effektiva aerotemprar
- -I-detta sammanhangtog herr Evert cikas,kan subventionicke utg&.
uppslttasi avd. 80.
Mcjller upp frigan om en"reklamation
Herr Einar Engkvist tog upp fdgan
frln en kund, som klagat pi diligt
I samband hd.rmed pipekade Herr
om ldgenheter fdr sidana, sbm redan
lferman Andersson,att omkhdnings- renvt gjutgods. Herr M6ller anst!
dro anstd.lldahos Nohab, och fijresloe
rummen i nya dieselverkstadendro"si sig kunna pivisa att de spikar och ei
att exempelvis hllften av det til-i
fuktiga, att d.venkldderna i skipen bli
fil, som hittats i en motdrdel, ei hiir- fdrfogande stEende bostadsbestindet
fuktiga, och dnskade att nlgoi skulle stammafrin gjuteriet, men ville dock skulle disponeras frjr
detta dndami.l,
gd,rasddrit. Overingenjiir Holmqvist
rekommendera, att ftirhailandena i
medan resten reserverasf<jr nyanstdllfdrklarade, att saken varit p& tal med relseriet togos under prdvning. Han da. Direktcir Odelberg instd.mde
i att
-viil
byggnadsfirman, som var av den Esik- pipekade dven fall, di mycket
ren- en viss.frirdelning av det tillg?ingliga
ten, att man fdrst nlsta sommarkunde sat gods kommit tillbaka frin verksta- bostadsbestindet
vore motiverad melvdnta sig bli av med fukten, som beror d-enunder motivering, att rensningen lan nyanstlllda L ena
sidan och tidipi att vdggarnainnu ej torkat ut. Herr
skulle vara bristfiillis.
gare anstdllda 3. andra. DE bristen p&
Herr Herman Andersson ansig, att bostlder Ir si stor som nu d.r fallit,
John Larsson frl.gade, om man inte
kunde tdnka sig att bdrja eldningen biittre fiirhillanden skulle kunna istad- dr det nog oundvikligt,
att nyanstilld
4

eifter sarnt i sin tur korrekt meddela
I.srn till sina kamrater utanfdr
ndmnden.
Kamrer \Tredenberg limnade en
med stort intresse &hiird redogdrelse
f<ir AB Tidaholmsverkensbokslut fcir
Lr 1950. Till var och en av de ndrvarande utldmnades ett exemPlar av
Konjunkturldget
och vinst- och fijrlustbalansrdkningen
Redogore'lse fdr bokslutet
I en iiversikt av konjunkturl?igetberdkningenper den 31 dec. 1950, varfr.r1950.
rijrde direktd,r Odelberg det labila lii- ldr
efter dessagenomgingosoch kommenget ftir ndrvarande,med vissa tendenFtirvaltningsberittelsen f6r L9to terades i detalj. Efter&t fiiljde en
ser till prisfall, som dock motverkas med vinst- och fdrlustrdkning, balans- stunds diskussion, varunder sirskilt
genom kriget i Korea och oron i Per- rdkning och revisionsberittelseutldm- avskrivningarna blevo f6remil ftir en
sien, besvdrligheternafiir verkstadsin- nades till ledamdterna jlmte en sam- ingiende behandling.
Ingenjiir Ndsman redogjorde fdr
dustrien att kunna skaffa material till
manstdllning ijver Nohabs f<irs?iljf<iljd av jdrnbrukens stora orderbe- ningsvdrde1950 och dessfdrdelning beliiggningeni avd. 601, maskinverkld,ggning samt den osdkra situationen samt en sammanstd.llningav fdrdel- staden. Bellggningen ir mycket god,
ifrtga om brinslefdrsdtjningen, som ningen av "fijriidlingsvdrdet". Fcir- i en del maskingrupper,sirskilt i frdsdr beroendeav utvecklingen i Persien. sdljningsvlrdets och fcirddlingsvdrdets maskinerna, ir det iiverbeldggning,
som blir mycket stor under FLrL952.
