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i professor Hudson Strodes bok Sooeden, Model for

Somtnaren 1939 gjorde d.ett kiinde
amerikanskef 6rf attareaoch reseniirert,
professor Hud.sonStrode, en resa genom Suerige,:onx stri.ckte -rig i)t,er
stdrre delen au riket men ntec/.tyngclpunkt till Stockholm, Dalarne otlt
Viirmland., 1946 d.teruinde han till
Suerigefor att sehur landet bade klarat
sig under kriget, tala med.de nya ledande miinnen, besoka d.e platser han ej
f dtt tillfAlle att se 1939 samrfriska upp
alla sina tidigare entusiastiskaintryck.
Dessasarnladehan i en bok "Sweden,
Model f or a ruorld", sonzutkom i New
York 1949. Under sin fdrsta resa besokte han bl. a. Bofors, och hiirifrin
ldmnar han fdljand.e liufulla .rkildring,
sorn B-pilen nu publicerar med t,ed,erborligt tillstfrnd:

"The Swedesmore than the other Nordic
nations", Sigrid Undset once said to me, "know
the desire to create an imaginary world above
the real one. See how the lyrist Carl Michael
Bellman lifted the underworld of his Stockholm
into a realm of golden clouds of beauty and
music and melancholy." And as the songs of
the beloved wastrel Bellman turned the traffic
of sailors'divesinto a roseateregion of encl-rantment, so, in her stories, Selma Lagedof cast
such glamour over the province of Vdrmland
that today travelersoften remark the region with
the author's eyesas much as their own.

Det trollska Viirmland. a ooorld

Professor H adson Strode,

"Svenskarna",sadeen ging Sigrid Undset till
mig, "kdnna mer dn andra nordiskafolk behovet
av att skapa en fantasivdrld bortom den verkliga. Se bara hur skaldenCarl Michael Bellman
lyfte Stockholmsundre viirld till en skapelsei
gyllne moln av skonhet,musik och melankoli".
Och liksom den dyrkadedagdrivaren Bellman i
sina singer forvandlade sjominnens krogar till
en rosenskimrandebehagfull tillvaro, har Selma
Lageilof. i sina berd.ttelserkastat en sidan glans
over landskapetVdrmland, att vira dagars besokare se pi detta lika mycket med hennesogon
som med sina egna.

Tbe pleavxt boutet of tbe worhn?en
. xuere arranged,inlorrnally
along new-made winding streetr cut
tbrougb little forests of siluer birch.

De lreuliga husenfi)r arbet*rnd . . .
lfrgo idTllisAt utstri)d,daliings nylagda
slingrande adgar, oilAa ledde genom
dungar au uitttammiga bldrkar.
Tillman.
Boforsfoto

Sincethe publication of Lagerlof's GostaBerlings Sagain 18p1, the novel has been the key
to the spell of Vdrmland. To visit the province
without reading the book is to miss half the
enjoyment. As ChristopherMorley oncewhimsically carribd Shakespeare'sThe Tempest about
with him as a guidebook to Bermuda, many
Swedesand many foreigners takea copy of Giista
Berling to Vdrmland, and two maps of the Fryken Valley region, one with the true geo graphical
namesand one with the nomenclatureof Selma
Lagerliif.
Vdrmlands western boundary marches with
Norway's eastern mountains, and her southern
. parisheslie along Lake Vdnern, Sweden'slargest
lake. The province has been peculiarly well
supplied with the three natural resourceswhich
contribute most to Sweden'seconomy: the soil,
the forests, and iron. The exploitation of these
factors has made for a heritage of culture and
gracious living.
Fact and fancy, shrewd practicality and idealism, a love of land and of masquerade,high
spirits and dark tinges of melancholy make odd
paradoxes in the life of the workaday region.
This province of old ironworks and new cellulose mills a,nd one of the world's great arsenals
gave birth to Sweden'stwo greatestpoets,Esaias
Tegndr and Gustaf Froding, and to its most
noted historian, Erik Gustaf Geijer, as weil as
to its most popular novelist, Selma Lagerlof'
Vdrmland was also the birthplace of the
engineer John Ericsson,inventor of the revolving

SedanSelmaLagerlof fu 1.89t gav ut "Gosta
Berlings sa1a", har denna roman blivit nyckeln
till Vdrmlands trollmakt. Att resai detta landskap utan att f6rst ha ldsi boken skulle vara att
gi miste om halva nojet. Liksom Christopher
Morley en ging halvt skdmtsamtbar med sig
Shakespeares"Stormen" som en resehandbok
till Bermud4, taga minga svenskar och dven
minga utldnningar med sig ett exemplar av
"Gosta Bedings saga", ndr de resa tiil Vdrmland, och dessutomtvi slags kartor, en med de
verkliga geografiska namnen och en med de av
Selma Lageilof. uppdiktade.
Vdrmlands vdstra grdns loper utmed en del
av Norges ostra bergskedjor,och desssydligaste
socknar ligga ldngs strdnderna av Vdnern,
Sverigesstorstainsjo. Landskapethar i ovanligt
hog grad begivats med de tre naturtill ghnga4
som betydamest for Sverigesekonomi, ndmligen
jorden, skogarna och jirnet. Utnyttjandet av
dessa tillgingar har varit forutsdttningen for
landskapets kultur och vzilstind.
Verklighet och fantasi, praktisk duglighet och
idealism, kdrlek och tillforsikt till torvan, hogtflygande drommar blandade med vemod ha skapat den egendomliga paradoxen i vardagensliv.
Detta landskapmed sina gamla jdrnbruk, nya
cellulosafabriker och en av vdrldens storsta arsenaler har frambragt Sverigestvi storsta Poeter,
Esaias Tegn6r och Gustaf Froding, dess mest
kdnde historiker, Erik Gustaf Geijer, och dess
populdrastefiirfattarinna, SelmaLagerlof. Vdrmland var ocksi fodelsebygd for ingenjoren John
Ericsson,uppfinnaren av det svdngbara kanon-

On tbe hills sat tbe director'ssplenclidrnanor...

P3 den hi)gtta punkten l3g disponenlenr rnagnifida ailla . . .
Boforsfoto Tillman.

gun turret and designerof that cheese-box-on-a- tornet och konstruktorenav biten Monitor, "den
raft Monitor that helped to turn the tide against
dir ostkupanpi en flotte", som gjorde att krigsthe Confederacy.
lyckan vdnde sig mot sydstaterna..
Det var till stor del for SelmaLagedofs skull
It was largely becauseof SelmaLagerlof that
som
vi besokte Vdrmland tvl glnger under ir
we visited Vdrmland twice in 1939
in the
1939,
ph viren i slutet av maj, dL hon einnu
spring of late May, when she was still at her
bodde
i
sin vinterbostadi Falun, och tidigt i juli,
winter home in Falun, and in the summer of
di hon hade itervdnt. Vi voro de sistaamerikaearly July, becauseshe had returned. \(e were
nare, som sfi.gohenne i livet, ty hon avled i
the last Americans to see her. for she died in
mars 1940.
March of. t940.
Den 22 maj kommo vi till detti lyrikens och
On May 22nd we entered the province of
de stora affarcnas landskap,osterifrin via Rolyricism and big businessfrom the east by way
fors, de internationellt kinda rustningsfabrikerof Bofors, the internationally famous munitions
n\ vars kanonproduktion under i.ren 1940works whose output of guns during the years
1945 i si. hog grad stdrkte Sverigesfrirsvar, att
I94O-45 so mightily strengthened Sweden's
Hitler kdnde,att han ej vigade taga risken av ett
defensethat Hitler felt his lossesmight be too
anfall. Liksom de flesta svenskafabriker har
severeto risk. Like most Swedishfactories,BoBofors ett vackert l?ige. Hojderna runt om kanfors has a charming setting. The hills about
tades av smi. graciosa grupper av lirktrdd
were dotted with the graceful fascicled larch
(gran), och sldtterna lyste av gula blommor,
trees and the meadowswere bright with yellow
gullvivor. De trevliga husen for arbetarna,som
flowers called "golden wives". The pleasant
tillverka de dodsbringande redskapen, li.go
housesof the workmen who manufacturedthe
idylliskt utstrodda ldngs nyanlagda slingrande
death-dealing instruments were arranged invdgar, vilka ledde genom dungar av vitstamformally along new-made winding striets cut
miga bjorkar.
through little forests of silver birch.
Pi. den hogsta punkten lig disponentensmagOn the hills sat the director's splendid manor
nifika villa, iivensomde hogre chefernasbostdand the homes of the high officials. Evert
der. Evert \Wijkander, disponenten, dt en av
V/ijkander, the director, was one of those tall
dessa resliga, kultiverade svenskar,som vi si
cultivated Swedes we had come to expect to
sminingom hade blivit vana vid att finna bland
find among the industrialists, but he aiso was
industriledarfla,men si ir han ocksi mera tillhandsomerthan any of the others. \We lunched
dragande ln de flesta. Vi fingo tjider till
with him on woodcock in the private dining
lunchen som vi intogo med honom i den privata
room of a new 1,500,000-kronorhotel built to
matsalen i det nya enochenhalvmiljon-kronors
J

I
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Among otber fabulous deaicesI uw
tbe new electro-steelplant . . .

Bland andra fabuldv anordningar
som iag fig uar det nya ttLlaerhet . . .
Boforsfoto
Tillman.

entertain buyers of guns. Villiam Batt, the
dynamic head of the U. S. branch of S. K. F.,
the Swedish Ball and Roller Bearing Industry,
made the sixth luncheon guest that day.
"You may be sure," the amiableMr. Batt said
to me with a grin, as we drove about after
luncheoninspectingthe workers'housesand the
various amenities, "these Swedeshaven't done
a thing for labor they weren't forcedto."
"\Well, in any case," I said, "it's nice to see
the curse taken off industry with these neat
gardens, winding streets,and recreation parks.
I wish you American industrialists would take a
whole fistful of leavesfrom the Swedishbook".
"And look," I added, "at the faces of the
workers. They all have happy and contented
expressions."
"The boys ought to, the way they work,"
Batt said amiably.
$7hen Director \Wijkanderlater took me alone
through the factory, I saw what Batt meant. The
workmen moved with a slowness and deliberation that astounded even me, who came from
the South where people do not hurry. Everyone
I remarked seemedlike a \7. P. A. worker. But
these men differed in a main essentiai: thev
knew well what they were doing and they did
it expertly. The presenceof the passingdirector

hotellet, uppbyggt for kanonkunder. \William
Batt, den kraftfulle ledarenfijr S. K. F:s foretag
i U. S. A., utgjorde den sjrittegdstenvid lunchen.
"Du kan vara dvertygadom", sadeden ilskvirde Mr Batt med ett leende, nir vi efter
lunchen ikte omkring for att bese arbetarnas
bostdder och de olika anordningarna, "dessa
svenskar ha icke gjort nigonting, som de icke
blivit tvingade till".
"Nija" sadejag", "iva\e fall si. rir det roligt
att se,hur den tristess,som brukar folja med all
storindustri, fullkomligt f6rsvunnit genom anldggandet av dessa vdlsk<itta triidgirdstdppor,
slingrande vdgar och parker. Jag skulle <inska,
att ni amerikanskaindustrimdn toge minga uppslag hirifrin."
"Och titta bara piarbetarnasansikten",tillade
jag, "alla se si lyckliga och nojda ut".
"Det borde allt grabbarna ha all anledning
till, pi det sdtt de arbetar", sade Batt dlskvirt.
Ndr disponent S7ijkander senarevisade mig
omkring i fabrikerna, insig jag vad Batt hade
menat. Arbetarna rorde sig med en lingsamhet
och lugn bestdmdhet,som fcirvinade till och med
mig, som kom ifrin Sydstaterna, diir foik ju
aldrig har brittom. Varenda en sig ut som en
\f. P. A. (War production administration) arbetare. Men dessam2inskilde sig pi en vdsentlig
punkt: de vissteprecisvad de gjorde och arbeta-

lYe wandered under erecled.75-mnz
antiaircraftguns...

Vi uandradeander monterad'e75 mrn
luf tiiinzskanoner
Boforsfoto1939.

ot of a foreman stimulated not the slightest
impetusto their movements.I was all for telling
Mr. \Wijkander to have the foreman jack them
up, for some of them seemed to be merely
standing about daydreaming, perhaps saving
their energy for helping with the construction
of their own housesor for working in their vegetable plots or for playing an athletic match on
the sports field. \Well, the war was not on yet,
and Swedenwas in no danger of invasion. $7hen
Swedenreally neededdefending,thesemen were
to work with patriotic intensity and devotion.
Since visitors were not admitted into the
plant, I was informally sworn to secrecy in
regard to anything connectedwith the machinery
of gun manufacture. But since I was utterly
lacking in scientific talent, it was all like descriptions of another planet written in undecipherable language.
The metallic actuality of what I beheld was
to me akin to a dream phantasmagoria through
which I wandered. Among other fabulous
devicesI sawthenewelectro-steelplant equipped
with a 15-ton futnace, and the steel foundry,
the largest in Scandinavia. \7e wandered under
erected 75-mm. antiafucraft guns and beneath
20-mm.naval guns in double turret. I saw field
howitzers and mountain howitzers, armored
turrets and torpedo air vessels, illuminating
shells and tracer shells, mine bombs and incendiary bombs. I gazed upon nitroglycerine

5

de skickligt. Ndrvaron av den forbipasserande
disponenteneller nigon forman piverkade dem
inte det minsta att dndraarbetstakten.Jaghade
god lust att sd.gatill disponent Wijkander att
fijrmi fiirmannen att sdttaf.art p|dem, ty en del
av dem tycktes endast sti och hdnga i dagdrommerier; kanske samlandekrafter for att t. ex.
h)alpa till att bygg^ det egna hemmet eller fijr
att arbeta i gronsakslandeteller i nigot slags
angpL idrottsplatsen.Ni.vdl, kriget
sportevenem
hade inte kommit i ging dn, och det var ingen
fara f.or invasion i Sverige. Ndr Sverige verkligen skulle komma att behova fijrsvara sig, arbetade dessamdn med patriotisk intensitet och
hingivenhet.
Eftersom besiikande icke hade tilltrede till
fabrikerna, blev jag ombedd att hemlighl'Ila allt
som hade att gora med tillverkningen av kanoner.
Men di jag helt saknar vetenskaplig talang, var
det hela for mig som beskrivningarfrhnen annan
planet, forfattade p5. ett odechiffrerbart sprik'
Den kalla verkligheten av det iag shg, dgde
for mig nigot av en dritms overklighet. Bland
andra fabulosa anordningar, som iag slt'gvar det
nya stilverket, utrustat med l-5 tons elektrostilugn, och stilgjuteriet, det storsta i Skandinavien.
Vi vandradeunder monterade75 mm luftvirnskanoner och under 20 mm skeppskanoneri
dubbellavettage. Iug sig fdlthaubitser och
bergshaubitser,pansartorn och torpedluftkdrl'
lysgranateroch spirljus Eranater,minbomber och
brandbombeL |ag beskidadenitroglycerin- och

and nitrocellulose powder and explosives like
penthyl, tetryl, bonite, TNT, and dynamite.
During the walk through the spotlessgalleries
and well-scrubbed corridors of potential hell,
the air was now and again rent with battle roar.
Three miles from the works are the Bofors
proving grounds, twently miles long, whete
continual testing of new types of shells, fuses,
and gunpowder break the pastoralpeace.
And as we walked, Mr. Wijkander, utbane,
informal, looking every inch a man of distinction in his well-tailored tweeds, explained this
or answeredthat question. Bofors was far from
being a come-lately concern. The first furnaces
and forges,he told me, were setup here in 7646,
not so long after the Pilgrims arrived at the Rock
they called Plymouth. The choice of location
was made becauseof near-by waterfalls and
surrounding forests with plenty of fuel and, of
course,the iron ore, which was not fat away.The
big days began in 1894, when Alfred Nobel
acquired control of the t'orks near the end of
his career.
We spokeof the paradox of the great Nobel,
inventor of explosivesand a peace-lovingidealist, a man with a passion for Shelley and the
Swedishlyric poets,an astutefinancier, who had
contempt for Mammon and who becameone of
the richest men in Europe.
In short order Nobel had made Bofors one
of the World's munition centers. \7hen he invented dynamite,he conceivedof it as a helpful
agency in industrial blasting. And r*'hen he
createdsmokelessgunpowder and other armaof his
ments,he hoped the very destructiveness
inventions would so appall nations that wars
would becomeobsolete.ln 1892he told a member of the Bern PeaceConference,"My factories
may end war soonerthan your congresses.The
day when two armies can destroy each other in
a second,all civilized nations will recoil from
war and disbandtheir armies."
love for humanity,
a compassionate
Possessing
for his own personallife he never caredgreatly.
"Alfred Nobel - a wretched halflife," he once
penned his autobiography in a single sentence,
"should have been choked by a humane physi
cian rvhen he made his entry into life, howling."
Cont. on page 16.

nitrocellulosakrut och springdmnen sisom pentyl, tetryl, bonit, trotyl och dynamit. Under promenaden genom skinande rena verkstider och
vdlskrubbade korridorer i detta slumrande inferno fylldes luften di och di av stridsdin. Fem
kilometer frin verkstddernaligger Bofors skjutfalt, 3 mil llngt dir kontinuerligt pigiende
provningar av nya typer av granater, ror och
krut bryta den pastoralafriden.
Under det vi promeneradeomkring besvarade
disponent lil7ijkander, hela tiden forekommande, okonventionell, i varje tum en distinguerad
gentleman i sin vdlskurna kostym, dn den ena
och in den andra f.rigan. Bofors ar allt annat
dn en nyanlagd koncern. De forsta ugnarna och
smideshdrdarna,
berdttadehan for mig, byggdes
hdr hr 7646, inte si lingt efter pilgrimernas ankomst till den klippa, somblev kallad Plymouth.
Liget valdes med hlnsyn till de ndrliggande
vattenfallen och de omgivande skogarna, som
gav en myckenhet av brdnsle, och givetvis dven
med hlnsyn till jirnmalmen, som inte fanns si
lingt borta. Storhetstidenbegynte fu 1.894,dlr
Alfred Nobel, nira slutet av sin karridr, iivertog
ledningen av verken.
Vi talade om motsdttningarna hos den store
Nobel, uppfinnaren av sprdnglmnen och en
fredsiilskande idealist. en man som dlskade
Shelley och de svenska skalderna, en skicklig
finansman, som hyste forakt f6r Mammon och
dndock blev en av Europas rikaste mdn.
Pi kort tid gjorde Nobel Bofors till ett av
vdrldens rustningscentra. Di. han uppfann dynamiten, betraktade han denna som ett hjelpmedel vid civila springningar, och di han
skapade r6ksvagt krut och andra krigstekniska
hjdlpmedel,hoppadeshan, att sjdlvaforstorelsekraften av hans uppfinningar skulle till den grad
injagafruktan i nationerna, att krig skulle bli ett
foriidnt begrepp. Ar 1.892yttrade han till en
i Bern: "Mina fabrimedlemav fredskongressen
ker kanskekan gora slut pi alit vad krig heter
fortare dn Edra konferenser. Den dag di tvi
arm6er kunna forinta vanndra pi en sekund,
komma alla civiliserade nationer att rygga tillbaka for krig och upplosa sina arm6er".
Trots att Nobel var fylld av kdrlek till mdnskligheten, bekymrade han sig fiiga om sitt eget
vdlbefinnande. "Alfred Nobel * ett ynkligt
halvliv -- borde ha strypts av en mdnniskovinlig
Iakarc, di han tjutande gjorde sitt intride i
denna vddden". Det var hans sjilvbiografi uttryckt i en enda mening.
Foru. d sid. r6.
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Medaljiirer frin Nobelkrut
Hildur lonsson, Albin
Sittande:Oscar Hanssoh,Helge Karlsson,Edoin Karlsson-Thell,Mdrta Nykoisr, Gi)rax lernberg,
petrerrson,Adolf Kartsson stlende: GusrauBlonkuist, Etert Enock,!oban !ohaxsson,Euald Adol'fston,GustaaKiellberg, lohx
Lund.ell,Euen Hielm, Tore Akerbetg, Eaert Nyberg och Anton Sidgren'