Rdrande Nohabs egna produkter fiirdelning visades iven grafiskt.
fdrklarades,att orderinglngen dr god,
Direktijr Odelberg liste upp &rsre- Inneliggande order skola levereras
ehuru det'hciga svenskaprisliiget gdr dovisningen, kommenterade dess sif- successivtmed slutleveranssePtember
1954. Civilt arbete ( huvudsakligen
att exportbestillningarna dro f.&. Ar- feruppgifter och besvaradeframstlllda
betskraftsbristen gdr ocksi att leve- ffi,gor. Herr Herman Anderssonut- sax BS-100) utgiir for den ndrmaste
rdnsfdrseningarej kunna undvikasoch tryckte sin tillfredsstillelse med att framtiden ca TO tio av beliggningen'
att hjZilpa bolaget under senareEr kunnat gcirasi
han v2idjadetill de anstZillda
Overingenjcir Prollius upplyste i
till att undvika s8dana.
stora avskrivningar och ddrigenom detta sammanhangatt en ny avdelning
D& ingenjiir \Tingquist framhdll
konsolidera stdllningen, ehuru han fdr sm&order skulle inrittas. Vidare
<inskvdrdhetenav en begrlnsning av dock ansig att det ur stadenssynpunkt skulle 4 d 5 nya maskiner anskaffas.
antalet tillverkningsobjekt,sl att tillkunde vara dnskvlrt, att bolaget redo- Ett 20-tal man torde behdvanyanst[lverkningen skulle kunna ske i stiirre visade en nigot strirre beskattnings- las. Vidare meddelades,att en omtill gafl?iggningav transPortsystemet
serier, fdrklarade direktijr Odelberg, Daf vlnst.
feltruck och lastpallar skulle ske.
att de nya motoruppliggen gjorts med
Direktcir Odelberg avslutade dlrIngenjdr Jarlesten meddelade, att
tanke pi serietillverkning. Till fdljd
efter sammantrldet med en dnskan
beldggningeni avdelning611, ammuav att reservdelslagretiir otillriickligt
om en god och trevlig sommar.
il
nitionsverkstaden,vad det g2iller de
miste seriernadock ofta brytas fdr tillstijrre automaternavar god fdr cirka
verkning av nl.gra f& enheter reservett ir framit. I de mindre automaterna
delar, som meste tagas fram fort. Tidaholmsyerken
var beliggningen sdmre,men en f6rReservdelsbristen
dr ej Htt avhjiilpi,
Fdretagsnlmnden vid AB Tida- biittring syntes ftirestiende. Han utoch rnotortillverkning i obrutna serier
holmsverken hdll sitt konstituerande taladevidare. att det vore iinskvdrtatt
kan ddrfdr ej stiillas i utsikt pi ling
den 23 maj 1951 under ha flen automater med 25-60 mm
tid dnnu. Ifrlga om turbiner 1r serie- sanrqrantrd.de
tillverkning otlnkbar och ej heller lok civeringenjdrProllius ordfd,randeskap. spindelgenomglng,dE det dr ldttare
kunna i allminhet gdras i stora serier. Till sammantrddetvoro dven supp- alt f& arbete i sldana In i mindre
maskiner.
Till belysning av konstruktionskon- leanterna kallade varfrir deltagarna i
Herr Christensson framhtjll, att
torets strdvanden att minska antalet sammantrddetuppgingo till 28.
Overingenjdr Prollius hiilsade vlil- Tidaholmsverken skulle ligga an plr
motortyperomtaladedveringenjtir KelsL att verkstdler, att numera tillverkas Nohabs kommen och ldmnade en redogdrelse att h&lla leveranstiderna
derna undveko att arbeta dvertid och
motortyperG och L samt Polartyperna fcir ndmndensbildande. Namien pi
M, T och E. TVa typer Polarmotorer, fdretagsndmndens ledamdter jiimte skift "ryckvis". OveringenjdrProllius
I och A, imnade man ej fortsd.ttamed, suppleanterfinnas publiceradei B-pi- anfdrde, ati vi lig vIl framme med
l e n n r 2 , 1 9 t 1 , s i d .3 8 .
tillverkningen ^v fiya 40:an. Kommer
ehuru fijrsdliningsavdelningen glrna
Till sekreterarei ndmnden valdes material i rltt tid, s& finnas goda utdnskadefl den stationdraI-typen tillsikter att levereraenligt plan. I det
verkad. En ny typ har konstruerats, korrespondentEvald Molin.
Till
mottagare
vore fiiretagsledningennaturligtav
varsel
om
hela
uppen
av
som ir
sammanslagning Nohabs
typ L och Polars typ M. Kundernas slgning utsigs herr Gunnar Chris- vis minst lika intresseradav leveran'stiders h&llandesom de anstillda. Inom
rimliga krav p& speciell utrustning tensson.
koncernenvoro alla beroendeav v^rProllius
uttalade
den
Overingenjdr
tillmdtesg&s.
Direktiir Odelberg fiirklarade, att fiirhoppningen, att samarbetetinom andra och ytterst bottnade problemet
speciellanai krigsmaterielindustriens
ndmnden skulle bli gott, till fiirmin
avgtirandet om huru minga och vilka
av
beroende
vore
Orderinging
tur.
produktion
som
fcir
sivil
fciretagets
alltid
tillverkas,
motortyper, som skola
miste bli en kompromiss mellan verk- trivseln fijr olika kategorieranstdllda. minga flera faktorer dn civil produkatt
stadens intresse av att tillverka f8" ty' Sunt fcjrnuft, lugn och ordning borde tion. Man kunde icke undgl
"ryck"
ibland.
uppstod
inom
ett
fdretag.
prdgla
samvaron
inper och fdrsiiljningsavdelningens
Fdrslagsverksamhethar redan tidiiresse av att ha mlrrga typer att viilja Ndmndens ledamdter borde skaffa sig
gare
fdrekommith?irmen dveringenjdr
och
bokfiiringsinsikter
om
bokslutspt fiir att ddrmed ldttare kunna tillfdreslog, att en kommitt6
Prollius
kunde
tillgodosi
de
sjdlva
frlgor,
att
<insketredsstiilla kiiparnas speciella
gtira sig inom nimnden limnade upp- skulle tillsiittas fiir att utreda och till
m&1. Hinsyn miste iven tagas till

personalflr en viss preferensstillning,
iom kanske kan fdrefalla orittvis.
Direktdr Odelberg utlovade dock en
inventering av nuvarande och tillkommande bostadsbestindoch en genomging av grunderna fiir fdrdelningen.

agenternaskrav p& ett sdljbart urval
motorer fiir olika effektomr&den. Pa
ftLga av ingenjiir \Tingquist bekriiftade direktijr Odelberg, att fciretagsledningen har sin uppmlrksamhet
riktad pi problemet att nedbringa antalet typer.

nemndenavgivafcirsiagtill dennafrigas ordnande. Detta blev ocksi ndmn.
dens beslut och till kommitteradeutsigos ingenjcir GcistaJarlesten(sammankallande), verktygsfrlsare Kurt
Persson och verktygsfcirman John
Ryd6n. Herr Christensson
fcireslog,att
man skulle studera hur Husqvarna
-BekiVapenfabrikordnat dennasak.
ning borde utg& i f<irhillandetill nyttan f6r fciretaget och fortlcipande ersittning vore bittre dn engi.ngsersdttning.
Ordfciranden tackade ddrefter fiir
dagensinliigg och fcirklaradesammantrddet avslutat.