Medallutdelningen

i Bofors

"Bofors har i dag inbjudit till sin irliga medaljutdelning till de bolagets anstdllda, som
25 hrs anstlllningstid."
uppnitt
^
Med dessaord inledde Disponent $Tijkander
sitt anforande, di han, efter det att Bofors Musikkir inlett hogtidligheten med SvendsensFestpolonaise, hilsade alla medaljorer, damer och
Lrrrur, jdmte anhoriga' representanter for
bolagsledningen och ovriga gdster vdlkomna i
Samlingshuset. Disponenten fortsatte:
"Jag ber medaljorernaforsti, att Boforsbolaget mid dessa utmirkelser och gratifikationer
.rrill la-tta var och en av Eder ett bevis pi sin
.varmaoch uppriktiga tacksamhet for och uppskattning av &n arbetsinsats,som Ni, var och
en i sin it^d,giuit virt foretag under dessa25 hr'
Niir jag soker giva uttryck fiir detta tack till var
och en av Eder personligen kdnner jag starkt den
stora brist, som ligger ddri att jag ei kan kinna
Er alla. Detta dr helt enkelt omojligt, si stort
som foretaget ir, men det Zir fiir mig en stor
nackdel. Det finnes ingenting som gir upp mot
den personliga kontakten och bekantskapen,den
kan-aldrig fullt ersdttasmed tal, personaltid-

7

den 16 iuni

196l

ningar eller andra tryckta meddelanden. Ddrfiir
ir det ocksi min livliga f6rhoppning och f6rvantan, att vad som ej iir mojligt att istadkomma
i den vigen mellan den enskilde individen och
fiiretagsledningen, ersettes med motsvarande
strivan i den mindre kretsen, inom avdelningen
eller gruppen. Fdretagetf.Lt ei bli ett n€utrum,
det miste irots storleken vara levande, phtagligt,
ej enbart en maskin. Det, d. v. s. vi alla och
framftirallt de som sitta dar sisom gruPPledare,
avdelningschefer och dylika, miste ta hand om
mdnniskorna ocksi, inte bara om maskinernaoch
-orodukterna.
Med dessakorta ord har iag velat tacka och
hylla dagensmedaljorer."
Om forhillandena i Karlskoga, Bofors och
Bjdrkborn fu L926och om utvecklingen under de
zi ir som giit sedan desskiserade ddrefter E.
Lonnberg.
Ar t926 hade Karlskoga sockenc:a 13.800invinare. De sijdra delarna av socknenidmte Degerfors hade foregiende ir skilt sig frin moderfdrsamlingen for att gh egna vd"gar AB Bofors
kdmpade med alla medel mot depressionoch

Medaljiirer frin Boforsverken
Sittande: Gustao Forsberg, Erik Greek, Elis HenriAsson, K. L. Jobansson,lYiAtar Jansson,Gunnat Andersson,lVilliantG6ransson, Erik Egnell och Harald Je Grand. Stircnde i mittraden: Emil EriAsson, Henry Engbet.g, Oskar Alnz, Oloa
Johansson, Alf
Hedberg, John Erickson, Uno Elastrdm, Helge Granqui:t, IJlric Juxgheden, Arne Hellgren och E. M. Finnebi)ck. Stiende i
bakre raden: B. M. Bidrh, E. G. Boox, Karl Aag. Johansson, N. E. EriA:son, Gunnar Erlandsson, pehr al Bierkin. Gustau
And.ersson och laar EA.

arbetsloshet. Fortroendet mot bolaset var sa
dnga, att Stockholms Fondborsdeleglrade i december 7925 - utan att hora bolagsledningen
- vidtog den uppseendevdckandeatgerden att
stryka Boforsaktierna frln Alistan. Nykonstruktions- och forskningsa,rbetet pigick for fullt,
men det fanns inga pengar vare sig for nybyggnader eller nyanskaffningat av maskiner.Bjorkborns kraftstation byggdes det iret, delvis som
nodhjdlpsarbete. Men optimistiska underhandlingar om leveranserpagingo med eit stort antal
ldnder och 1,926blev faktiskt en vindpunkt mot
bittre tider.
AB Bofors Nobelkrut hade ett gott lr med
{ull sysselsittning,ett storre antal anstdllda dn
pi minga ir och en betydande inneliggande
orderstock. Nya produkter togs upp i tillverkningsprogrammet, och nya byggnader uppfordes.
Fackforenin gatna hade samma svirigheter
respektive glaidje2imnen,vilket kan avlisas ur
protokollen och medlemssiffrorna. Den kollektiva olycksfallsforeningendiskuteradesvid Bofors och pi kassornastilldes storakrav pi anslag
till sdmrelottade kamrateroch avdelningar.
Biografernahade goda tider, ljudfilmen debuterade, och Folkets Husteatern gdstadesav ett

stort antal resandeteatersdllskap.Bofors ldrottsplats byggdes, men nigra markligare idrottsresultat eller tdvlingsevenemangomtalas icke.
Priserna pA livets fornodenheter voro hyggliga, nigon varubrist fanns icke och ransoneingarna voro ett bortglornt begrepp - krisen
efter det forsta virldskriget hade ett helt annat
ansikte.
Utvecklingen under de foljande iren sade sig
talaren kunna dela upp i fyla perioder. Den
ftirsta, hren 1,925-1932, dA bolaget lingsamt
arbetadesig upp ur depressionen,och di flera
viktiga nykonstruktioner tillkommo. Den andra,
6,ren L932-1939, infor det andra vdrldskriget,
di utvecklingen gick i allt snabbaretakt, di
antalet anstdllda okade med t.OOO-taletnistan
varje Lr, och di Boforskoncernen byggdes upp.
Den tredje, 2.en t94o-t945, det andra vdrldskrigets i.r, di svenskastaten helt belade verkstdderna och fabrikerna. Den fjdrde perioden,iren
7946-1957, efterkrigsiren, ddr vi just nu befinnaoss...
Bofors Musikkir - som dven i korthet medverkat i herr Lonnbergs kiseri genom att spela
1926 Fnsschlager- speladeddrefter Brahmspoesi och si. vidtog mehaljutdelningen. Endast
7 av de ZS medaljorerna voro av olika anled-

Medaljtirer frin Boforsverken
Sittande: Gusraa Lundgren, G. B. Klang, Erland Lundaall, Efrainz Persson, G. A. Wester, Edttin Olsson, K. V, Thornbetg,
Axel Sanduall och Arne Trast. StiLende i mittraden: Bertil Malmstrdm, Einar Landell, Aluar Quick, Erik Karlsson, Edain
Carlsson, Carl Maxe, K. A. 6stlund. ocb Georg Ljunggren. Stiende i bakre raden: Frans Simonsson, lohan Karlsson, Soen Ols'
son, E, !. Lekberg, Herbert Karltson, Bror Thorssander, EriA Lund.uall och Gustaa Pebrman.

ningar forhindrade att nervara. Disponent \Vijkander overlimnade medaljerna, assisteradav
kamrer Spiik och lottorna, fruarna \Talborg
Bergstr6m, Mary Hanslin och Inga-Bitta Hag
berg, froknarna Marianne Gullberg och Britta
Bergstrom. Utdelningen gick snabbt och elegant, men si ha de assisterandedamerna nu
ocksi hunnit forvdrva en viss rutin pi omradet.
Disoonenten avslutade ceremonien med att utbringa ett 4-f.aldigt leve for medaljorerna.
Ingenjor \Tilliam Gtjranssontackadei medaljorernas vd'gnarbolagsledningenfor all hedersbevisning. Han erinrade om att mhnga av
dagens medaljorer vuxit upp pi bruket, och att
de silunda hade minnen, som strickte sig ldngre
tilibaka dn frhn 7926. PiLden tiden voro de anstdllda av Bofors eller Bjdrkborn icke flen, dn
att alla kinde eller itminstone kdnde igen varandra. Nu ha industrierna vuxit, si att man pi
vissa avdelningar knappast kan kinna alla sina
arbetskamrater.Aven ingenjor Gijransson talade
om de 21 Lrens storartade utveckling, var:i alla
allt efter sin formiga medverkat, och onskade
bolaget en lyckosam framtid.
Bofors Musikkir avslutade denna delen av
programmet med Kungl. Livregementetsgrenadjd.rersparadrnarsch,och si samladesalla inbjud-
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nai foajln och lilla salen,dir Kadskoga Lottakir bjod pi ett fortriffligt kaffe med kakor och
thfta. lnnan man skiljdes it, for att i hemmets
skote fortsdtta medaljfestligheterna,togo fotografernaPontus Andersson och Sven Falk de hdr
publiceradegruppbilderna.
Den fullstdndiga forteckningenover 1951 irs
medaljorer vid AB Bofors, 78 st., f6ljer hdr
nedan:
Ad.olfsson, G ustau Euald, Krut bruksar betare
Alm, Bror Oskar, Mejslarbas
Andersson, Erik G unnar, Gr ouarbetare
Andersson, Gustaa luan Esaias, foIodellsnickare
Andersson, Lars Olou, Gassaetsare
af Bjerkdn, Pehr, Ciuilingenjor
Bjdrk, Bror :Md.rten,Montdr
Blom haist, G ustau F redri k, Krut bruksarbetare
Boox, Euald Gustaa, Smed'
Ek, Iuar Torsten lY/aldemar, Slipare
Elt,strdm,iFritz U no, SI i pare
Engborg,Henry Emanuel,Forntan
Engnell, Erik Israel, Konstruktiir
Enock, Bror Euert, Blyli)dare
Eriksson-lohAnsson,Emil, Suaruare

Eriksson, Gustau H elrner, Krut bruAsar
bet are
Erickson,lohn Hild.ing,Ft)rman
Eriksson,Nils Ed.uard,Fdrrd.dsarbetare
Erlandsson,Erik Gustaa,Groaarbetare
Erlandsson,GunnarFrithiof, Konstruktor
Finnebilck,Erik Mirten, Trdarbetare
Forsberg, GustauAd olf , T riidgd.rds
arbetare
Gadde,Elis Ferdinand,Kratbruksarbetare
le Grand, Harald, Konstruktor
Granquist, H eIge Augustinus, Gl ddgare
Greek,Erik Anselrn,Stickare
Gustausson,
Dauid Emanuel,El, montor
G6ransson,Olof lVilliam, Konstruh,ti)r
Hansson,Oskar Bernhard,Ingenjr)r
Hedberg,Alf Al got, Maskiweparator
Hell gren, GustaaArne, Modellsnickare
Henricsson,Elis Bertil Vilhelm, Monteringsarb.
Hjelm, KarXiEuert,Fi)rman
i kt or, Fiirrddsarbetare
I ansson, trY/
ern
b
er
tiran H enri k Si gf rid, Ciui Iingenjor
G
g,
I
Erik
lobansson,
lohan, Krutbruksarbetare
lohansson,FransOlou, Fcirman
I obansson, Karl August,Skjutf hltsarbetare
Karl Leonard.,
T ransportarbetare
I ohansson,
onsson,
Hild.ur
Maria,
F
i)wdds
bitriide
I
lr
orestdndare
I ungheden, I ohannes U i c, Fdrrfrd.sf
Karlsson,Adolf, El, rnontor
Karlsson, Adolf fl erbert, Grouarbetare
Karlsson,Erik Filip, Saetsare
Karlsson,ErnstHolger, Reparatdr
Karlsson,Helge I gnatius,Reparator
Carlsson, H jalrnar Eduin, Pl,itsIagare
Karl sson, l ohan Eduin, Smed
Karlsson-Thell, Karl Eduin, T illsyningsnzan
Kjellberg, GustauAdolf, Laboratorieforestdnd.
Kl ang, Gustaa Bernhard, Forrdd.sar
betare
Lekberg, Ernst I ulius, T riiarbetare
Ljunggren,Daaid Geor{t Kontorist
Lund.eIl, Gust aa Einar,V lirmare
Lundell, I ohn Martin, Krutbruksarbetare

Lund.gren, Anders G ustau, Aasynare
Landuall, Erik Emanuel, Suaruare
Lunduall, Erland N ikanor, Stickare.
Malmstrom, Karl Bertil Etnanuel, Kanonborrare
Maxe, Carl Euert, Friisare
Nyberg, Eaert Axe,l Sigaard, Laborant
N ykaist, Mlirta Ottilia, Sti)derska
Olsson, Nils Oskar Eduin, Suaraare
Ol sson, Saen Le onard, H iird.ningshjiil par e
Pehrman, Gustaf, F iirman
Persson,Knut Folke Efraim, Pld.tslagare
Pettersson,Karl Albin, Laurentius, Snickare
Quick, Viktor Alaar, Kontorist
.Roos, Saen'Al got G eorg, In genjor
Sanduall, Axel Leander, Kontorsbitriide
Simonsson,Frans Oskar, Mejslarbas
Sjogren, Anton Sigfrid, Planerare
T hornberg, Karl V aldemar, Ausynare
T horsander, Bror V alfrid, Sli pare
Trast, Arne Euald, Smed
lVester, Gustau Adotf , Ausynare
Aker berg, T ore, Krut bruksarbetare
A n hnd, Knut H alaard, V erktygssaarnare.

Tre at d.e 7 nzedaljdrerna, sonz ej Aonzmo rned pfr grappfotogralierna,

Fr. a. Lars Oloa Andersson, Dattid Gustatston

ocb Srcn Raar. Foto Pontus Andersson.

*

KAK:s fiirtiiinstmtirke
Boforschauffiiren

till tvril

Dessa tvenne allt annat an allvailiga henar,
som vi se pi. vidstiende foto, dro boforschaufforerna Hilmer Hahne och Ragnar Nilsson, som
den 6 maj mottogo KAK:s fortjiinstieckeni silver for minst 20 irs prickfri och skicklig korning,
Fortjdnsttecknenoverldmnadesav polismdstare Nils H. Swenssoni Orebro vid en hogtidlighet pi Frimurarsalen.
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HARDYDRKSTADEN I Y.IRNAMO
For den stora allmdnhetentorde vdl Viirnamo
vara rnest kdnd for sin marknad, deir Per och
Stina en ghngi Snoilskysdikt bytte ring, och for
den naturskonaApladalen, som ocks5.besjungits,
ehuru i litet mera folkliga toner. Frigesporttdvlingarna ha kanske ocksi. spritt kunskapenom
att Virnamo ir en av de tre svenskastddersom
ligga vid Lagan.Icke utan stolthet kalla Vdrnamo-borna sin stad Lagametropolen, ddrmed
framhillande att den dr former dn Ljungby och
Laholm. Men vad sikerligen inte alla kdnnertill
:ir, att Vdrnamo under det sistadecennietutvecklats till en betydandeindustristad,att den ligger
mitt i ett av Sveriges mest utprdglade smiindustridistrikt, och att den genom fem jarnvagar
och ett stort antal landsvdgarhar utmdrkta forbindelser med alla kringliggande stdder och
landskap.
En domineranderoll, s6.vdli stadensegna som
kringliggande bygds industrier och smiindustrier, spela jdrn- och metallgjuterier,maskin-och
mekaniska verkstdder och plastforddlingsfabri
ker. Alltsi industrier, for vilka det ir av sror
betydelseattha ndratillging till en hdrdverkstad
med resurseratt vdrmebehandlaalla forekommande moderna verktygs-och konstruktionssti.l.
Dessa mojligheter uppmdrksammadesav AB
Bofors, som ir 1947 inrdttade Bofors Hdrdverkstad i Vdrnamo, organiseradunder Goteborgskontoret med civilingenjor H. Munkby som chef.
Hdrdverkstadeni Vdrnamo ligger i kvarteret
Jarnet,i norra delen av staden,i ett industriomride nordvdst om jdrnvdgsstationenoch vdster
om storalandsvdgentill Jonkoping,den urgamla
Lagastigen, r v\,ra dagar en del av Sveriges"viktigaste" landsvdg, riksvdgen mellan Stockholm
Tofi r,dgaisare talar tydligt orn aligen till

blirduerAstaden.
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och Malmo-Kontinenten. Det dr icke svirt att
hitta till hdrdverkstaden.Ett par rcjdla vdgvisartavlor i gathornenger ordentliga anvisninga4 p3.
den sista vdgvisarenstir det helt enkelt Bofors.
Vore det inte for den skrd.pigaomgivningen,
kdnde man sig nistan som hemma.
Hirdverkstaden dger - tyvd,rr kanske man
skall siiga- ingen egenbyggnad,utan dr inredd
i en del av underviningen i en storre fabriks!fSS1aa, som igs av AB Nya Trid- och Spikfabriken. Lokalerna dro ljusa, bra planlagda och
alla utrymmen vdl trllvarutagna. De omfatta en
stiirre sal ddr ugnar, bad och cisterner dro uppstdllda, ett mindre rum for elektriska centraier,
ett iitet uppacknings- och forridsrum samt ett
kontor. Pi fabrikstomten disponerar Hirdverkstadendessutomett litet lagerskjul,tillika garuge
for paketcykeln, for emballage, stingmateriil,
oljor, salter och annan forbrukningsmaterial.
Ugnsutrustningen bestir av 2 muffelugnar
.
(en storre med elektrisk uppvdrmning och en
mindre med oljeeldning), 1 saltbadsugn,elektrisk for snabbstilshirdning, 1 saltbadsugnfor
inkolning, 1 degelugn med utbytbara deglar, I
anlopningsugn av konvektionstyp,1 termalbad
(varmbad) for etapphdrdning,vatten- och oljecisternersamt vdrmesk6.p.
Dessutomfinns appa-
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bdrduerhstadex i Vihnano.

rater fiir provning av stalets hirdhet, slip- och
m. m.
polermaskin,gassvetsverk
Personalen omfattar 4 man, platschef hdrdmestare Reymond Englund, hdrdarna Bengt
Aberg och Gunnar Lougren samt sPringpojken
och ldrlingen Siuert Edlund, Vi skall nu lita
dessaherrar berdtta om hur de ha det och vad
hirdverkstaden utrdttar.
Herr Englund. ar smlId.nning, fddd i Jonk6ping, uppvuxen i Huskvarna och kan si.ledes
kanna sig ganskahemmai de hir trakterna.Han
har jarneti blodet, bide hans far och hans f.wfar
voro smeder, och sjilv borjade han som "smehalva", ndrhan'var liten pojke. Ar 1924 borjade
han som verktygshdrdarei Husqvarna Vapenfabrik. ddrhan stannadei c:a L7 ir och arbetade
ddrefter pi CentralaTorpedverkstadeni Motala,
Bofors hirdverkstad i Stockholm, Hesselmanmotor i Hammarby, ddr han ett par kr var forste
man i hirderiet. Till Virnamo kom han den 15
juni L947 for att overvaka monteringen av
ugnaf m. m.
"Vi hade kunder hd.r frln forsta dagen. Rei
ners Industribolag i Jonkiiping, som skulle ha
hyvelstil hdrdade, var vlr forsta kund, och de ha

i.terkommit. Sedandessha nya kunder kommit
undan for undan, och vi har vdl nu minst ett par
hundra kunder, som stdndigt iierkommer. De
allra flesta havarit belitna, det mdrks ju ndr de
iterkommer, men vi ha ocksi fitt ovett ett par
glLnger.Om det zir diligt fhr man minsann hora
av det, men ndr det dr tyst och lugnt, di 6r vi belitna ocksi, for di vet vi att allt ar bla.
Vi har 10 timmars arbetsdagvid ugnarnafr&n
kl. 7 pi morgonen till kl. 5 pi eftermiddagen.
Vdrnamoindustrierna tar halv timme frukost,
och vi f.Lr rd'ttaoss efter dem. Middagsrast tar
vi varvtals mellan kl. tz och haLv 3. En del industrier kor sommartid nu, de borjar kl. 6 och
slutar halv 4.
Vdrnamo som stad vill jag inte gdrna yttra
mig om, jag kom ju hit frin Stockholm,och det
var ganska stor skillnad mellan Vdrnamo och
Stockholm.Det var ju lite besvdrligttill en borjan, men nu vdxer man sig in mer och mer hir.
Fabrikorerna och alla vlra addra kunder dr
bn att ha och giira med. Det ir mycket sillan
som det varit nigot traEsel.
Yi f.FLrvara litet av upplysningsbyri hdr. De
kommer med en del svirlosta fth'gor och mate-
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iir inrymd i denna fabriks'
byggnad, dar den disponerar en del au
bottenrfrningen t. a. F'6rf. foto.