E. M.

i kapp efterfrhgan. Betrdffande virt
Lon under militiirtjiinst goring
andra huvudmaterial,magnesium,ir
Direktrir Lind ansig, med anledning
ldget enahanda. Det ir f<irenatmed
av en skrivelsefrin Metall- och Giustora svirigheter att fi exportlicenser
trrklubbarna angiende lcin eller viss
f fi,n Canadaoch i England ir exportersdttningtill de anst2illdaunder milifrirbudet totalt.
td:ta repetitionsrivningar, att denna
Alla andra metaller, sisom koppar, friga strdngt taget ej skulle behandlas
tenn, bly, zink etc. dro dven svira att av fciretagsndmnden.
DE,den nu 6ndi
anskaffa. Inflationstendensen
fortsdt- kommit upp, ville han meddela, att
ter och med nuvarandeoolitik ir det Bofors redan tagit upp fregan och att
svirt att se nlgot slut h?iipi. Den be- beskedkommer att ldmnas,n[r beslut
svdrliga metallsituationenmeste ses fattats om ett fdr samtliqa koncernmot bakgrundenav att amerikanarna fciretaggemensamtf<irfaringssdtti
sifortfarandelagra material.
dana fall. Herr Gau tackadefcir svaret
I U. S. A. beriknas upprustningen och hoppadespi ett positivt besked.
ta 22 /o av nationalinkomsten. Fcir
Sverigesdel dr motsvannde siff ra 4 /a,
P errnissio n o cb tjlins tl edi gh et
men indi tar denna obetydligauppHerr Gau tog ddrefter upp fregan
rustning en stor del av vir industriella
Wedaverken
om permissioneller tjdnstledighet.Ankapaciteti ansprik.
ledningenhirtill var, att en anstdllds
Ordfciranden, direktrir Sven Lind,
Betrdffande-Wedaverkenmeddelaanhillan
om tjdnstledighet,for att uncippnadeNTedaverkensf ciretagsndmnds de direktiir Lind, att orderstockenden
-docksom idrottssammantrddeden 4 iuni med att hdlsa r) maj uppgick till 16,1 milj. kronor der tvi minader funsera
instrukt6r,
avslagits,
med kifte
de ndrvarandevdlkomnaoch vdndesiq och att faktureringen samma dag nitt
om
S"teranstdllning
vid
hemkomsten,
sdrskilttilI suppleanterna,
som kallets en summa,som 1r 1,7 mili. kr. stdrre
om mcijlighetddrtill fanns. Herr Gau
till sammantrddet,
samt dagensgdster, dn motsvarandetid fciregiendeir.
undradeom ej i ett sidant fall tjiinstingenjcir$7id6n frin Norrkciping och
Aluminiumfrirsd,rjningenkan efter
ledighet bort beviljas.
herr Sciderlundfrin Stockholm.
senast erh&llna meddelande fr8.n
Direktrjr Lind och ingenjcir Molin
Dessutommeddeladedirekt6r Lind, Svenska Aluminiumkompaniet anses
framhdllo,
att det principiellt vore
att samtliga fciretagsndmndens
med- vara tryggad fdr innevarandeir.
omdjligt att bevilja ledighet,ndr fcjrelemmar och suppleanterden i6 juni
Bellggningenlr strirredn nigonsin,
som fcir ndrvoro inbjudna till ett studiebesiikhos men liksom tidigare ojdmn. Verksta- taget var si civerbelastat
varande,
varje
man
di
var
oundgingSTAL i Finspong och att bussenhdr- dens verktygsavdelninghar minskad
ligen ncidvlndig. Man kunde ej enif rln avglr kl. 6 f. m.
ordertillging och senaste bokslutet
Dagensfcirhandlingarinieddesmed visar ett mindre gott resultatfrir denna dast ha de anstdlldap& papperetutan
i produktionen, ddr de idag behcivas
genomg6.ngav fciregiende mcitespro- avdelning.
mera in nigonsin. Det vore ocksi
tokoll. Nigra anmdrkningarmot detPi en frisa av herr \Telander svaotinkbart att ha en arbetsstvrka.