Hiirdrerkstaden
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Till bdger ser d biirdnzistare Reytnond'
Englancl bakom cn rbkridfr aid en ar) ttg,?ar'
na. Nederst t. r. packd herrar Bengt Oberg
och Gunnar Ldugrex ankontnzandesmdgods
i inh.olningslddor och t. b. har Siuert Edpaketcykel.
lund sadlat Hiirdterkstadent
F6rf. foto.

rial, om hur de skall forfara med den eller den
biten och kvaliteten o. s. v. Si man fir vanberedd pi att svanpi altt.
Vi har stor omsattningoch fullt upp att gora.
Ndr vi biirjade nu efter semestern,hade vi fullt
med paket som iag och vintade. En del klagar
tjver att det blir for dyrt, annarsdr de vdldigt beIitna. Virt verksamhetsomridestrdckersig frin
Ljungby i sodertill Jonkoping och Tranis i norr
och Halmstad i vdster. De storstakunderna ir
n6.gra maskinfabriker, annars har vi som sagt
100-tals fabrikorer och smiindustrier over hela
Smiland i virt register.
Vlrt arbetsprogramomfattar all slagsvirmebehandling,och det dr klart att vi ocksi itar oss
vdrmebehandling av verktyg och detaljer av alla
slags stilkvaliteter friln andra stilverk, si vi fir
alltid ha en mdngd katalogertill hands.
Sjilv hinner jag numera sdllan att dgna mig
it sjilva hirdningsarbetet i verkstaden, tyvd'rt.
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Forfrigningar i brev och telefon, orderskrivning
och annat expeditionsgoromil tar den mesta
tiden. Vi har en bra bunt post med Goteborgskontoret varje dag. Men arbetet i verkstaden
gfu bra i alla fall, jag har ju bra och skickliga
medarbetare,och vi har ett gott samarbetehdr.
Men vi har alldeles for tringt. Vi behover
snart bdttre lokaler, helst i egenbyggnad.Vi behover ocksi lite bittre avlopp frin verkstaden*)
och ett omkliidningsrum och tvittrum for personalen skulle inte heller skada. Di och di fir vi
besok frin Goteborgskontoret och ndstan varje
dagtala vi med dem i telefon. Men frln Bofors
fir vi tyvdn sdllan besijk.
Helt Bengt 6berg har arbetatpi hdrdverkstaden sedani april 1948.Han flyttade hit frin Bofors, ddr han arbetadeett par ir pi verktygshdrdningen (MH 22) under verkmdstareTillman. Herr Oberg dr vistgote, men finner sig vdl
tillrdtta i Smiland, Iiksom han en ging gjorde i
Vdrmland.
"Hd.r hu vi fullt att gora, allt miijligt miste
vi kunna hdrda, si man f.fu bra praktik hdr, si
bra som man aldrig fick i Bofors..
Nu kdnner man ju tili alla gamla kunder, ndr
man varit hdr i n?Lgrair, och 'ir van vid, hur de
vill ha det. Men hdr kommer ocksi nya kunder
nistan varje dag, si det blir alltid nigot nytt."
Helr Gunnar Lolgren ir ocksi. gammal boforsare, ehuru norrldnning till borden. Han arbetade ndra 5 ir, mellan 7947 och 7945 i stora
Hirdverket i Bofors, var sedan i Kristinehamn
och Kalmar ett par ir, och kom till Virnamo vid
nylret 1949.
"Ia, jaghar varit hir i Vdrnamo i 21/25.rnu.
H.ar d.r mycket bra, mer omvixlande och trevli
gare jobb in i Bofors. Man fir ldra sig allt, om
man inte kunde det forut. Man blir mlngsysslare p3.det hzir omridet.
Smildnningarna tir bra att komma overens
med, men jag forstfu inte, varfor de sagt, att
Smiland var ett fattigt och fult landskap.Det dr
ju det sistaman skulle kunna kalla det."
Herr Siuert Edlund dr yngste man pi verkstaden, 16 hr gammal och infodd Virnamobo. Han
har gitt pi stadensVerkstadsskolai tvi ir, ptaktiserade en kortare tid pi hirdverkstaden, och
fick di lust att ldra sig hirdaryrket.
"Vi fick lira ossolika slagsmaskin-och binkarbeten i Verkstadsskolan,och vi hade ocksi
flera teoretiska dmnen, rd.kning, materialldra,
r') Industriomridet

har ej n&gon avloppskulvert.

verktygsldram. m. Det var en trevlig skola.Men
nu vill jag utbilda mig till hdrdare. Annu si
Idnge flr jag sysslamed litet av varje, hdmta
paket pi jdrnvigen, packa in och packa upp,
alltsi springpojksjobb, men jag har ocksi si
smitt fitt bo\a ld,ramig yrket, att packa inkolningslidor och gora iordning olika detaljer for
hiirdning och virmebehandling. Det giller att
packa och utnyttja lidorna vdl.
}{dr ar bra, och jag trivs med jobbet," siger
han och ler belitet.
Ja, detta vat n|.gra korta glimt ar frhn Bofors
utpost i Smiland. Hirdverkstaden har, under de
4 ir som den varit i verksamhet,f6rmitt att pi
ett alldelessirskilt sdtt arbetasig in i medvetandet hos alla traktens industrier och hantverkare.
Nigra av de storre industriernainom Viirnamoomridet, som tidigare hade egna relativt bra
hdrdverkstdder,ha nu lagt ner dessaoch tjvergitt till Bofors hirdverkstad. Man ansig, att
det bide ur kvalitativ och ekonomisk synpunkt
var forminligt om denna skotte vdrmebehandIingen. De smiliindska fabrikorernaha sinnefor
skickkvalitet, och de uppskattahdrdverkstadens
liga arbeteatt framlocka de dyrbarakvalitetsstilens allra forndmligaste egenskaper. For att
anvdnda en nigot sliten fras, hdrdverkstaden
fyller ett l2ingekdnt behov. Den har ocksi skapat fortroende och good-will for Boforsnamnet
i denna del av Sverige.
E. L.

l95l
Storiinasemester
Pensiondrernas
Ett knippe bilder av Pontus Andersson och Clemens Tillman.
Pd trappax till bandelsboden lann nan frldennannen K. A.
Jernberg, giuetais omgiten ao en buUelt damer i alla hldrar
och si en deJ herrar nzed. f6rstds. I gruppen synas bl. a.
fruama Gullbrand, Brandin, Forsberg, Dufu, lY)ckstriint oclt
Nilsson, lrdh,en Forsberg, y'LerrarThell, Braxstr'|n, Biick,
Kling, Osterman samt Rolf och Ann-lll.arie Atting.
!. E. Hettsixg ser pd niir makan t,irhar spets och sonhustran
sticAar jumPer.
Herrarna Elof Lund.berg, K. L. Stdhlberg och K. A, Jernberg
hamp erade ti llsanman s.
V. L. Dfiaa adl nog litet fdr stor fdr gunghdsten pfr lekpl'rn.
Herrarna i "iVdsen", eller "BB" sotn Jtilgan ocLsL kallas
*nder pensiondrst,ecAan, Erik Boman och Karl BacAnzan drog
f ingerkrok onz nzorgonkorealen.
Hdr ud.nta ert glatt lag pi niddagssignalen. Stiende herrar
Holnzgrex, Dahlslriim, L66f , Zander ocb Aronsson, sittande
lterrar LaurelJ, Karlsson, Bostrdtn och Dahl.
Liingst ned t. u. sola sig A. F. Osterntan, fru ocb herr Stornt.
och Artid Kling.
Liingst ned t. b. Axita Sundell, Mona fohantson, Inger Anderston och Eli:abeth Kaisson i gungan.

1.4

,'';i

#

En arnerikan

sen p& Bofors

(Forx.frinsid'6)

In 1939 at Bofors, Nobel's ideal of complete
disarmament and his belief in civilized men
ultimately coming to their sensesnever seemed
more ironic. But in the sunshineof aMay af.ternoon, driving through the heart-lifting Vdrmland countryside,irony was no more fitting in
thoughts than antitank guns were on the plowed
fields where seedsproutedlike a green dew.

Han var en drommare, som hdngav sig it resor i frdmmande land. Han forblev ogift, men
han avgudadesin moder si hogt, att han kunde
skyndahem frin avldgsnahtirn av jordklotet for
att fira hennes fiidelsedag. Vid 17 irs ilder
gjorde han sin forsta resa till Forenta Staterna,
dels for att besokaden vdrmldndske uppfinnaren, kapten John Ericsson,dels for att besedennes olika mekaniskauppfinningar. Ar 1858,tre
3,r forc inbordeskrigetsborjan, sig han utkastet
till "Monitor", och det var medan han vistades
i Forenta Staterna,som hans ungdoms stora id6
om nedrustning bland nationerna borjade
taga form.
Nobel avled strax fore det tjugonde 6.rhr.rndradets borjan och ldmnadesin jdtteformogenhet
i en fond, ur vilken irligen utdelas ett fredspris
till den person, som ansesha verkat mest for
frdmjandet av virldsfreden. Lyckligtvis besparades han vetskapenom de tvi vdrldskrigens
fasansfullamassmordoch tdrande hat. Han behovde heller inte uppleva det hemska hotet om
ett eventuellt tredje vdddskrig med atomvapen,
som mihdnda pi en minut skulle kunna sopa
bort inte endastarm6erutan rivenhela nationer.
Nobels ideal, fullstdndig nedrustning, och
hans tro, att en civiliseradmdnsklighet slutligen
skulle vakna upp, har aldrig tett sig mera ironisk
an Lr 1939i Bofors. Men ndr man fdrdasgenom
den uppfriskande virmldndska bygden en eftermiddag i virsol, passaironiska tankar lika illa
fiir sinnet som kanoner skulle passafor hkrarna,
dzir sldden gror som gronlysandedagg.

The Bofors A. A. Gun

Sann beriittelse

Gaain Ewart

Som ciceron for en grupp besijkarekom jag
hdromdagen till snickeriverkstadenfor att visa
den triattrapp i full skala av en 40 mm kanon
i banddriven lavett, som byggts ddr.

A dreamer,devotedto foreign travel, he never
married. but he so adored his mother that he
would rush back from far cornersof the globe
to celebrateher birthday with her. \7hen he was
seventeen,he made his first trip to the United
Statespartly to visit the Vdrmlander inventor,
Captain John Ericsson,and observehis various
mechanical inventions. Here in 1858, three
yearsbefore the Civil \Var commenced,he saw
the plans for the Monitor, and it was while in
the United Statesthat he conceivedhis youthful
idea of disarmamentamong nations.
Nobel died fust before ti-retwentieth century
began,leaving his vast fortune in trust to reward
annually outstanding benefactorsof mankind,
among them personswho have done most for
the furtheranceof world peace. Happily he was
spared awarenessof the ghastly carnage and
corroding hates of the two \World \7ars. He
missed horrible imaginings of a possible third
$7orld \Var with atomic weapons that might
wipe out not only armies in a minute, but entire
nations.

Such marvellousways to kill a mant
'instrument
An
of precisionl, abeauty,
The well-oiled shining marvel of our day
Points an accusingfinger at the sky.
- But suddenly,traversing,elevatingmadly
It plunges into action, more than eager
For the steelblood of thoseromantic birds
That threaten all the towns and roads.
O, that man's ingenuity, in this so subtle,
In suchharmonioussynchronizationof parts,
Should againstman be turned and be
complaisant,
The pheasant-shooterbe himself the pheasant!
(UnPoetry in Vrrtimeo. Ed. by M J Tambimuttu, London r94:)

ur livet

Pi vdgen dit berdttadejag som hastigast att
huvudsakligentillverkar mosnickeriverkstaden
deller f6r gjuteriet.
Sedande virda besokarnaklittrat omkring i
pjdsattrapperoch intresseratstuderat alla dess
detaljer en ldngre stund, avliter nigon fr6.gan:
"Skall Ni gjuta den hdr nu?"
C,
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LJt t i k t 6 t,er h16cAel n I rlin Bl i n iis, ar bet sI edarnas setrtest er h ert'
Milridsrast undetJjiilltandringett'

Foto S. Hellstr6m'

Plagen 't,id Labbsand en rru de ifr l1'chliga sontntarst)ndrtgtrntt
1951. Foto S. Hellstriim.
Slordnarestauran/eni sotnntctsa/. Foto Pontus Andersson'
E n b i t d . l r f i n c l L e l s e n e r t e r / 2i N o r g e . F o t o S H e l l s t r i i m '
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Ndgra rapsodishantinnesanteckningar
fAr B-pilen
azI GUNNAR
CARLEN
B-pilen har i det tredie hiiftet aa de senaste
frrgLngarnahaft tillfAlle att publicera nLgranotiser onx fdrhLllandena i Bofort, Bjorhborn och
Karltkoga f 6150 2r sedan. Tyaiirr Aunnaai iche
gdra detta i ldreliggande hiif te. V2r intresterade
och trogne med.arbetare,
f drre bruAstjlinitemannen Gunnar Carl6n, Joln ltr sina rika samlingar
g4a or! alla detuiuppgif ter, ilutade den 15 mars
sina dagar. Han had.enSgot frr tidigare liimnat
redaAtionennfigra minnetanteckningarom sin
42-3riga tjiint fisom arhiuarie, biblioteharie och
expedition$6restLndare
pfr AonstruktiontAonroret i Bofors, Desta anteckningarpublicera u)
hiir nedan.
Det var ett brev - och slumpen, som gjorde
att jag blev "Boforsare". Brevet var av den 31
aug. 7903 f.rln dlvarande artilleridirektoren vid
Bofors, friherre Herman Fleming, till regementsadjutanten vid K. andra Gota artilleriregemente (nuvarande K. Smilands artilleriregemente) i Jonkoping med begiran att f.3"fiirslag

pi liimplig person som forestindare for Bofors
ritkontors arkiv och bolagets bibliotek, och det
slumpade sig si, att jag just di tjdnstgjordepi
regementsexpeditionen.
Jag blev tillfrigad om
jag onskade soka platsen. Det blev mycket att
tdnka pi, ty vid 26 hrs ilder och efter en s-irig
militirtjinst, varmed jag trivdes si utomordentligt bra, var det inte ldtt att byta levnadsbana.
Jag beslot mig emellertid for att sdndamin anscikan,och i skrivelsefrin baron Fleming (min
gamle batterichef) av den 14 sept. 1903blev jag
antagen.Betriffande ioneforminerna skrevhan :
"Till fortydligande af mitt f.orrabref vill jag
ndmna, att jag med en lon af 100 kr. i m&naden
Gunnar Carl1n i biblioteAet pfr gatnla huaud6ontoret.
Foto omkring 1910.

icke tinkt mig fri bostad (itminstone att borja
med) di de flesta af vhra ritare icke hafva sidan
och Bruket har ondt om bostadsldgenheter.De
flesta bo i Karlskoga kyrkoby".
Det var silunda att ordna for resanoch med
inte si litet vemod ta f.arval av det priktiga befdlet och de bussigakamraterna.Av en personi
Jonkoping hade jag hort, att Bofors lig i Karlskoga,som hade eti flertal affdrer, likare, apotek och hotell, varfor jag hade stora forhoppningar om att komma till ett civiliseratsamhille.
Med Bofors tyckte man sig for ovrigt ha nistan
daglig kontakt genom anvdndandet av 8 cm.
kan. M/81.
Alltnog, lordagen den 10 okt. f9O3 foretogs
resan fri.n Jonkoping med ankomsi till Bofors
station pi kvdllen. I nirheten av Karlskoga station lade man mdrke till en storrebyggnad,nimligen Karlskoga elektriska valskvarn (den byggdes 1902 av tvenne av de frdmsta fortroendemdnnen i Karlskoga pi den tiden, grosshandlarna Joh. Dahlin och Gust. Pettersson).
Vid Bofors fanns emellertid ingen bostad fiir
mig, utan jag miste gh f.rcm till "byn", som det
hette pi den tiden. Under promenadendit tittade
jag in i en speceriaffir, som var inrymd i nuvarande Stromsbro och innehades av handlanden
Janne Larsson,och kiipte ddr min forsta "karlskogacigarr", den lilnga smala "Douglas".
Stromsbroblev sedanbostad for ogifta tjinstemin i.r 1908. Framkommentili byn erholl jag
rum pi Centralhotellet,men endastfiir en natt,
ty sedanerholls bostadi Ekstrandshus vid torget
(nuvarandeEPA). Dir uppstod emellertid den
1 dec. 1903 en storre eldsvida, och med brandvdsendetvar det di ritt diligt stdllt. Vi bildade
kedja over hela torget till Hinderssonsbrunn,
beligen mitt for nuvarandepolishusetoch langade fram vatten i hinkar, som det inte var mycket
kvar i di de kom fram till brandplatsen.Si var
det att sokany bostad,men det hOr ju egentligen
inte hit.
lag gor nin entrd pd Bof ors.
Pi sondagenuppsokte jagbaron Fleming, som
bodde pi. Elftorp. Han hdlsademig hjdrtligt vil-
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Grupp av Boforstilnstemin frin r9o5
Backelin, Oskar
Fr. v. L:a raden: Ca1l Nordgren, Nils Lundgren, H. R. Blamenberg, Georg Hagland, Gannar Carltn, Lorentz
Folke Alstetbetg,
Carlqt'ist,
Hialmar
Hammar,
Frans
Andrie,
Victor
Lind.strijm,
Aron
nd,en:
2..a
ach
Erik
Nlgren.
Ahrtan
Berg, C. S. fansson, Etnst
Carl A. R. Suanberg, Albert Sdd.erbergoch Eda. Perterston. 3:e raden: A. J. Holnzgren, Katl Rud.
Norden'felt, Gustal
Henrih
Pettersson,
Hultqtisr.
Gasr,
Sittande:
Joh.
Landjn, Nils Nfinsson, And. Aberg,Th. Mfr.nssonoch
lYlahlberg, Oscar Bi7rAgren, L' I.ll\olin

och Hdhan Sandberg'

kommen och ldmnade ndrmare forhillningsorder f6r mitt instrillande pi kontoret. Mindagen den 12 infann jag mig alltsa pa ritkontoret] och det var med inte si liten undran hur det
skulle gi. Det fijrsta intrycket var emelleriid
utomorlentligt gott, till vilket inte minst bidrog
den vdnlighel s6m min chef, overingenj6rEmil
Olsson, v]sade och vilken sedan varade under
hela hans boforstid. Samma vdnlighet visade
ocks&den nye chefen, direktijr Victor Hammar.
Den forstnamnde hade jag dagligen att gora
med i omkr ing 2Oir och den senaronigot ldngre
tid. Det 1rur-4lltra endast tvi chefeijag hade
under min linga boforstid, och det var ett sant
noie att se och hora med vilken entusiasmoch
gtedle de bida gingo upp i sin gdrning till bolalets iast".
For att hterg| till min forsta dag vid Bofors,
si var det att g-enastta i tu med ordnandetav ritningarna i arfivet och fi dem i kanonstorleksfOlli. Oet var ju inte si stort antal ritningar di
- mellan i ) 6.000 egnaplus en mdngd hitkomna - men arkivet vai ytterst tr&ngt och besvdrligt. Roligare var det att ordna bibliot"k.t, .tt
stort och ljust rum, som lig i andta viningen i
det gamla kontorets vdstra flygel, alltsi. intill
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kanalen. Under middagsrasten'som di var tvl
timmar, samlades tjdnstemdnnen i biblioteket
och togo del av det senastei facklitteratur m. m.,
som var utlagt pi det linga bordet.
Kontorstidenvar da 8.30-1.30; 3.30-7:
8.J timmar. Pi lordagarna slutade vi kl. 6.
Det var inte si mLngaanstillda pi ritkontoret
dL jag kom dit, men hur minga har man inte
under de 42 8"rensett komma och gi. Enligt ritkontorets matrikel nyanstilldes under denna tid
inte mindre dn 920 minadsavlijnade och l-.010
timavlonade, kopister, sPringPojkarm. fl. De
forstndmnda var i allminhet nyutexaminerade
ingenjorer, som man fick ta emot, och di det i
alla tider varit ont om rum, var det den storsta
tillfredsstdllelsefijr mig ati kunna ldmna anvisning pi bostad och i ovrigt hialpa_de nytomna
till rdtta, vilket ocksi mycket uppskattades.Di
nya ingenjorer anstdlldesPa Jitkontoret var det
min skyldighet att gi ner till.disponent Berndt
\Wijkander och presentera.dem, vilket dock
senareupphorde,dl antaletblev aLltfor stort. Ja,
si har arbetet Satt vidare, dag for dag, h-t efter
hr, nya avdelningarhar bildats, allt har f6rbdttrats och moderniserats'
Under min boforstid har uppforts ett stort an-

iI ,
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Gunnar Carl2n studerar en at, sina mdnga urklippsbdcker med
data och portlArt aa Karlskogas mera lramstiende kommunalmiin, Ponlus Andersson foro.

7.000 meter. I dessaurklipp kan man folja vad
som hdnt i Bofors- och Karlskogabygden under
de senaste fyra decennierna, bygdens utveckling pi. olika omriden, personervilka hir arbetat
och givit orten mycket av dessnuvarandeprdgel
och utseendem. m.
Att efter 42 h"r lanna den tjdnst, som man
trivts si gott med, kindes ju rdtt vemodsfullt.
Nu fir man leva pi minnena, av vilka de flesta
d'r av det ljusare slaget.
Med den goda Boforsandani friskt minne och
med alla vdnfasta, trevliga kamrater i tacksam
higkomst, slutar jag si dessasmi minnesanteckningar.
*

Pensionfir

tjdnstemanna-och arbetal verkstadsbyggnader,
tarebostider,hotell ft. fl., men den byggnadsom
mest intresseradeossvar det nya huvudkontoret,
som uppfordes 1928-1930. Under tiden utfordes ritningsarbetenai samlingshusetoch Hytti.sensmatsalar. Det var ett stort noje att flytta in
i det nya konstruktionskontoret,vars ritsal har
den imponerandestorlekenav omkring 500 kvm.
Alla gladde vi ossit att f.h en stor och fin lokal,
och hur ofta sadeinte direktor Hammar till mig,
di vi frin det stora fonstret i hans kontor sig ut
over den pampiga salen: "Tycker du inte Carl6n
att vi har det bra trevligt nu?"

lag hdr frin fjiirran ett siillsamt ddn
som iimsonzlockar och stdter-t'rdn.
Det ddnet komruer frd.n stora hamrar,
frdn kompressoreroch tdg som slamrar,
frd.n renserierocb sintringsuerk.
Fdrunderligt, fiirr har jag det ej rniirkt.

Den tidens nojen och fdrsndelser.

Nu har du hunnit den punkt i liuet
dd du fd.r aila frd.n jobb ocb kiuet
om 16rcocb pdokt och allt si.nt d.hr,
sotn'hittills alltid dig gett beruAr.

Den lilla tjdnstemannakirenhade vid seklets
borjan livlig kontakt med f.amiljerna i Karlskoga
kyrkoby, vilka sdrskilt vid de storre hiigtiderna
"tog hand" om boforsungherrarna.Pi vintrarna
arcangeradesslidpartier med sup6er och dans,
pi somrarnaminskensturermed "Carl IX" med
strandhugg vid Mockelns vina strdnder. Vid
fester i Bofors voro ocksi mlnga karlskogingar
ditbjudna och samvaron synnerligen angendm
och trevlig. I gamlahotellet intill Bofors station
- uppfort 1876,rivet 1908- bodde en hel del
av tjinstemdnnen och dir hollos ocksi minga
glada och ibland dven stormandefester, som ju
var s3.vanligt vid de gamla bruken' forr. Det
fanns ju pi den tiden inte si mycketav nojen att
vd,lja pL.
Alla har ju sin hobby - si dven jag. Min bestod i idrott och tidningsarbete,i vilket senare
jaghar ett urklippsarkiv pi 37 foliobiicker, innehillande 6.600 sidor och en spaltlingd av c:a

Niir jag nu lyssnar till hemmarns dd.n
det ldter som den med nedrigt hdn
mig sad.e,inse att du iir borta,
mot tiden: f lykt kom du d.ocktill korta.
Hor hur ui dunkar, hdr liuets sdng
och utan dig gi.r dock allt sin gd.ng,

En annan ton dock ur bruset tri)nger,
du skall ej sorja att du ej liinger
har kaar din ungdom och mannakraft.
Glkd; hellre att du en gd.ng den haft,
du har dock uppfyllt en plats i liaet
och iirlig uandel i allt bedriuit.
Nu skall du njuta au liaets hiist
med ro och stolthet ati ditt briist.
la, tro ej att jag gdr hiir och grdter,
jag klinner dock, om jag hade dter
min fulla hdlsa ocb mannakraft,
iag to&e dter i bammarnsskaft;
ld.ngt hellre bdrd,a,onziin sfr.sair
in pensionerad.och m)itt au ir.
Bror Ostlund.
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i Finland

AV ARIJE GILLBERG
Med rt finska tusenmarksedlaroch reglementsenliga 99 svenskakronor pi fickan gick
undertecknad den 24 aprll tillsammans med I
omandra kamratet ftlnNobelkrut och Gyttorp
-Wellamo
Abo
kurs
pi
med
bord p6.finska m/s
arbetsvirderingx)'
studera
Finland
for ait i
Vddret var griltt och disigt, ndr fartyget kl' 16
lattade anka.rfrhn Skeppsbrokajen,men komforten och trevnadenombord kompenserade'och
det finska kdkets ldckerheter, nedskoljda med
ocl-r
tullfria och ddla drycker, hojde stdmningen
kanske dven i nigon min talforheten' Fartyget
nyss
plirjde sig sdkert fram genom Stockholms
over
och
isfria st aigird, uppefter Roslagskusten
Alands hav, och kl. 9 fm. landstegoresendrerna
i god ordning i Abo.
Efter pass- och valutakontroll fortsattes fdrd".,, ,osf,t och bekvdmt med linjebuss till Helinte
singfors. Jirnvigsforbindelsen lockar
dorstdngda
med
laigre. Tltgenmiste nlmligen
rar"ochforbommade fonster Passeradet till Sovjetunionen utarrenderade Porkalaomridet' och
de tvi t&gsitt som dagligenttafikerar linjen drages av tytko tok. Draghjnlpen kostar finnarna
tera en vad som flyter in i arrende for hela
Porkalaomridet. Vira vardar, Allminna Gruppcn i Finland, hade ordnat inkvartering pl stadens flottaste hotell, Klaus Kurki och Torni'
Goda beiddar, eget bad, bastu, danssalong,allt
fanns inom hotellets vd,ggar,men vilka priser'
"Turister har en egendomlig fotmhga att soka
sig tilt fel ndringsstdlle" ldste en av kamraterna
ur"en resehandbokover Helsingfors' Det stdmde
pl pricken. Dagtraktamentetpi 3O:- kronor
iedoceradeshastigt ned till hilften, och annat
logi fanns ej att uppbringa' Situationenvar hotande, men klarades uPP genom finsk gdstvdnlighei. Livsforningen blev emellertid minst sagt
blandad. Logi som en dollarfurste, vdlkomstmiddag pi stadens Socitetshusoch sup6er pi
+) Deltagarna i studieresan voro, fdrutom fdrfattaren'
ordfdingenjiir G...,nar Djurberg, Bjtrrkborns fackf6renings
samt
Karlsson
Linus
sekretetare
och
rande Karl Hansson
fackGyttorps
i
ordfdranden
och
Eriksson
Berthold
ingenj6t
fiitening Sven Holm.
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andra exklusiva restaurangerlfrukost och lunch
pi bitliga sjdlvserveringaroch syltor' Lvx och
bverfldJ, fattigdom och tristess i en sdllsam
blandning.
P& tisdageninformerade direktor Ossi Holmstrom i ,p"tt"tt for Allm:inna Gruppens ovriga
direktdrei och ombudsmeinom arbetsvdrdering
och redogjorde for det finska klassificeringssystemet. Foljande dag fortsatte diskussionen'
d"tnu ghng i ndrvaro av rePresefltanterfor berOrda f"ackIOrbund.Niirvarande voro bl' a' sekreteraren i Finska Arbetareforbundet, Marth
Kitunen, ombudsmanHenry Palm6n,Bilarbetarforbundet och ordforanden i Finska Sko- och
Gummiarbetarfiirbundet,Jalmai Kanerva' Det
framgick, att det finska systemet dr-utarbetat
efter monster f.rln Amerika, Tyskland och
Schweiz. Det dr indelat i fem huvudgrupperoch
undergrupi varjedylik
'sjiiiva grupp finnes podngsatta
av
arbetstid
pi
,,atd"tittg".t utfijres
per.
prirna utsiht dter
Uppi'frAn Hotel Tornis topp har lnan en
aerh au skulp'
ett
pfi
iir
ttiiggen
Granitreliefen
ir)rirglorr.
ti)ren Vdinb Aahonen.

id-)
iid)
ird

Ingenjdr Djurberg ocb herrar Linus Karlsson och Karl Hansson ttudera sAulprur i Helsingt'ors. Giiller det ntAnne drbetsrtildier pA sn2eAerna eller iir det sAulpturens konstnl)rliga
f)rtjiinster rom Karl Hansson uiirderar. A. Gillbere foto.

lokalt tillsatta kommittder av vdxlande siorlek.
Inom Gummi- och porslinsindustrierna har
arbetsvdrdering tillimpats sedan 4 5.r tillbaka,
inom bensin- och oljebranschensedanirsskiftet
l95}-t957.
Regler om arbetsvdrdering dr inforda och tillimpas for 9000 av Allmdnna Gruppens kollektivavtalsbundnaarbetare.Alla parter
uttryckte sin tillfredsstillelse med systemetoch
rekommenderadedet pi det bdsta.Man framholl
emellertid,att arbetsvirderingoch lon bor hillas
isdr. Lijneldget vid ett foretag skall bestimmas
vid forhandlingsbordet, och virderingens upp:
gift d,t endast att ge rittvisa inbordes. Ingen
finsk arbetare har fi.tt sin penninglon sinkt
genom arbetsvdrderingen,
vars inforande underldttats av den starka inflationsprocess,som pagett och fortfarande plgfu i Finland.
Det framholls frin de nirvarande forbundsfunktiondrernassida, att sivil organisationerna
som de enskilda arbetarnavarit synnerligenposi-

tivt instillda. Frin arbetarnassynpunkt sett bor
det vara av primdr betydelse,att de olika arbetarnas prestationer jdmforda med varandra faststdllesobjektivt och inte - som forut ofta varit
fallet - blir beroende av rena tillfdlligheter.
Arbetarenbor kunna lita p8",att hans arbetevdrderassakligt, utan att subjektivaomstdndigheter
fir inverka. Arbetsvirdering utesluter det s. k.
"p6. kdnnsystemet",som inte grundar sig pi"
nigot som helst planmdssigt tillvdgagingssdtt.
Sedansystemetborjat anvindas har det gett upphov till mycket fi tvister och dessahar kunnat
bildggas lokalt utan att huvudorganisationerna
har behoft ingripa.
Avtalen d.ri allmdnhetindelade i 10 loneklasser efter klassificering. Inom oljeproduktionen
var i Helsingfors mi.nadsinkomstenfor min vid
tidlonsarbetei ligsta loneklass15.000mark och
i hogsta loneklass23.600mark. For kvinnor var
respektive siffror 12.800 och 16.400 mark.
Ackord tilldmpas emellertid i mycket stor utstrdckning och skall vid normal ackordstaktge
minst 30 /o over normaltimlonen. Medelfortjdnsten for manliga industriarbetarei hogsta
dyrort var 21.000 mark motsvarandeomkring
560 sv. kronor per minad.
Reallonen i Finland dr jdmford med svenska
forhillanden lig, och priserna hiiga. En granskning av varuhusensoch skyltfonstrensprisnoteringar gav nedsliende resultat. Amerikanska
nylonstrumpor kostade 18-20 kronor paret,
dubbelbottnadeherrl&gskor90: -- kronor, herrcykel 3S0:- kronor och for kaffe med tvi
wienerbrod pi ett caf6 frck man betala 3: g0
kronor, allt omrdknati svenskvaluta.
Foljande dagar d.gnadesit givande industribesiik i Helsingfors och Tammerfors,varvid studiegruppenfick tillfd.lle till samtalmed foretagsledare, fackforeningsfolk och enskilda arbetare.
Forst g?istadesNobel-StandardAB, en importhamn och tankanldggning for bensinoch brdnnoljor samt smorjoljefabrik. Vid detta foretag infordes arbetsvdrderingvid irsskiftet, och erfarenheten var ddrfor inte si. stor. Fackforeningsledningen ansig emellertid att en rittvisare
lonesdttning uppnitts och att milnga konfliktorsaker undanrojts. Minga arbetsmomenthade
tidigare varit undervdrderadeoch man taxerade
den extra. loneokning, som tillforts arbetarna
genom en rrittvisarevdrdering till cirka Ij To.
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Ndsta resmil var Finska Gummifabriks AB.,
Nokia, beldget strax utanfor Tammerfors. Fabriken sysselsdttercirka 2000 anstdllda, varav
1.200 kvinnor. Tillverkningen var ytterst skiftande; dinappar, regnplagg, ddck och slangar
utgor endast ett axplock ur den digra produktionen, och arbetetvarierade frlnldtt rutinarbete
till tungt och ansvarsfulltmanuellt arbete.Samtliga arbetenvar vdrderade. Klassificeringskommitt6n bestod endast av foretagets sympatiske
chef, major Lindros och fackforeningenskommunistiske ordforande Paavo Kivola. Den sistndmnde stor kommunalpamp i Nokia koping,
bl. a. ordforande i kommunalnaimnden.Som en
kurositet kan nimnas, att fackforeningen politiskt sett slutit nigon slags borgarfred, vilken
gick ut pi att vid fordelning av platsernainom
avdelningsstyrelsen folja den representation,
som partiernahade inom kommunalfullmdktige.
Styrelsenbestod ddrfor av 7 kommunisteroch 6
socialdemokrater.Sammansdttningenav klassificeringskommitt6n i Nokia forefoll mycket
lyckad, och enligt samstdmmigavittnesmil var
arbetsvdrderingnigot av det bdsta, som framkommit i Finland under de senaste100 !.ren.
Trivseln och trevnaden hade okat, tvister om
loner och arbetsvillkor hade reduceratstill ett
minimum och utover avtalsforhandlingarna
hade inga centrala forhandlingar forts sedan
arbetsvirderingen kommit till. Under rundvandringen pi fabriken fick studiegruppendven
tillf2ille att sjdlv fungera som vdrderingskommitt6. 10 arbetenav skiftande karaktir utvaldes
och granskadesunder sakkunnig ledning, varefter virdering foretogs. Resultatetblev lyckat,
och den tillfdlliga klassificeringskommittdnfick
de bdstalovord. Det visadesig nimligen att den
officiella vdrderingen ndstanexakt stlmde med
vir.
Ndsta studieobjekt var porslinsfabrikenAraanstdllda,mest
bia, Europasstorstamed Z.OOO
kvinnor. Fabriken dr hogrationaliserad och
arbetstaktenhtig. Hir finner man ocksi Finlands
hogst betalda industriarbetare.Man tillverkar
det mesta i porslinsvdgi prydnadsartiklar,hushillsporslin, sanitetsgodsoch el.-isolatorer.Arbetsvdrderingen fick dven hdr szunma hoga
betygsdttningsom i Nokia.
Foljande tvl. dagarutnyttjadestill Lrtflykteri
Helsingfors omgivningar, bl. a. besoktes det
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Storkyrkan i Helsingfors sedd frrtn ilappans bas.
S. Arvidssonfoto.

gamlasvenskfdstetSveaborg,som med sinaskansar och bastioner minner om vir storhetstid.
Stadensmonumentalbyggnaderoch kyrkor besigs. Det mdktigasteintrycket gav Storkyrkan,
som med sin vackra arkitektur tjusadebesokarna.
Den jittelika trappan,som leder upp till kyrkan,
utgor en knr tillflyktsort for soldyrkande helsingforsbor,men den har dven tjdnstgjort som
iskidartribun vid ryska och finska trupparader
pi det nedanfor beldgnaSenattorget,som prydes
av en staty av tsar Alexander II. Stadens
oviga officiella byggnaderger intryck av sirdng
funktionalism; indamilsenliga och stilrena.
Helsingfors grundadesav Gustav Vasa, och ir
med sina 400 h.rpi nackenen modern, vardande
storstadoch borde vara ett eftersokt svensktturistmil. Landet dr ju tvisprikigt, gatuskyltar,
affdrsreklam, matsedlar m. m. dro skrivna pi
bida spriken, och en svensk mdrker knappast
att han 6r pi utldndsk mark. Han mottagesmed
stora famnen av finlandssvenskarnaoch med en
reserveradhillning av riksfinnarna.
Pi valborgsmdssoaftonantrdddeshemfdrden
och resenirernamottes, efter en hdrlig resaover
eti spegelblankt Alandshav, av ett festkldtt,
forstamajfirandeStockholm.
Glaserat prydnadsporslin nzilas ldr bantl in.nan brlinningen.
Foto ur reklambroschyr frin Arabia.