varav
samma fcirel8g ej, och direktdr Lind radedirektdiLind, att anledningentill
en
del
under
sommaren
toe
den
fdr
kunde nu meddela, att byggnadstill- den minskadebeliiggningenvar att
stnnd fcir uppfrirande av fdrridsloka- sdka i, att vi numera fE men iterbe- tillfiillet mesttilltalandeansiallninsen.
ler erhillits. Byggnadsarbetet,som stdllningar t gamlaverktyg. Fcirlusten,
Diuersefrd.gor
berdknastaga ett halvir i ansprnk,pisom verkstadenuppvisar, kan delvis
Herr $/elander hemstdllde,att fl2ikbcirjasden 1 juli. Direktcir Lind be- betecknassom investering i verktyg,
enagavelflyttas, di
krdftade ocksi, att styrelsen,som tidi- eller skulle pifciras pressgjuteriet,si- ten pi verkstadens
den nu, genom allt sot som blises ut,
gare skriftligen meddelatsverkstads- som trimning av verktyg etc.
klubbarna, beslutat att till S7edaverHerr Holmgren frirhdrde sig orn dr till skadabide f<jr vd.ggeooch dem,
kens Arbetares siukfond ldmna ett anledningen till den nnga beld,gg- som under solskensdagar6nska sitta
bidrag av Kr. 5.O00:- och till friningen i kokillgjuteriet och fick den utanfcir och intaga sin lunch eller sola
tidsanldggningen pe Slandcin Kr.
upplysningen,att konkurrensenfr&n sig. Visserligenblir hyn efter en s&dan
8 . 0 0 0 :- .
utlandet cikat och att NTedaverkenei lunchrastganskamdrk, men det beror
Herr Gau framfdrde klubbarnas kan mcitade priser som offererast. ex. merape soteten solen. Ingenj6r Lindtack och framhtill hur vdrdefullt det fd,r kolvar frin Tyskland, England, qvist meddelade, att saken uppmlrksammatsav ledningen och man skulle
dr, inte minst fcir de anstdlldasfamil- Danmark o. s. v.
fcjrscikadraga rdret dver taket istiillet.
jer, att komma i &tnjutandeav detta
Herr Velander piminde ockse om
ekonomiskastrid, bide ndr det gdller F drslagsaerAsamheten
en redogdrelsef<ir frirra Sretsbokslut
sjukdom och rekreation.
Ingenjdr Lindh rapporteradeddr- och direkttir Lind svarade,att en siefter
frin fcirslagskommitt6n,att av de dan kommer att i si populZirform som
Konjunkturlliget
vid det sistasammantrldetbehandlade m<ijligt frumlaggas p5. ndsta sammanDirektcir Lind framhcill, att kon- fdrslagen tre godkdnts och beltinats. trdde.
junkturliget sedan det senastesamBetrdffande den tidigare belcinade
Direfter <iverldmnadesordet till
mantridet ej undergitt nigra stcire fcirblttringen av en kopierfrismaskin herrar \7id6n och Sddedund,som ldmfcirhndringar. Knappheten pi alla meddelades,att ingenjdr Lindqvist nadeen orienteringom MRA-riirelsen,
sortersrimaterial d,rpi grund av den varit i kontakt med leverantcirenav "Demokratiens inspireradeideologi",
fortsatta upprustningendensamma.
maskinen,fcir att om m<ijligtintressera dessmll och syften.
SivZili U. S. A. som Canadabygger denne fd,r saken. N&got svar om hur
Efter den ddrpi f<iljande mycket
man ut frir att cika produktionen av tillverkarenstdller sis till den hos oss livliga diskussionenfrirklarade direkaluminium, men det torde taga avse- gjorda fcirb?ittringenhar emellertid ttir Lind sammantrddetavslutat.
viird tid innan produktionen kommer dnnu ei erh&llits.
R. V/.