Olycksf allsstatistikens
nAf-yfl,f-hUf
Helt nyligen har en specialundersokning
slutforts, avseende olycksfallsutvecklingen iren
1948-7949, Utredningen har utforts pi
drag av EkonomiskInformation i samarbete"ppmed
Arbetarskyddsndmnden, Riksforsdkringsanstalten, ArbetsgivarnasOmsesidigaOlycksfallsforsikringsbolag och ett par andra storre olycksfallsforsdkringsbolag. B-pilen har tagit del av
undersokningensresultat och dven fitt tillfdlle
att publicera detsamma,vilket vi hir gor tillika
med n&gra kompletterandesiffror frin Roforsverken. Utredningen baserar sig p6. stickprov,
tagna ur ca 10.000 skadeakteri ovanndmnda
f orsdkringsinrdttningar.
Olycksfallskuruan skjuter alltjiimt i hdjd.en,
Mer dn 300.000 olycksfall i arbete anmildes
under fjolfuet. Genom olycksfallen undanhilles
folkhushillet 50.000irsarbetaresoroduktionsinsatser. For forseikringsinrdttninjarna medfor
olycksfallen kostnaderpi mer dn 100 miljoner
kronor irligen. Ddrtill kan ndmnas, att de indirekta kostnaderna d.rc 2-4 ginger storre dn
forsdkringsimdttningarnas kostnader. I U. S. A.
rdknar man med siffrcn 4.
Trots alla forebyggande itgirder, trots allt
samarbetemellan arbetsgivareoch arbetstagare
och trots all upplysning och propagandaskjuter
olycksfallskurvanalltjimt i hojden.

nimnda ir uppvisa en glddjande minskning av
antalet olycksfall frin 1948 till L949 med ei
mindre an 22 %. Ocks5.fuirdolycksfallenha
minskat, dock endast med 12,73 /6. Har finnes
allts6.plats for en forbiittring p6.minsr IO /o av
siffrorna.
Titnmarna fore nziddagsra:tenha de flesta
olycksfallen.
Olycksfallensfordelning pi. m&nad,veckodag
och klockslaghar undersokts.(Se diagram2 och
3.) Februari och mars tycks vara de besvdrligaste mi.naderna, och av veckans dagar ar det
lordagarna och minda garna,som ;iro de mest
olycksfallstyngda. Pi dagen intrd.ffar de flesta
olycksfallen under de tvi timmarna nrirmast
fore lunch samt fram mot arbetstidens slut.
Ungefir vart femte olycksfall intrdf.far mellan
kl. 10 oclt 12 pi formiddagen.
S2ikerhetstjinsten
vid Bofors har gjort en liknande specialundersokningoch fitt fram foljande siffror for i950. Mars och oktober voro hzir
de besvairligaste
minaderna, vardera med over
77 /o och tillsammansmed ca 23 /o av samtliga
olycksfall, ddrndst uppvisade januari och december hoga siffror, medan minaderna maj-juli
endasthade ca 4-6 % av olycksfallen. Mdrkligt nog intrdf.f.arett stort antal olycksfall strax
fore jul, eller under tiden 15-23 december.
Onsdag och torsdag dro mest olycksfallstyngda. Dh intrdff.a 20,35 resp. 20,64 % av alla
olycksfall, och i Bofors dro kl. tr och t6 de
farligaste klockslagen. En viss troithetsfaktor
kanskeorsakardetta resultat.

Trafiholyckorna oka rner iin oariga olycksfall.
Betriffande olycksfallsutvecklingenkonstateras, att antalet olycksfall ffin 1948 tiIL 1949 okat
med nigot mer in 4 procent. (Se diagram 1.)
Kvinnorna har en nigot storre andel (5 /o) i
okningen dn mdnnen (4 %). Med olycksfall
menar man som bekant inte bara olycksfall pi.
arbetsplatsenutan ocks& olycksfall pi vdg till
och frin arbetet. En granskning av dessatvi
olika slag av olycksfall visar, att de s. k. fdrdolycksfallen - sirskilt cykel- och bilolyckor visat en starkareokning anovrigaolycksfall. Det
visar sig ocksi, att trafikens Laura har relativt
sett fler olyckssystrardn dito-broder. For minnen stannar ndmligen okningen i ffiga om firdolycksfallen vid mindre dn tvi procent, medan
okningen for kvinnorna utgor mer dn 11rprocent.
Gentemot riket i ovrigt kan Bofors f<ir ovan-

Antalet sjukdagar stiger.
En mycket viktig sida av olycksfallet ir den
sjuktid det vi.llar. Undersokningenredovisaren
ehuru obetydlig okning av medelsjuktiden.Rdknat i sjukdagar pet olycksfall har medelsjuktiden
silunda okat frln 18,8 (ir 1948) till r9,3 (1r
1949). Nigot entydigt sambandmellan de hojda
ersdttningarnaoch okningen av sjuktiden tycks
ej foreligga. Det visar sig ocksi, att den frin tre
till tva dagar sdnkta karenstiden inte hat haft
det inflytande, som man formodat. Om man
ndmligen ser till den okning i antalet sjukdagar,
som direkt hinfor sig till den forkortade karenstiden, finner man, ati denna okning stannarvid
blygsamma0,2 procent.Ddremot iterspeglar sig
sjdlvfallet de hojda ersdttningarnai kostnaderna
for sjukpenning och ldkarvird. Dessa utgifter
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ha frhn 1948 till 1949 okat med inte mindre dn
40 procent och uppgick under sistndmndair till
l-rela115 milj. kronor.

l

5t6rre arbetsgi vare
Mindre arbetsgivare
100

.

genonsnitt

f6r

lren

l9J4-4?

Vid Boforsverken har medelsjuktiden per
olycksfall sjunkit frhn 2r dagar 1948 till 19
1949 och 16 I9tO.
Skyddspristiivlingen

vid Bolors

De stdndigt neinskade siffrorna i Bofors
olycksfallsstatistikdro givetvis mycket glddjande. De visa, att Skyddspristdvlingenmellan de
olika avdelningarna verkligen omfattas med
storstaallvar och intresse,och att skyddsombudens och Sdkerhetstjdnstsstdndiga vaksamhet
och propagandabdr god frukt.

Diagran 1

( Fons.pi niistasida.)

c

Diagram1. Olycksfallsutvecklingen

1934-1949

OlycAsfall:huruanskjuter alltjcintt i hoiden. Ok'
ningen frZn 1948 illl 1949 utgdr nter iin 4 procent,
Antalet ollcksfall per bundra Lrsarbetareuar fdr
femton 2r sedan 8,4. Ar 1949 aar lnotluardnde
siffra 13,4. Diagrammet bygger p3 rnaterialfrfrn
Riksfdrsiihringsanstalten. Grhnsen ntellan " rl6we"
oclt "ntindre" arbetsgiaareiir satt uid f em anstiillda.

|'
Diagram

-l

,

|

l.llnda!

Tisdag

|

|

-Fredag
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Toridag
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Diagram2. Genomsnittllgt antal olyckslall pA de
ollka veckodagarna rflren 1948-1949
kriiuer de f lesta ollcksLi)rdagarna och mLnd.agarna
000
IJnecklingen,ii
kontiant trnderde eo
tiintligen
fatlenl
bSdaj)inzfi)rda Lren. De tne:t rishf yllda mSnaderna
iir f ebruari ocb mars.
ro ooo

i

Diagrarn'
*;jtj--iltil:""t;*rdrderade

erter

Diagram4. Antalet stukdagar
6ren t984-1949
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Diagram 3.

,1"I

F

ll
l0
t9
rq

I
I

ffi

tl

per olyckstall

Medelsjuhtiden per olyckslall har efter hriget dkat
kraftigt fi)r kuinnorna. FrLn 1948 till 1949 har det
genonzsnittliga antalet dagar per olycksfall (miin
dkat frLn 18,8till 19,3
och Aainnor samn?antagna)
dagar. Olycksfallenhos d.e"nzindre" arbettgiuanta
har medfbrt aaseuiirt lingre sjukskriuning iirt ltos
de ".tl6rre". UndertdAningena)tar ockfi, att ftirclolyck$allen iir fdrenade nted betydligt liingre medelsjuAtider iin i)ariga olycAsfall. (Diagrammet
bygger ph material frin RFA - "5li)vvs" arbetsgiaare).

i o r r r ' g r i 1 4 1 5 .1 6 t ? l 8 t 9 g 0 2 r e s 9 J 9 4 I

i

Olycksfallskuroanbar toL tnarkeradetoppdr, en pA
fortdddagen nirmast fdre luncb ocb en frarn mot
arbetstidens slut. Vart femte olyck:fall innnffar
mellan Al. 10-12 p2 f\rntiddagen.
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G RATULERA

fh,;//z/qz
Oktober.
Boforsverken
Aost -ir
5. Aare, Bror Alaar, Konstruktcir
1936
5. Karltton, Broy Arttu, Granatsvarvare
7920
8. Liungberg, lenny lViola, Tempoevsynare 1940
). AlmAaist, Guttaa Bertil, Planeringsingenjrir1933
9. Sundqais, Carl Gunnar, Stickare
1933
11. Sandaall,Emil Teodor. Verkrygsfiiare
1925
14. Niltson, O*ar Ragnar, Chauffdr
1917
15. Harling, Nils Guttau, Konstruktcjr.
1936
17. Ebrle, FolAe Alexander, Ingenjiir
1949
19. Othartson, Alice Elin .B., Sortererska
7950
20. lansson, Karl Emanuef Ingenjdr
1929
23. Nystrdm, Vidtor Euert, Handformare
191.5
25. Karls:on, Karl Fritiof, Kanonborrare
1933
November
7. Berggrbn, Guttau Adolf , Brinellprovare
1935
3. Strdm, Karl Eduin, Transportarbetare
7928
6. Qaich, Gu$aa Adolf , Korrespondent
1918
1,3. SAoog,Ellen Elisabetb, Mangelbitr'ade
L912
December
2. Perston, Knut FolAe Efrairn, Plltslagare L948
7. Sfibl, Oshar Eduin, Plitslagare
1920
8. Hellardm, Georg Gunnar, Mek. reparatcir 1937
1,2. Tallberg, Erik Rudolf , Grovarbetare
L929
13. lantson, Ernst Ragnar, Ordningsvakt
L9113
20. Carlqoist, Fredrik Vilbelm, Arborrare
1927
27. Branting, Haruy Augustinus, Supportsvaw. 1 9 2 8
28. Hohnstrand, Karl FranA E., Frisare
1920
29. Karltson, Herman Napoleon, Plltslagare 1943
1ctL)
3t. Staf, Karl Sixten, Avsynare

Stdllningeni irets skyddspristdvling
var vid
halvirsskiftetfoljande:
Grupp A.
MG 2i ligger bdst,dnnuutan olycksfalli ir,
foljd av MV pi 2:a plats med 6,47 olycksfall
per 100irsarbetare(minskningfrhn42,21950),
MVK 30 pL 3:eplats,MH 20,21 p3.4:e,
VT pi
5:eochME pi 6:eplats.Av de 15deltagande
avdelningarnainom gruppen ha 13 sankt sin
olycksfallsfrekvens
ochendast2, MG 21,,22och
MH 22-24 hojt sin.
Grapp B.
Hdr ligger MG 24, 25 och VK 23, 24 bdst
till, helt utan olycksfall. PFL3:e plats ligger
VA 40, somsenktsin siffra frhn L0,63till 1,80,
pL 4:e platsVV, pe 5:e VF ochpi 6:e VA 20.

Oktober.
Nobelknut
6. Palnthoist,Ernil Hugo, Krutbruksarbetare
rc. Gustaa.t.r
on, H elge N atanael, Instr.avldsare
19. Andersson, Karl Elof , Kratbtuksarbetare
23. Hedenquist, Fraw lulius, Yetkmdstarc

lg24
t936
L947
I94l

November
2. Thelander, Ernst Holger Em., Yerkmd.starc1938
I l. H olm berg, CarI Gust auAn dr eas,Krutbr.-arb.1949
December
15. EriAsson,Axel Georg Erland, Kruibr.-arb. 1926
18. Karlron, Karl Alex, Krutbr.-arb.
1926
Oktober
Nohab
t6. Skoog, loban Emanuel, Filarc

1949

November
7. Bratland, Ratntus, Ingenjcir
lO. Sranterron, Karl Oskar, Flnirdsarbetare
11. Olssoti,K. R. V., Traversskcitarc
11. Olofsson, Karl OsAar,Frirrldsarbetare
24. Cuttafsson, Olof Victor, Avsynare

L929
1927
t936
l92B
1929

December
8. Myrdn, Bror Holger, Reparatcir
l9I9
17. Gustausson,Tor
Henning E*il, Transp.-arb.1950
20. Bredberg, Erih Petter, Plitslagare
19t6
25. Fix,!n, Olof Verner, Ingenjdr
L948
27. Bergslrdm, Erik Torsten, Fdrridsarbetare 1934
December
Tldaholmsverken
L Nystrdnz:,Othar, Elektilket
17. Persson,Guttao, Tempoarbetare
L9. Malrnefeldt, Sence,Ackordsdttare
December

1,940
L939
1934

Wedaverken

l). Blomquitt,Helge,Gjutarehantlangare
2L. Karlsson, Martin, Handformare
2L. Widegren, lYilnzer, Kasscir

1949
I94O
L93O

Inoin gruppens 13 tivlande avdelningar ha 10
ligre olycksfallsfrekvens och 3 fitt okade siffror, ndmligenMG 27,VK22 m. fl. och VK 25.

GruppC.
VA 50, VE och P i0 ha inga olycksfall och
ligga 1":ai denna grupp, ftiljda av VL, VA 80,
VK 80 och KA. Samtliga avdelningar i denna
grupp visa betydligt szinktasiffror.
For Boforsverkenvar medelsiffran under 1:a
kvartalet 8,09 olycksfall per 100 irsarbetare.
Forra iretvar sifftan9,23. Denprissumma,som
samtliga avdelningar hittills "tjdnatin", och som
kommer att utdelas,under forutsittning att medeltalet olycksfall under teivlingstiden ej overstiger 12 per 100 irsarbetare,dr icke mindre in
kr. 75.736:28.
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Arottrrotz, Henning Vil'
belm, fodd 1986.
Aronsson anstdlldes Lt
t922 som kamrer vid
Nydqvist & Holm AB.
Denna befattning inneh a d eh a n t i l l d e n 3 0 j u n i
i ir, d& han avgick med
pension,efter ce 29 tlanit.e.. Vid iubileet1947eF
hcjll han medali och gratifikationfor 25 tidnsteir.

br!kJJOJl,

fddd 1884.
Erikssonanstilldesi aPril
19lO pi Byggnadsavdelningen i Bofors,ddr han
hela tiden arbetat som
snickare och trdarbetare
till den zo iuli, d& han
avgick med pensionefter
ca 41 tjdnste&r.Vid jubileet erhdll han medalj
och gratifikation fcjr 36
tjinsteir.

d

r

?
ll

4

,
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Olsson, Oloa August,
fodd 1884.
Olsson anstilldes i maj
1947 i Renserietvid Bofors, ddr han arbetade
som stddaretill den 6 iuli
1951, dFLhdn slutade Pi
grund av upPnldd Pensions&lder.

Bhck, Frans Gustau
Adolf, fddd 1882.
Bick anstilldesi februari
1896 i Bofors som llrling
i Stilgjuteriet och arbetade d?ir som giutare i 45
ir till ianuari 1941, dL
han flyttade till Centralfdrridet. Hir arbetade
han som reParatijr och
fdrridsarbetaietill den 1
iuli, d& han avgick med
pensionefter55 lr i bolagetsti[nst. Vid jubileet1946 erhiill han storamedaljen och gratifikation fcir 50 tilnstelt.
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Herr Th. Ekeblad tackas och at'skedsh\llas pfr sin atdelning
t,id. Nohab.

Ekeblad,Olof Tboruald, f6dd L884.
Ekeblad anstilldes hr lgol p& verktygsfiirridet vid
Nydqvist & Holm. Han blev senareverktygssvarvare
o.'h uib.tud. som sidan till den 23 )tni, di han avgick
med pension. Vid jubileet L947 erhijll han medali
och giatifikation for 46 tjd:nstehr.
Anderssort,Carl Reinhold, fddd 1884.
Andetssonanstilldesvid Boforsverken1935 Pn Byggdir han arbetatsom grovarbetaretill
nadsavdelningen
den 8 augustldi han slutadepi grund av ildersskll'
Bokaist, Karl Aroid,
fitdd 1884.
Bokvist arbetadei Valsverketvid Bofors 18971899,och i Projektilvert<staden1903-1906. Aterkom i september l9O7
som
till Kanonverkstaden
svarvareoch dverflYttades
sedermeratill VerktYgsverkstaden,ddr han arbetadesom avsynaretill den
23 augusti,di han avgick
med iension efter ca-49 tidnste&r.Vid iubileet erhiiil
han medali och gratifikation fcir 44 t1d'nstelt'
I onston, Karl Hesekiel,
fddd 18q4.
fonsson anstdlldesi november 1P12 som pl&tslaqarei Plltverkstadeni
i aug'
Bofors,<iverflyttade
1937 som filare tiil Kamen iter'
nonverkstaden,
kom efter 1 Er till Plitverkstaden,dir han arbetat till den 21 iuli, di han
avgickmed pensionefter
)9 3"r i bolagets tj[nst.
Vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation
f6r 34 tj[nsteir.

Dahl, EriA Henning,
, fddd 1883.
Dahl anstiilldesi januari
I9O4 vid Bofors hytta,
ddr han arbetadetill november 1935, da han
<iverflyttade till Centralfdrridet. Hdr vat han
frirrEdsarbetare
till den L
augusti, d3. han avgick
med pension efter ca 47
tjdnsteir. Vid jubileet
7946 erhldll han medalj
och gratifikation frir 42 tjanstefu.

I obanssott, I oban Fridolf ,

-

rocld raa4.

Johanssonanstllldesi oktober 1915 p& Byggnadsavdelningeni Bofors, ddr
han varit rdrledningsarbetare och under senare
tiden eldare.Vid jubileet
erhdll han medalj och gratifikation fdr 31 tjlinsteir
och hade silunda ca 36
tjdnsteir, d& han den 7
juli avgick med pension.
Karltson, EriA Henning,
f. 1880.
Karlssonarbetadevid Bofors iren 1913-1918 och
vid Nobelkrut stdrre delen av 1926, eterkom i
januari L927 till Bofors,
ddr han fd,rst arbetade i
Valsverket, direfter frtn
1.928 pL Byggnadsavdelningen som grovarbetare
och frln septemberL944
som kompressorskdtare.
Han slutade den 11 maj vid uppntdd pensionsilder
efter ca 31 tjdnsteir. Vid jubileet erhiill han medalj
och gratifikation fdr 26 tjiinsteir.
Ring, Erik Mauritz,
f6dd 1884.
Ring anstiilldes i november L92Osom skriddare i
Skr?idderieti Bofors, ddr
han arbetadetill i november t942, dl han dverflyttadetill Hyttansomfiirste
kolfatare. Fiiljande 3.r
blev han generatoreldare
i Hdrdverket, dir han arbetadetill den 7 juli, di
han slutademed pension.
Ar L947 erhijll han medalj och gratifikation f6'r 25
tjinsteir.

Rundberg, Olof Reinhold,
fddd 1884.
Rundberg anstdlldesi oktober 1913 som transportarbetare i Gjuteriet vid
Bofors. Han flyttade senare till Reparationsavdelningen, ddr han arbetat som filare och reparatdr till den 22 augusti,di
han avgick med pension
efter ca 38 tjiinsteir. Vid
jubileet erh<ill han medalj och gratifikation fcir 33 tjdnste&r.

Ytterberg, Karl Oshar,
fddd 1880.
Ytterberg anstilldes Lr
1897 vid Nydqvist &
Holm som gjutare i Metallgjuteriet, ddr han arbetade till den 22 juni,
di han avgick med pension. Vid jubileet 1947
erhcillhan storamedaljen
och gratifikation fdr 50
tjdnste&r.

StarA,Guttau Entanuel,fddd'1883.
Stark anstilldesEr L9O7i Maskinverkstaden
vid Nvdqvist & Holm, ddr han hela tiden arbetatsisom borrare
till den 23 juni, d& han avgick med pension. Vid
jubileet L947 erh6ll han medalj och gratifikation fdr
43 tjrinstelr.

Tnmnmorin
Oltson, Dauid f onatan,
fddd 2 juli 1886,
diid 1 iuni 1951.
i januari
Olsson anstdlldes
1918 som kemisk ingeniiir och chef frir den kemiska avdelningen pe
Stlllaboratoriet vid Boforsverken. Denna befattning innehadehan iill
sin bortging, som intrlffade samma d^g han
skulle ha avg&ttmed pension efter 33 3.r i bolagetstjlnst. Vid jubileet 1p46
mottog han medalj och gratifikation fcjr 28 tidnsteir.
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Ahlnert, Einar Magrzus
Emanuel,
fitdd 8 december1900,
d < i d5 j u l i 1 9 5 1 .
Ahlnert anstilldes vid
Nohab 3'r 1936 sisom
ingenjdr pi VerktYgsritkontoret och innehade
denna plats till sin bortgl,ng.

Karlsson, Erik Helge
Einar,
f6dd 2 juni 1909,
ddd 29 juli 1951'
Karlsson anstilldes i mai
1937 p5, BYggnadsavdelningen i Bofors, flYttade
kort direfter till Hiirdverket, ddr han till sin
bortging arbetade som
Pressafe.

Mattson,KarJ Oskar
lulius,
fodd 20 januari 1879,
drid1 juli 1951.
Mattson anstdlldes Lr
1894 vid Nydqvist &
Holm i Maskinverkstaden, ddr han hela tiden
arbetatsom hyvlare,med
undantag av en 2-Lrs'
period, d& han arbeiade
iom avsynare.Vid jubileet L947 erhdll han stora
medaljen och gratilikation for 53 tjiinsteir.

Karlsson,Daaid' Simon,
fddd 29 okiober 1887,
diid 1 juli 1951.
Karlssonanstdlldesi sePtember 1916 som transportarbetarevid Boforsverken,iiverflyttadei aug.
1936 som monteringsarbetarei Kanonverkstaden
och innehadedennasYssla
tilt sin bortglng. Vid iubileet erhdll han medalj
och gratifikation fijr 30
tjdnsteir.

I sraelsson,Karl Hildin g
Eduard,
fttdd 20 febr. 1909,
diid 21 juni 1951.
Israelssonanstdlldesi november1936 som borrare
och transportarbetarei
Fdltverkstadeni Bofors.
Han var truckreparattir
pi Reparationsavd.frin
februari 1943 till april
han iterkom till
1946, dAL
som truckFdltverkstaden
forare. Denna sysslainnehadehan vid sin bortging.

Forsberg,Olou Vallrid,
fddd 17 mai L885,
ddd 28 juni 19)1.
Forsberganstllldesi mars
1900 pi Byggnadsavdelningen vid Boforsverken,
ddr han arbetadetill mars
1914. Han arbetadeddrefter vid Nobelkrut under sammanlagtca 7 &r i
olika perioder 19161927 och Lterkorn 1934
ti I I BYggnadsavdelningen,
dir han arbetatsisom muraretill sin bortging' Vid
jubileet erhrill han medali och gratifikation ftjr 32
tjdnsteir,
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Kellend'al, I oban Iaar,
fddd 31 iatuailr9L3,
dod 28 mai r9)L.
i mai
Kellendalanstdlldes
L9f som plitslagare i
Plitverkstaden vid Boforsverken. Denna sYssla
innehade han till sin
bortg&ng.

Meurling, EriA Holger,
fitdd 8 mars 1918,
ditd 10 augusti1951.
Meurling anstllldes vid
Nobelkrut den 15 mars
1949 och var driftsingenicir vid Perit- och Formaiinfubrik.tn". Han skadades till diids vid en motorcykelolycka Pn veg
hem frin sitt arbete.
Glad, Oskar Emanuel,fitdd 13 nov. 1891,
ddd 5 iuli 1951.
Glad anstlilldes L927 vid Nohab som kransk<itarei
Plitslageriet,och dverflyttadeefter en tid tillElektriska
verkstiden dir han till sin bortging arbetadesom elmontdr. Sedanokt. 1935 tjZinstgjordehan som fiirman under ord. f6rmans frinvaro.

Kilstabussarna

Socrrs

lag, jrimre mSnga med mig, sorn iiro beroendeau
konmuniAationerna till ocb lrLn retp. arbetsplatser,
-frLgor.
uore tackvrn fi)r eu Alarldggandei fdliande

Redaktionen dversdnde,som meddeladesi fd,rra
numret,Eder insdndaretill NBJ:s omnibussexpedition,
som givit fciljande svar p8. de av Eder framstdllda
tvenneffigona:

!) Vld ren till ocb frSn arbetsplatsentned de :. h.
arbetarbussarnabetingar dessaett' bdgre pris i)n ordinarie loAalbussar.. Ex.: Aggerud-eeniralplan
-0: nte,l
arbetarbussAr. 0: 35. Med ,'lohalbur hr.
30. pA
d.uriga.platser jag oarit i tillfAlle be.ri)hai Soerige har
fd.r.hSllandetoarit det n?otraua.Arbetarbiliett f orsAljet
till betydligt reduceratprit.

Frrtga 1.
F6r resa med arbetarebussstrd.ckanAggerud-Centralplan dr priset kr. 3:80 f6r 12 resor. Fcir resamed
ordinarie lokalbussdr priset 35 rire per resa5.samma
strdcka-

2) Vad iir anledningen att icAe reguljdr fuafih bliuit
ordnad till Kiba? lag tror icAe det oerAar siirdeles
uppiggande pfr en arbetstiihandetill denna arbetglats
nlir ban erhfrller upplJming otn retemi)jligbetern) titl
ocb frLn arbetet. Att det i dag g3r en buss titl ocb
frSn denna arbetsplatulir ju ei sak pm d.e anstdllda
tjiloa ordnat under ikll)dandet aa siirtAild garanti fi)r
att reip. trafiAloretag icke skall bli ehonomisLtlidand-e..Diiremot tycks iche trafihanterna tba nLgon som
belst garanti f dr att butten sAall aara aid arbelglatsen
i :3 god. tid att stiimpling aa tidhortet han aerhstiillas
i fdreskrioen tid. Detta medfdr giaetuis aodrag fdr
fdr s9n anhonzstsarnt detsutom prichning 2 den anstdlldesAort. Aaen bdr ir den btiga atgifien en briinnande frfrga, lag tar Snyo',ettex.: En arbetare boratt
i Aggerud ldter aecAohortAggerud-Centralplan, kr.
3:50 sartt Centralplan-Kilsta kr. 4:00, suntmakr.
7: 50 per aecAa. AustSndetiir ca 5 km. Som motparigltet Aan dimnas att et! ntSnadtkort 2 Sl gnttande
fdr obegrknsatantal retor ocb ett aostind aulupp titl
15 hm kostar 15 hronor.
Kan ingen bdttring hAr Sstadkommat?frigar
GAdO

Friga 2.
Ingenjcirer, tjdnstemdn och arbetare ha abonnerat
p& bussar av l2implig stodek frin Bri&egirden resp.
Immeto_rptill Kilsta fcir visst civerenskommet
pris -beper
buss. Vilka priser, som respektiveresandesetiure
tala till bestillaren klnner N. B. J. ej till.
Frir att diskutera resornatill och frin Kilsta frireslis
hdrmed ett sammantriiffande med representanterfcir
berd,rdaparter, samt iven frin ledningen fcir AB Bofors, vid tidpunkt som ndrmarekan dverenskommas.
Hcigaktningsfullt
G. GUSTAFSSON.
Fdrestindare f6r omnibusexo.

Till ovanstlende kunna vi ldmna fciliande kommentarer.
FrSga 1.
. Som framgtr av N. B. J:s svar [r biljettpriset fcir
bussresorAggerud-Centralplan med arbetalrbusskr.
3: 80 fcir 12 resor, med brdinarie buss kr. 4: 20
(: f ZXO:35). Aven i Karlskogasdljessllunda arbetarbiljetttill reduceratpris.
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VERI(SAMHETEN
Ilobelkrut
Vid Foretagsndmndens
sammantrededen 5f7
framfordes frin Forslagskommitt6n genom dess
ordforande, 6veringenjor \Wahlquist, forslag om

nya normer for beloningarnasstorlek, ndmligen
somfegel 50: -, 100:- eller 250: - kr. Dessa
normer ha forut faststdllts for AB Bofors. Forslaget godkdndesav bolagsledningen.
Tvi. forslag till forbdttringar hade inkommit
av vilka det ena belonades,ndmligen:
54210 Erik Andersson,NVD, for forslag till
forbiittring av hylsa till filterpressar.
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Frfrga 2.
Orsakentill att reguljir trafik till I(ilstaverkeni&e
fcirekommerdr den, att N. B. J. anser,att en sidan
linje icke lcinar sig ekonomisktfcir trafikf<iretaget'
N.'8. T. har dock frirklarat, att man dmnarsrittaiglng
reguljiir trafik till Kilstaverken, si snart antalet anstillda dar blir si stort, att en linje dit biir sig'
Resultat
Betrlffande priset for resor till och frin KilstaverVid t2ivlingstidensutgAng hade ett ganska stort
ken med de abonneradebussar,vilka hitintills beEfter sedvanligacerefordrat personalen till och frin denna arbetsplats. antal tevfingsbidraginkommit.
monier dppnades ett antal kuvert och ldsningarna
forklaraiN. B. J., att deraspris faststdlltsp& si sZitt,
att man rdknar med fullsatta bussarmed liimpligt angranskadesmed foljande resultat:
tal platser.N. B. J. gor s&lundagiillande,att.avgifterna
p.i i.rdiuid absolui inte blir hiigre dn avgifternavid
Prislistat
iesor med ordinarie lokaltrafikbussar,om antaletrese1 :a pris Ingenjcir Torsten Edberg (80687) Tidanirer ir tillriickligt stort.
holmsverken.
Betrdffande den "arbetarebuss',som befordrar an'
stiillda till och frin Kilstaverken med utgingspunkt
2:a pris Frijken Margot Sv?iid (82756) Tidaholmsfrin Immetorps fdreningshuskan vdl ingen bestrida,
verken.
att kostnadenT6tdessaresor Per individ voto godtagbaraunder den tid bussenifrhga var fullbesatt. Att en
3:e pris FrcikenAnna Lisa Lindberg (53t18) RA 2
del av de anstdllda,vilka tecknat sig fcir resor med
Nobelkrut.
istdllet
denna buss,under goda vdderleksfcirhiilanden
cyklat till och frin arbetsplatsenoch- ddrmed cikat
De ddrndstfriljande 7 rd:ttalosningarnaha ins[nts
kostnadernafdr dem, som regelbundetikte buss,ir en
herrarna Anders Lilja (82208) Tidaholmsverken,
av
annansak. Ostridigt 1r, att under sistf<irflutnavinter,
Bror Ostlund (Boforspensionir)Karlskoga,Algot Botill och fr&n Kilstaverkenvar fulldi "arbetarebussen"
fr&n
arbetsplatsen
och
sig
till
tog
satt, vederbdrande
qvist (83235) avd. PH, Boforsverken,Gust Ekendahl
fcir en kostnad, som icke ovdsentligtunderstegkost(75231) avd.NLD, Nobelkrut, RubenGrahn (8)L92)
naden fcir resamed buss i reguljiir trafik.
Tidaholmsverken,Folke Edstrcim(75107) avd. NEE,
Man bcjr ej heller gliimma bort, att N. B. J. gitt
Nobelkrut och fru Gudrun Karlsson (80936) avd'
med p& att utldmna frikort fcir anstdlldaboende i
KKI, Boforsverken.Alla dessabeidnasmed trdstpris.
Aggerud fcir strlckan Aggerud-Centralplan, ddr
de"sia trafikanter embarkerade ifr&gavarande "arbeTidaholmarnaha verkligen hillit sig viil framme i
tarebuss". De i Br&ten boende resendternaerhtillo
denna tivlan, vi lyckdnskadem liksom dvriga prista'
samtidigt frikort fdr resa med buss till Rosendal,
gare. Vi tacka ocksi fdr visat intresse.
varifrtn de medfiiljde "arbetarebussen"till KilstaRed.
verken'
Trg
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Kan Ni t"l"roo"*i
90 o/o au dern som anuiittda athomattele'fonen ge sig
icke tid dtt l)Anta p3 saar. Det biinder ofta att ont n?an
st?.r endast 5 meier frLn telelonen och man rusar dit
upp redan lagt
fi)r alt saara, s2 bar d'etz sont ringde
ned luren.
att aAnta tills tredje signaLdr ossAomrna tatn., o1??
27
sekander. Alla Ni 'rom iir
len gfur, det lar endast
utultade rned telefoner bdr frfrn oc/t med nu liigga er
till nted denna uana. Desta 27 seAunder kan tti anaiinda till att lugtta ?ler er' onl ni iir ilthen, eller att
tknka 6oer aai ni thall iiga, niir den andra patten
't'ula ord.
suarar, tAriA inte ocb anuind inte
Bett

Ring inte i onddanheller.

}

Bens sekrelerare

Soorr
Kommentarertorde vara civerflddiga.
Red,

3T

B-PILENS

UNGDOMSSIDA

Ja, dh dr det forsta gingen vi mots sL jag f.hr
vdl siga ett "Hej pi er!" Ja, som ni serovin si
d"rni alla vdlkomna i nista nummer med bidrag
o.c! iaS hoppas att ni redan nu fattar pennan och
skriver ned nigon rolig historia ellerlitar nigon
kliimmig teckningm. m. ! Till att borja med skall
jag utlysa B-pilensforsta

J::'.'
,"".-.;
-"dJ

.it*'

j:

t:t,

TECKNINGSTAVLAN,
s6.nu gdller det att forsoka erovra ni.gra av de
fina vinster, som vinnarna ska fa. Ni ffu rita vad,
som helst, men gor inte bilden ailtfor liten och
rita helst med tusch eller kraftig blyerts! Sedan
dr det bara att posta teckningenmed adressen:
"B-pilens Ungdomssida", B-pilen, AB Bofors,
Bofors, sL fir vi se vad ni presterat!
Har Ni nd.gonbistoria?
Om ni vill gliidja edra kamrater med nigon
rolig historia, si bor den ju helst vara ny, och om
den dr sjdlvupplevd,si ir det naturligtvis innu
biittre! Pi. tal om historier si skall jag be och
f.Lberattaen liten sidan.
Det hdnde i realskolanatt en av lirarna holl
upptvi skrivbocker,en i vdnsteroch en i hoger
hand. Pi. den ena var namnet skrivet i stora bokStdverpi den andra i mikroskopiskt smi och si
frlgade ldraren: "Vilken av dessa typer dr
fulast?" D6. hordes en rcist ur klassen:'iDen i
mitten!"

Hdr fhr Ni se hur v6,r nya medarbetare,signa_
turen Johnny, sjdlv kan rita. Han var pi Storon
hiromsommarendi man holl pi med arbetetpi
nya vatienledningen. Dykarna, som gjorde
{en
diket till det stora intagningsroret,fi.ngadehans
intresseoch penna.
Forsok nu om Ni kan rita lika bra - eller
kanskedndi biittre.

Hur ir det nted fotografierna?
Ni har kanske nigot trevligt fotografi, som ni
tagit sjilv? T. ex. frin nigon semesterresatill
Storcin, och dA dt ni hj2irtligt vilkommen
med det!
Kom med.fdrslag till pilstAalingarl
I nigot av de nirmaste numren skall det komma yttedigare tdvlingar, med priser. Om ni har
nigot forslag till en sidan, s6.skicka in det, fi.r
vi se, om det gir att goranigot it det!
Si iterstir for mig ban att onska lycka till
med teckningen och historieberdttandet.Vi treffas igen i ndsta nummer!
Er lohnny.

Nista nummer av B-pilen utkommer i mitten
av decemberminad.
Bidrag skola vara Redaktionen tillhanda senast den 15 november. Sind in Edra bidrag,
fotos, teckninga4 fr|.gor, insdndare o. s. v. allt lika vdlkommet - under adress B-pilens
redaktion, Huvudkontoret, AB Bofors.

Karhtad t95t. Ntmans Ttytbukr

86rz9

Redaktionskommitt6
ANDRE,E, Fil. kand. (FRK)
Representant fcir Avd. z4 av Svenska Industritilnstemanna-F<jrbundet

GoSTA

Expedit<ir
ARN E GILLBERG,
Representant fcir Bj<irkborns Fabriksarbetarefackf<irening
Fiirman(VL 1)
LINDAHL,
RAGNAR
Representant f<ir Avd. r;3 och z8r av SverigesArbetsledaref<irbund
S v a r v a r e( V R 9 c )
SODERHOLM,
Representant fcir Avd. 76 av Svenska Metallindustriarbetarefcirbundet

NILS

O v e r i n g e n i < t r( N T )
\f AHLQUIST,
Representant fcir AB Bofors ledning

ARVID

Redaktiir
EGIL

LON N BERG,

och ansvarig utgivare

F i l . l i c . , S o c i a l k u r a t o r( E P )

Redaktionsutskott
Nohob
JOHN LARSSON, Huvudskyddsombud
fdr Nydqvist & Holms Verkstadshlubb
Representant
BEN GT MOSSBERG, Serviceassistent
fcir SIF Nohabsforetagsklubb
Representant
OTTO SKILD, Verkmistare
f<jr NohabsArbetsledareklubb
Representant
UNO TELL, Ingenicir
for Nydqvist & Holms AB:s Iedning
Representant

Tidoholmsoerkert
ROLAND EKVALL, Ritsare
fcir Avd. r63 avSvenskaMetallirr,lustriarbetarefcjrbundet
Representant
KNUT NA SMAN, Ingerrjcir
(SAFavd.7o)o. Tjlnstemdn(SIFavd.r 9)
fcjr Arbetsledare
Representant
EVALD MOLI N, Korrespondent
ledning
fcir AB Tidahol.trsverkens
Representant

Weduoerken
GU N NAR AXELSSON, Elektriker
verkstadsklubb
fcir Sv. Metallindustriarbetarefcirbundets
Representant
fcir Efterkalkylavdelningen
CARL BE RGQVIST' Ftirestindare
f<iretagsklubb
Representantf6r Sv. Industritjlnstemanna-Fcirbur.rdets
JOHN GAU, Giutare
gj uteriklubb
Representantfcir SvenskaGjutarefcirbundets
SVERRE NICKLASSON, Fcirman
fciretagsklubb
Representantfcir SverigesArbemledaref<irbunds
GOSTA LI N D FI, Chefmetallurg
f6r AB V. Dan Bergmansledning
Representant

t
{

l

l

I
I

fa,visslUiirui krul menocksrfl
myckefnnnillliir lredliUlhruh
Det synes vara en allmfint utbredd uppfattning, att vi endast
tillverkar
fabrrkation

krut

och sprdngfimnen

fdr milittira

av civila kemieka produkter

AB Bofors Nobelkrut bildades
ir 1B9Bfiir att i stor skala exploatera Alfred Nobels uppfinningar p& det riiksvaga nitroglycerinkrutets omride. Under
de tv6 fiirsta decennierna inriktades vir tillverkning helt
pi krut och sprdngdmnen fiir
militdra iindam&1.Sedan har
utvecklingen mer och mer ldnkats in p& fredliga
p r o d u k t e r. . .

findamil,

men vflr

flr minst lika omfattande.

Andra produkter i samband
med denna tillverkning [r sackarin och krystallos.
Acetylsalicylsyra biirjade tillrerkas ir 1944, och virt land dr
nu sjiilvfiirsiirjande med detta
liikemedel. Virt program har
sedan dess byggts ut och om.
fattar nu ett {lertal viktiga ldkemedel, exempelvis
pr okainhyd,roklorid - rivara fdr prokainpenicilliu.

Nitrocellulosa
iiir lacktillverkning. Redan ir
I9IB upptogs tillverkning av
produkler fijr den civila marknaden och en rad olika s5dana
framstdlldes.Bilindustrins uppsving efter {6rsta verldskriget
med{iirde stort behov av de dA
nya cellulosalackernaooch efter
ett omfattande {orskningsarbe.
te kunde vi ir 1931 marknadsIl6ra nitrocellulosa 16r lacktil.luerkning. Idag har vi
en omfattande produktion av rAvaror fiir fdrg- och
lackindustrin.

Akrylplaster. Akrylplaster, sl"somBonotex och Bonogel dr en grupp produkter'
av stor betydelse fiir bl. a. lider. och textilindustrin. Den
mest kenda akrylprodukten
iir dock plastglasetBonoplex,
som levereras i skivor eller
runda dmnen, glasklart eiler
fdrgat.Tack vare sina {iirnHmliga egenskaperanvindes det
allt mera fiir konstruktions-, byggnads- och dekorationsdndamil.

Kloramin och liikemedel.Ett
par 6r senare startades vir {abrikation av klorarnin. ett av
de mest brukade desinfektionsmedlen. Det anvdndesfiir medicinska dndamil men har blivit av sdrskilt stor betydelse
fiir hiijd hygienisk standard
inom lanthushillningen vid
desinfektion av djur, mjiilkkiirl, ladugirdar m. m.

. . . och mycketannal.Bland
den mingfald andra produkter
som tillverkas kan ndmnas,
konserveringsmedel,fenol, piilsfirgdmnen och mellanprodukter fijr ldkemedel och syntetiska
f[rgimnen.

Ofdrtrutet g&r forskningen aidare inom detta, "krutbruko', som, idag
tiaen std,r som en ledande kemish ind,ustri p& dct ciaila omrddet.

BOFORS

AB BOFORS,NOBELKRUT
BOFORS

Medfdljer ton tidningsbil*ga

INOM
TIDI{INGF(iRDEANSTALLDA
B(}F()RSK()NCERl{EII

TUREIAGSNIMNDERN
FRAN

Nr 3 . l95l

skdrPta
visst kvantum. Behovetav olia kan vis- vore ndrmast foranledd av
iilffailig
samt
priskontrollitgdrder
tillfredsstdllas,
sedigen fortfarande
Si snart den
vid Boforsverken *.rid.r, persiskaoljetvistenkan, ddr- hinskning av kdplusten.
Fciretagsndmnden
kommit
upprustningen
en tillfreds- amerikanska
hiill undir ordfdrandeskap av Dispo- estdensarimaicke erhlller
vilket
beomfattning,
sin
hela
probiqing
i
skapa
l6sning,
nent \Tijkander mindagen den.3 seP- stillande och snar
komma
19)2,
fu
under
Jk.r-^.
intraffa
Industrien
brdnsle.
detta
fcir
dven
lem
tember 1951 sitt tredje ordinarie sammed sikerhet priserna att inyo stegras.
har i hdg grad kiinning av bristen pi
mantrlde ftir iret.
Vad betrdffar den svenskamarknaden,
byggnadsregav
arbetskraft-dvensom
nog tYvdrr hade pariiprisindexunder ett &r stegm&ste
man
och
leringen,
Koniunkturliiget'
riikni med dnnu mera l&ngtgiendereg- rats Gd [a 15 /o. En tillfZillig siinken
ning av index hade visserligenskett
limnade
lering av byggnadsverksamhetenfdr
DisPonent lViikanrlet
lige
ftir
i
undir augustiminad, men vigade man
dr
dagens
Det
&r.
konlunkturldget
av
ndstliommande
kort 8versikt
regleinte rikna med fortsatt utveckling i
sikert nijdvdndigt med en viss
daqen.
"Alltsedan
har
omr&de,
detta
denna riktning. Levnadskostnadsinutbrott
Koreakrigets
rande verksamhit P&
myndigheter,
dex berdknasytterligare stiga med 4
stigande
de
av
fcir
prdglats
uppgifterna
men
vdrldsmarknaden
aktuenheierinnan Sretsslut.
som skoli taga stdllning till de
oriser och en alltmer kdnnbar brist pl
alltman
bliva
kan
synas
ella byggnadsbehoven,
ieuutot. Under senastetiden
Direkti)r Wahlsteen frarnhiill i anmtiilisen skcinlaen viss stagnationr merasvidiista.
slutningtill av Herr Olson framstdllda
priist&ringsutve&lingen och till och
Hdrefter idmnades en redogdrelse fr&gor ing&ende importen av utldndsk
med tt[gott tendenstill fallandepriser' fcir bolagetsfakturering,inkomna och arbetskraftoch arbetstillg&ngeni verkDefta ftirhellande avspeglasbl. a. i
inneligginde bestillningar, allt avse- stdderna:
USA:s rivaruindex genom talet 5)2 ende den gltngnt delen av iret. J?imSedanflera ir har bolagethaft i sin
fcir februari och 491 fiir iuni inneva- f<irt med ai 1-9Sovoro siffrorna htigre,
ett antal italienare,ftir nirva'
tilnst
rande ir. Ftir cirka ett &r sedanvar men vore den huvudsakliga anledett
rande
30-tal, och hade man i stort
motsvarande indextal 434. Trcts den ningen hZirtill de intrdffade prishiijsett enbartgoda erfarenheterav denna
ndmnda tendensen fcir dagen miste nin-sarna.I n&gon m&n har en sttirre
arbetskraft. Fdr ca ett ir sedanvidto-us lvvirr rdkna med fortsatta pris- proiuktiott bidiagit till de hcigresiffgos fr&n bolagetssida itgdrder fcir ansteeringari USA och ddrigenomforiiorna. I qtitverkethar i valsadvikt pro- ikaffande av tysk arbetskraft,i fcirsta
satl it fiatiot istisk utveckling.
18.800 ton, vilket jnmfiirt
ducerats*ca
hand ftir de melailurgiska avdelningarFcir Sveriges vidkommande kan i
med motsvarandetid 1950 innebir en na. Efter noggrann understikning av
detta sammanhang hinvisas till lev- steqringmed ca 6.000 ton. Vad bevarie sdrskiltfall hade man gallrat ut
j ansproduktion uppginge
nadskostnadsindex, vilket utvecklats triiFfar*smed
ett 30-tal tyskar, och hade man dven
fr&n juni LgrO-167 tili mars l95lden smidda vikten till ca 1'0.000ton, betrdffande dessa goda erfarenheter.
188 och iuni 19)1-195 samt till
vilket j2imfiirt med fiiregiende ir in'
Di ytterligareutldndskarbetskraftunindex ftir genomsnitt- nebureen stegringmed ca 3.000 ton'
Socialstyrelsens
der nuvarandefiirhillanden vore i hcig
lig timitirtiZinstinom industrien med
Antalet anstiillda vid Boforsverken grad 6nskvdrd, har bolaget vidtagit
ta-iet r30 fiir maj 1950 och r)7 f'6t var den 8 augustiI95L 4.OI8 timavlditgirder fcir engagerandetav ett visst
maj innevarande ir. Aven om landets nade (motsvarandeantal l95o 4.099),
antal tyska arbetare- efter 6verensexport under senasteiret kunnat upp- medan antalet minadsavl6nade i aumed fackfijreningen hdgst
kommelse
visa allt hiigre siffror, har likv?il upp- gusti innevarande Er uppginge till
En
representantfdr bolaget
man.
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st&tt ett b-etydande importiiverskoti 1.lol
(motsvarande antal 19ro har sllunda varit ute i Bayern ftjr att
med ca 6oo miljoner kronor. Fdr 1.660). Ftir hela koncernenvar antalet
frirberedadenna friga, och har som
dagenrlder stor osdkerhetp6-den all- anstillda i augusti 1951 9'876 mot
fdlid hlrav ansdkningarfrin arbetssdatt
minna marknaden med sv&righeter
vid motsvarandetidpunkt fiire- kandebiirjat komma bolagettillhanda.
9.719
skaffa de nddv?indigar&varorna,vilket g&endeEr.
Det gZiller engagerandetav arbetare
fdrhlllande ir sdrskilt klnnbart beatt
fdr siviil de metallurgiskaavdelningarunderstriik,
Soblman
DireAtiir
trdffande brdnslet. Bolagetsstenskolstenna - i fiirsta hand stilverket och valslager dr fcir ndrvarand-evdsentligt den fdr dagen skiinjbaravikande
- som verkstdderna.Bristen
i
verket
priserna
USA
vad
betrdffar
mindre iin i biirlan av &tet. Brdnsle- densen
[r givetvisett stort Prop&
arbetskraft
p&
ted<en
som
tagai
kunde
icke
tyvdrr
fiirdel-blem
kommissionen, som reglerar
och enbart f<ir att
bolaget,
fdr
ningen av brlnslet, har ndmligen -an- att den inflationistiska utvecklingen
iglng pi de
driften
n?ir
hllla
s&
hade
nigot
tendens
Denna
bromsats uPP.
sett, att i dagenssituation bolagetsftirerfordras minst
avdelningarna
olika
utan
produktion,
i
iikad
grund
id<e
sin
ett
r&d av stenkol icke bijr iiverstiga
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ytterligare I75 man. Ett stort bekymmer fijr bolaget dr ocksA bristen pi
bostdder och i iivrigt fdrliiggning f<ir
den y,ttedigareerforderliga arbetskraften. Vad betrdffar materialtillglngen
inom verkstiderna, dro f<irh&llandena
hirutinnan frir ndrvarande bdttre.
Aven Oueringenji)rStrdmberg framh6ll, att arbetstillgingen inom verkstdderna under senastetiden fiirbiittrats. I monteringsavdelningen och
fdltverkstaden rldde visserligen fortfarande en viss brist pi arbete, medan
inom ammunitionsverkstaden
funnes
lagom med arbeten. I detta sammanhang kunde erinras om att det fcir ndrvarande ridde brist o& b&de svarvare
och frisare i kanonvirkstaden.
Herr Holm. som vid ett tidigare fdretagsndmndssammantrideberdrt svirigheterna med den tillfiilliga
arbetskraften, understriik, att han frir
sin del med den sovring, som skedde,
funne engagerandetav de ifr8gavarande utldndska atbetarna"vara enbart till
bolagets fiirdel.
Kan MRA rneduerka till bfittre

f orhillanden pi. arbetsplatsen?
Pastor Suen lohantson h<ill ett inledningsanfdrande ijver detta dmne
och yttrade:
Det talas i dessadagar mycket om
MRA. Man ldser i tidningarna, att
MRA inbjuder riksdagsmdn, talman
Sivstr6m flyger till Amerika, delegationer frin ASEA p& konferens i
Caux etc.
MRA betyder Moral Re-Armament,
eller p& svenskamoralisk iterupprustning. MRA-rdrelsen ir vissedigen
dnnu timligen ung, men kan det likvZil
vara p& sin plats att ge en kort "historisk" lterblick p& dess tillkomst och
utveckling. RdrelsensuPphovsmanar
Frank Buchman, till bijrden schweizare, men ftidd och uPPvuxeni Amerika.
Buchman, som idag dt 72 &r, var p&
1910-talet verksam som universitetslektor i Pennsylvania. Redan vid denna tidpunkt intresseradesig Buchman
fiir olika ldnder och folk och fdretog
omfattande resor till bland annat Indien och Svdafrika.
SEsom stor fredsvln blev han ir
1p21 inbjuden till en avrustningskonferens i \Tashington. Detta blev livsavgdrande fdr honom, bland annat i
det avseendet att han stdrktes i sin
dverfygelse, att inga fredsplaner iro
tillfvllest med mindre man riiknar
med nddvZindighetenoch miijligheten
av att fdrlndra mdnniskorna. "En ny
vZirldf6rutslitter nya forvandlade mln-
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niskor". Mdnniskor miste ldra sig att
icke hata elier utkrlva hdmnd; ett andligt ftirvandlingsarbetemiste sdttasin
fdr att ni detta mil.
Buchmanbeslijt att helt igna sitt liv
it detta arbeteoch iimnade sitt lektorat i Pennsvlvania. Senarehar Buchman icke hift nlgon fast anstlllning,
ej heller nigon fast bostad. Buchman
bdrjademed att samlagrupperav unga
md.nkring sig och hans rdrelse blev
fiirst k?ind vid universitetet i Oxford,
under namnet Oxfordr<irelsen. Rtirelsen fick m&ngaanhdngarei alla ldnder
och blev pFLl93o-talet alltmer vdrldsomsplnnande.Till fdljd av vdrldskrigets utbrott 1939 uppstodo svlrigheter
fdr r<irelsensvidare verksamhet och
utbredning. Oxfordrtirelsen upphtirde
emellertid icke att finnas till, utan dess
mln och kvinnor arbetadevidare under namnet MRA. Grundprinciperna
fijr verksamhetendr alltj?imt lagarbete
och livsfijrvandling utifrln de fyra
absoluterna Kidek, Arlighet, Renhet
och Osjiilviskhet.
Det har riktats my&en kritik emot
MRA. Frtn kommunistiskt hill har
rcirelsen kallats "fascism". fr&n nazistiskt h&ll "demokrati i kristen fiirklidnad", fr&n kristet h&ll "billig
moralism", medan folk i allmiinhet
ryckt pi axlarna och avferdat riirelsen
sisom "fanatism". M&nga minniskor,
som inte ?iro tillriickligt insatta i
MRA:s syften och verksamhet,ha
kanske det intrycket, att det ligger
oolitik i MRA. Detta Ir emellertid
inte riktigt, de MRA glr emot icke
blott den materialistiska kommunismen utan jlimv?il den s. k. kapitalismen. MRA m&stenog under alla fdrhillanden ansesha en stor uppgift att
fylla, dF"det gZilleratt skapasttirre f6rst&elseminniskor emellan.
MRA-rijrelsen fdrvdrvade fu 194)
ett alphotell i Caux vid Gendvesjiin i
Schweizoch dit har desshuvudkvatter
fiirlagts. Det pig&r st?indigtstorakonferenser i Caux med representanter
f.fin alla ld.nder. Fiiredragshlllaren
hade sjiilv fu 1948 besdkt Caux och
vistats pi platsen en veckastid. Dei
hade givetvis varit my&et intressant,
men tiden hade varit ftir kort ftir att
bilden av MRA-rdrelsen och dessverksamhet skulle bliva fullstiindig. Man
deladesupp i grupper, och varje grupp
bestod av representant€r fr&n olika
ldnder, raser oc-hreligioner. Det ridde
en viss sprlkfiirbistring, men allt som
sades transformeradesvia tolkar till
huvudsprEket, som vid detta ti[feile
var franskan. Varje grupp arbetade
som en enhet, och hade var och en
inom gruppen sin praktiska syssla,
alltifrEn potatisskalningtill klippning

av grismattor. Det ridde den bdsta
stimning inom grupperna och alla,
oavsettvilken stillning de hade i samhiillet, behandladeslika och kdnde sig
i alla avseendenjlimstiillda. Det finnes m&ngaexempel p3.personliga omvdndelseri MRA-andan. Bland andra
hade ett par f.fin Hitlertidens Tyskland riksbekanta kommunister under
besdk i Caux vdnt kommunismen
fyggen.
I Caux informeradeskursdeltegrrna
icke blott medelst samtal och tankeutbyten deltagarnaemellan,utan jdmvdl
med sk&despel. Nimnas biir sdrskilt
ett skidespel,"Den gliimda faktorn",
som pi ett enkelt sd.ttbelyseren kanske
dagsaktuell situation inom mS.nget
friretag.
Ndr man stiller sig frigan, huruvida MRA kan medverka till bdttre
kan svafiirhillanden p& arbetsplatsen,
ret bliva ja, nej eller vet inte. De flesta
kanske svara "vet inte", med hdnsyn
till att man dnnu icke sett resultatetav
MRA:s verksamheti Sverige. Andra
&ter svara "ja", ddrmed stcidjandesig
pl viss erfarenhet fr&n MRA-rdrelsen
pi andra hill i England, Frankrike
m. fl. ldnder. En tredje grupp slutligen slger "nej". Detta senaresvar
kan bero pi flera olika omstdndigheter.
allt Ir vdl beMan kanske anser,att'allt
fungerar
stdllt inom fdretaget,
utan slitningat, alla trivas och dro
ntijda, eller att det kanske inte.finnes
mvclet att fiirbaftra. Men finns det
mlnniskor, finns det ocksi alltid
problem.
De som svara nei kanske i MRA'
rijrelsen vill se en kristen propaganda
bakvigen slsom ett nytt "trick av
pr1sterna". Detta ir fdrvisso icke riktig,t. Industriens folk beh2irskasofta
av kall saklighet, i vissa fall rena
cynismen,och detta rimmar icke alltid
med kristet tinkande. H?irtill kommer,
att man pt mtnga hill 2ir direkt fientligt instZilldemot allt sentimentaltoch
"himlasvdvande". Frin kristet hlll
kritiserar man emellertid MRA fiir att
den huvudsakligatonvikten lZiggesvid
moralen.
Andra iter, som siga nej till MRA,
anse att rd'relsentar fdr Httvindigt pa
problemen och minniskorna. Det dr
miijligt, att MRA littare skulle kunna
nil sina syfteno om verksamheteninriktades i fiirsta hand pi de enskilda
arbetsplatsernamed dessasstdrre mdjlighet till personlig kontakt.
Somligaslutligen sZiganej till MRA,
d& de icke vilja giira upp med sin egen
sjilviskhet.
Trots all fdrekommande kritisk inst?illningtill MRA, synesdennardrelse
dock hava en stor uppgift att fylla fiir
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skapande av bittre f6rhtllanden pi
arbetsplatsen.
, Den efterfiiljande diskussioneninleddesmed en frlga f.riln berr Billmans
sida, lruruvida MRA lett till nlgra p?Lvisbara resultat i utlandetoch i Sverige.

soner i olika st2illninginom ett fd,retag
samt fcir skapande i tivrigt av goda
personligaf6rhillanden mellan arbetsgivare och anstillda.
Herr Billman ffitgade, hur det, med
hinsyn ,till den korta tiden, ca 14 dagar, f|dr en kurs i Caux, kunde vara
miijligt att i si stor utstrdckning, som
tydligen vore fallet, &stadkommabestlende sinnesftirdndring hos kursdeltagatna.

Herr Olson hdnvisade till skyddskommittderna, som verkade i samma
riktning.

Kurseni foretagsfrdgorpAStordn.

Herr Nilsson gav en kort lterblick
pi den nyligen avslutade kursen i
fciretagsfrlgor pt Stor6,n.
Inom Metalls styrelse hade tanken
viickts pi att frirscika fi till st&nd en
kurstfdr si minga av arbetatnasom
mtijligt i aktuella fdretagsfrigor. Man
I anslutning hiirtill framhoLl Pastor hade dZirvid vdnt sig till bolagsledlobansson, att tiden utnyttjades myc- ningen och hade bolaget utfdst sig att
ket v2il under besdketi Caux. Grupp- medverkatill anordnandetav en sidan
m6,tendgde rum varje morgon,middag kurs dvensom att svara f6r samtliga
och kvill, och vid varje sammantride dlrmed frirenade kostnader. DL alla
togs upp till behandling praktiska fall.
i bolaget anstillda, slvil arbetaresom
Inom grupperna skirskidades de olika arbetsledareoch tjdnstemin, miste ha
fallen fiirdomsfritt, vilket allt med- samma intresseav att deltaga i en siverkadetill god fcirstlelsefdr vars och dan kurs, inbjcidos representanterfdr
ens problem. Med enkla broschyrer samtliga fackfcireningar, Metall, Gjufiirsdkte man fiirklara en hel del tarna och Bjcirkborn samt SIF och
problemst?illningar. Vidare uppfiirdes SAF. En fiirdel med en fiir alla arpi kvlllarna sk&despelav typen "Den
betstagarekategoriergemensam kurs
gldmda faktorn". Tvivelsutan himtavore givetvis, att de frigor, som komde kursdeltagarnaen hel del inspira- mo upp till behandling, bleve mera
' Herr Nilsson frarnhiill, att han distion i Caux.
allsidigt belysta. Programmet fijr kurkuterat MRA-rijrelsen med ntgra av
sen planeradesgemensamtmed reprei
Hagfors,
besiikt
arbetare
som
de
Herr Olton anstg, att MRA icke
Caux. Det r&dde visserligen delade kunde tillskrivas fdrtjdnsten av pro- sentanterfcir bolagetoch Arbetsgivarefiireningen och kom att omfatta immeningar om MRA bland dessaCaux- duktionsiikningen i vissagruvdistrikt i
nena
Arbetsviirdering, Fiiretagsekonomen
voro
alla
om
att
besdkare,
eniga
Vales, utan att detta helt enkelt beman haft fdr kort tid pt sig, blott 14 rodde p& fijrb?ittrade villkor fdr de mi, Fdretagsdemokrati och Arbetarskydd. Man lyckadesvidare engagera
dagar, fd,r att f3, gtepp om sjilva kiranstdllda. De flesta frlgor pl arbetsnan i MRA, Man kunde dock peka p& platsen kunde bdttre ventileras och ett antal goda fiireldsare i de olika
imnena. I kursen, som bdrjade sdnett fall: En avdelningschef som tidiI6sas med hjZilp av exempelvis Fciregare varit mycket besviirlig i arbetet, tagsnimnderna. Fiir egen del anstg dagen den 25 augusti 1951, deltogo
ett 70-tal representanterfdr de ndmnhade efter besiik i Caux helt fdriindhan icke, att MRA hade nlgon uppgift
da fackorganisationernalvensom rerats tiil det biittre och hade som f6ljd
att fylla, dt det gZillde att fcirbettra
presentanter
fcir bolaget.
h?irav fdrhillandena pi arbetsplatsen fiirhtllandena p& arbetsplatsen.
numera blivit tillfredsst?illande. Sjiilv
Som fiirsta programpunkt pi kursen
Panor lobansson ansEg, att Fdre- behandlades imnet Arbetsvdrdering.
anslg herr Nilsson, att man inte kunde
tagsnlmnden arbetadei MRA:s anda. Utciver de fcireldsningar,som hdllos,
s?iganej till MRA, dE det ju alltid funnes problem pl arbetsplatsenav den
Herr lYifuten einrade om att det d.gnadesig kursdeltagarnagruppvis it
aft, att desammaskulle kunna l<isasi
hdr i Bofors funnes mlnga problem, diskussion och behandling av vissa
MRA-andan.
vilka sdkert skulle kunna l6sas, om fiirelagda arbetsuppgifter. Aven om
Pa$or lobauson ef.terlystede hu- parterna blott toge personlig kontakt en viss osd.kerhetpr[glade inliiggen
vudsakliga anledningarna till mindre med varandra. Fdretagsnimndenvore frin kursdeltagarnassida infdr denna
god trivsel pi arbetsplatsenocJrherr givetvis ett viktigt led i detta samman- nya faktor i arbetslivet, tycktes likval
Nilsson framhilll i anslutning h?irtill, hang, men hirutd'ver borde den per- de fcirelagdauppgifterna ha blivit tillsonliga kontakten kunna fcirdjupas, fredsstdllandel6sta. Alla voro enseom
att m&nga.samverkandefaktorer, vilka
f<ir rivrigt tidigare varit uppe till be- fdretaget och de anstillda till gagn. att en eventuell arbetsvdrderingborde
omfatta alla grupper av anst[llda.
handling inom fiiretagsnimnden, kunPastor
ifrtgasatte
om
lobansson
de dventyra trivseln pt arbetsplatsen.
A andra dagenfdrekom pFLprcgtamDet kunde rd,ra sig om ekonomiska inte fdretagsn?imndsid6nskulle kunna met Fiiretagsekonomi med tre fiiref6,rasut i mindre sammanhang,pi. si
ftirh&llanden,d?irvederb6randearbetslisare ocJr efterfiiljande diskussion i
sitt att man inom ett fdretags respek- grupper. Detta dmne f&ngade framtagare icke vore niijd med sin liin,
tive avdelningar sammankom fiir lti- fdr nlgot annat kursdeltagarnas inotrevlig arbetsplats,personliga f6rhillanden med fiirekommande antago- sande av fd,rekommandeproblem och tfesse.
konnism mellan parter pl arbetsplatsen, fdr fdrdjupande av de personliga
Pt tredje dagen behandladeslmnet
takterna.
m.
hemmets problem m.
dylikt.
Fiiretagsdemokratimed fcirellsningar

Pastor lohantton hir*isade till redogiirelsen i boken "Viidden &teruppbyggd" av Peter Howard anglende
erfarenheternaav MRA:s verksamhet
i vissa gruvdistrikt i \Zales. Det pistis stlunda, att det skett vissafiirbdttringar pt arbetsplatsen.Produktionen
har 6kat, och detta finge vll tagassom
bevis pE stcirretrivsel p& arbetsplatsen.
Vidare kunde i detta sammanhang
hdnvisas till vissa industricentra i
Nordfrankrike och i Ruhr, inom vilka
arbetsfiirhlllandena under MRA-piverkan blivit b?ittre. Vad betrdf.f.ar
Sverige har man inom industrifd,retagen Husqvarna Vapenfabrik, Hagfors
Jdrnverk och ASEA egnat stor uppmd.rksamhetet MRA, men vore det fcir
tidigt att uttala sig om de resultat, som
hittills nltts.

Pastorlohanssonf.nrnh6ll, att MRA
m&ste sZittasin p& det personliga planet fd,r bil?iggandeav eventuellt fiirekommande mots?ittningarmellan per-

Direktdr Sohlman erinrade om att och gruppdiskussioner. Detta dmne
man pr<ivaten s&danmetod vid Nobel- kunde emellertid icke p& samma sltt
krut samt att erfarenhetenav densam- som iivriga ?imnenvicka kutsdeltagarma vore god.
nas intresse.

v. -l
A sistakursdagen,onsdagenden 29
augusti1951,htiils en fcireldsningciver
[mnet Arbetarskydd,och hade ut6ver
de ordinarie kursdeltagarnatillstddeskommit samtliga skyddsombudi bolaget. En livlig diskussionmed frigoi
foljde och framtill fciredragshillaren
kom hdrvid i*killigt av vdrde f'6r alla
parter.
Kursen avslutadesmed ett par intressantafrirellsningar rjver aituella
industriproblem.
kan sd.gas,att
Sammanfattningsvis
kursen varit vdl disponerad,letts p&
ett fciredcimligtsitt samt varit mycket
intressant och av stcirstavdrde fiir
samtliga deltagare. Kursdeltagarna
kdnde stor tacksamhetemot bolaget,
utan vars medverkandenna kurs icke
skulleha kommit till st&nd.

vidare en dnskan att f6retaga resor av
olika slag under ordinarie arbetsdagar,
i minga fall arrangeradeav klubbarna. Man anvdnder i viss utstrickning
av klubbarna disponerade meiel,
kanske i fdrsta hand de s. k. skyddspriserna, fcir finansiering av resorna.
Det ir givetvis,i synnerhetunder ridande fcirhiilanden med brist pi arbetskraft, av stdrstavikt fcir bolaget.
att antalet bortovarodagarnedbringas
till ett absolutrninimum.
Herr Niltson framhcill, att bortovaro frin arbetet vore ett speciellt
sommarproblem. Det fcirekom ofta,
att en del arbetareunder denna t;d
cinskadesluta arbetet pi lcirdagarna
nigon timme fcire den ordinarie a.'betstidens slut. Bortovaro utan permission ir emellertid under inga frirhillanden fcirsvarbartoch strider dessutom emot gd.llandeavtal.

Herr Holrn instlmde med Herr
Nilsson om att kursenvarit i allo lyckad och uttryckte till bolagsledningen
Herr Olson anslg att, ddrest man
ett tack fcir dessmedverkani dennasak. fr&n arbetsgivarehi.llgitt med pi att
gcira ldrdagarna under somrarnaarbetsfria, antalei permissionsfallslkerAuriga drenden.
ligen skulle ha blivit vlsentligt fdrre.
Direktdr Wahlsteen pitalade den Det kunde v^ra av intressefdr alla partiil cikadborto- ter med en publiceringi B-pilenai en
tendensen
orovrickande
varo frin arbetetmed eller utan per- hela bolaget omfattandestatistik<iver
mission. Fcir vissa avdelningarhade antaletbortovarofall.
nyligen anordnatsen snabbundersokHerr WiAsten anslg, att itskiiliil
ning ang&ende
bortovaronfr&n arbetet bortovarofrin arbetetfdranleddesav
under en period. Det visade sig diir- att vederbcirande
arbetaremiste fcir att
vid, att genomsnittligtfcir dessaavdel- bescjka
aff.dter,systembolag,
ldkareetc.
ningar bortovaron motsvarade3,6 ar- passavissa
tider.
betstimmarper man och period. I de
flesta fall rcirde det sig om av arbetsDisponent lYijhander erinrade om
ledningenbeviljad permission,medan att hela dennafr8.gamed ijkad tendens
l0 /o av tiden vore att hinftjra till
till bortovaro frin arbetet dr synnerbortovaroutan permission. Om man ligen allvarlig och v?idjadeom medutgir ifrin att det statistiskaunder- verkan frin de anstdlldas sida fcir
lag, som framkommit vid denna un- nedbringande av antalet fr&nvaroders<ikning,iterspeglar f<jrh&llandena aagat.
fiir hela bolagetokommer man till att
Vidare bercirdesav Herr Nilt:on
varje man dr borta ca I7r/2 dag per ir,
vissa
frigor avseendeparkeringsplatvilket i sin tur skulle innebdra, att
serna
fdr
motorcyklarvid Storaporten
teoretiskttotalt ca 160 man av den nuvarandearbetsstyrkan
stdndigt1r borta och Grrjnfeltsporten iivensombussfd,rfrin arbetet endastpi grund av per- bindelsernatill och frin arbetsplatsen.
Sms
mission. I viss utstrickning berodde
sikert bortovaron frin arbetet pi att
vederbdrandeansige sig ha tid ttt
Nobelkrut
emellantt vara borta frin arbetet. Det
dr visserligensant, att arbetsledningen
Pi grund av meliankommandehini de flestafall vid anscikanom Dermisder blev Nobelkruts Fciretassnemnds
sion beviljar densamma,m.n btir utordinarie sammantrddef<ir aridra kvarbetsledningen i fortsdttningen vara
talet fiirdrdjt en minad och hd,llsfdrst
mera restriktiv p& denna punkt. Ofta
den 5/7 T951. Referatet medhanns
har kanske arbetsledningenbeviljat
dnrfdr ej i B-pilen nr 2.
permission under fcirhtllanden, dA
Till sammantrddet,som leddes av
permission egentligen icke skulle ha
utgitt; dettamed hdnsyntill att veder- direktdr Sohlman, hade inbiudits
biirandearbetaredndockskulle ha ute- springdmnesinspektdren,civilingenj<ir
blivit fr&n arbetet, ddrest permission A. Billberg, civilingenjd,rernaG. von
icke blivit beviljad. Det fdrekommer Feilitzen och G. Sand6n frln EkonoA

misk Fciretagsledning
AB samt expeditdr A. Gillberg.
I{uvuddelen av sammantriidetupptogs av en redogrirelse
som herrar von
Feilitzen och Sand6n ldmnade civer
den utredningbetr. Allmlnna tekniska
avdeiningensorganisationm. m. som
EkonomiskFdretagsledningAB utfcirt.
A.l lmhnna t eknis ka aud.eI n in ge n.
Ingenjt)r aon Feilitzen bcirjademed
att tacka fcir det st<id frin anstdllda
av alla kategorier som erhillits och
det intresse som visats fcir utredningen. Han framhcill att minga av de
framlagda fcirslagen i fcirblttrande
syfte framkommit efter impulser frin
anstdllda. Ingenjcir von Feilitzen understrcjk den viktiga funktion avdel'
ningen har att fylla och uppstZillde
frigan vilket som ir ldmpligaste systemet? att fciretagetsjdlvt utfcir allt ar
bete eller att anlita underleverantcirer.
I princip torde hdr anvdnt systematt
anlita entreprencirerfcir stcirrenybyggnader och lcipandereparationervara
riktigt vid ett fciretag av Nobelkruts
karaktdr. Det fcirefalleriven som om
den decentralisering,som i viss m&n
fcirekommer,vore rltt avvdgd.
De stora avst8.ndendr ett centralt
problem, som fijrsvlrar civervakning,
kontroll, planering, personscikning
m. m.
Fdr att underldtta planering och
kontroll av reparations-och underhillsarbeten fd,reslis infcirandeav en
arbetsorderblankett,som skulle anvindas i alla fall som icke eiro av
bridskande natur. Endast vid de senare skulle telefonorderfi tillgripas.
Bianketten skulle vara utformad s3.att
det, f<irutom f<ir arbetsstille, arbetets
art, datum f6r pnbdrjandeoch avslutande m. m., dir skulle finnas plats
fcir beriknad och verklig kostnadsamt
f6r anteckning av erfarenheter betr.
arbetets utfrjrande, liimpliga verktyg
etc. Meningen dr att iven arbetare
och arbetsbef?ilskall fn del av kostnadskontrollen.
Nuvarande organisation fcireslis
dndrad s&,att de nu under avdelningschefensorterandetre sektionernauppdelas i fem sektioner,ndmligen ritkontor, virmeavdelning, byggnadsavdelning, verkstadsavdelningoch transportavdelning, varigenom stcirreeffektivitet skulle uppn&s.
Personalenbdr utdkas med en stdllfciretrddare f6,r ritkontorschefen, en
virmekonstruktd'r, en driftsekonomisk
kontrollant pf,.vdrmeavdelningen(ev.
konsult). Vidare fijreslis att byggnadsavdelningenutd'kasmed en egen
m&leriavdelningi st?illetfcir nuvarande

I
fasta entreprendr, varvid en mtlarmistare och omkring fem arbetarenyanstdllas. Fiir verkstlderna anstilles
en ingenjcir som chef, och vid ett fijreslaget nytt orderkontor ett par kontorister.
'personaien anses
Utdkningen av
nddvindig fiir erhtllande av effektiv
planering och blttre kontroll.
Sjdlva arbetet har varit fdremll fcir
metodstudieroch man har ddrvid kommit till fiiljande fdrbittrade fdrslag:
Arbetskraftenssamlingspunktkoncentrerastill Y 7, ddr personalrumsamt
verktygs- och virkesfiirrid finnes.
Flera cyklar anskaffasf<ir underldttande av sivdl arbetaressom arbetsledares fiirflyttningar (fiir arbetsledarna ev. motorcyklar).

varligt vid en omorganisation och
prova sig f.ram. Han anmerktelven pi
den dkadepappersexercisen.
P8, frl,ga.av berr L1nnquist meddelade ingeni1r aon Feilitzen att det dr
tenkt att bestdllarenav ett arbeteskall
ha ett ex. av arbetsordern kvar, ddr
kostnaderna kunna p8fdras och pe
frlga av berr Sinclair, att avsikten dr
att dven elektriska avdelningen skall
betidnas av orderkontoret. Blanketten
torde behiivas, iven om den innebir
okad pappersexercis.
Ingenji)r Carbonnier meddelade att
den f6reslagna orderrutineo med stor
framglng anvdnts inom Sdby-avdelningen, ersittande det tidigare telefonbestdllandet. En skdrpt kostnadskontroll har dven pi sislone pr6,vats pi
vissaavd., varvid man bl. a. informerat arbetsledare och reparatdrer om
kostnaden fd'r olika rnaskinelement,
fiirbrukningsvaror och reparationer.
Alla anstZilldam&steg6ras kostnadsmedvetna.

Fdrebyggande underhtll, drifts- och
kostnadskontroll, ersdttning av utsliten materiel, komplettering av utrustning.
Utdkning av den egna lastbils- och
traktorparken, varvid den nuvarande f ordonsfdrhyrningenminskas.
Prov nred fasta transportanordningar,
t. ex.vid F 18 c ochND 4 -ND
5.
Den mdnskliga arbetskraften,som blir
dyrare och dyrare, biir i miijligaste
min ersdttasmed maskinellaanordningar.
Ackordssystemf<ir bilar och traktorer
lika det som tilldmpas f6r smalspirstransPoftef.

Som ett rjnskemil p& l&ng sikt fijreslis d,verging till enbart vdgbundna
transportmedel.Smalsplren skulle ddrArbetsplatserna rationaliseras genom
vid ersdttasav truckbanor och vigar
bittre belysning och l?impligahjelpoch trallorna med dragtruckar och
medel.
sldpvagnar. Detta innebfu att ca 26
Overvakning effektiviseras.
km vdg miste nyanliggas eller permanentas, d. v. s. en kostnad av 3 iL 4
Ackordslttningen g6res mera metoDireAtdr Soblman anstg ndmnden i
mkr. Uppskattningsvis skulle anskaffdisk.
stor sett enig om att fdrslagen iro
ning av transportmedelfiir detta sysgoda, men att man bdr genomfcira
Standardiseringenav material dkas.
tem kosta ca 600.000:- kr.
dem si sm&ningom och med ftirsikSkydden f<ir materialen fd,rbdttras.
Ingenjcir Sand€nframhijll att ur ren
tighet.
ekonomisk synpunkt inga stdrre motiv
St6rre sparsamhetmed material, sirfiir dverging finnas, men vil andra
skilt trevirke iakttages.
T r ansp ort aud elnin gen.
blrande skdl. Man har bl. a. stdrre
Verkstdderna utnyttjas mera f6r f<irmdjligheter att mdta dkade transportOrdet civedlmnadessl till ingenjdr
tillverkningar.
behov, varjlmte s&vil vd.gvlsendetsom
Sandin, som redogjorde fiir unders6,kOlika maskinella hiiilpmedel ansjdlva transportmedlenddrfdr undergl
ningens resultat evad den ber6rde
skaffas.
frirbdttringar i hiigre grad ln sptrbatransportavdelningen.
nor och ddrav betingade transportmeKvalitetskontroll av verktyg etc. inHan omtalade att en kartliiggning
del. Motorvdsendet utvecklas i hastig
fdres.
gjorts 6ver nuvarande fdrhlllanden,
takt och fordrar allt flera vd.gar.
Det fiirebyggande underhtllet g6,res att metodstudier tagits och att arbetsEn ev. dverging till enbart vigbundredogdrelserupprdttats.
mera metodiskt.
na transporter biir ej ske pi en ging
Tiderna fijr tomkd,rning samt fdr
utan etappvis. RA-avdelningen skulle
DireAtiir Sohlman tackadefdr redo- lastning och lossning mtste man f6rndstan omedelbart kunna dverg8 och
gdrelsen, samt understriik betydelsen sd,kanedbringa och man stH,llerfr5.gan
sedanskulle i tur och ordning komma
om
mdjligheter
till
fiirbittringar
finav effektiva serviceavdelningar.Han
NVF,
NVD, S?ibyoch sist krutbruken.
nas. De f6,rslagsom framkommit lro
anslg fdrslaget i stort vara av virde,
Fdrsta
etappen,NVF, skulle inneb?ira
men di det innebar sivdl personalut- dels fdr omedelbaraitgirder, dels fdr
investeringar i form av vd:gar, lastutfdrande
p&
l2ingre
sikt.
iikning som investeringar iftlga om
kajer, skyddstak,gaffeltruck och draghjiilpmedelm. m. m&steman nog vdga
truckar med sldpvagnarfdr en kostnad
De
omedelbara
Ltgfuder
som
f6redetta mot vad man kan vinna i effektia v 2 2 O . O O-O : e l l e r 3 5 0 . 0 0 0 : - k r .
slls
dro:
vitet och ftirslitning av den minskliga
beroende av om asfalt eller betongarbetskraften
Effektiviserad planering, yttedigare vdgar
beslutas. Inbesparingeni transfasta turer samt radiodirigering. portkostnader
torde komma att ligga
Ingenjdr aon Feilitzen framh6ll, att
(Det senareredan beslutat.)
vid drygt L0 /o.
de fdreslagna personaldkningarna av
'drc
v'dl motiverade. En Infdrande av lastpallar fd,r vissa lok
olika orsaker
Administrationen har kartlagts.
och f6rr8d.
del av den nuvarande personalen dr
Transportorderna inkommer nu dels
dverbelastadi ftlga om arbetsuppgif- Nyanliiggning och fdrblttring av last- skriftligt, dels per telefon t[mligen
ter till fdrftng fiir effektiviteten.
j?imnt fdrdelade 6ver hela dagen. Nu
kajer, prov med "godsbeh&llare"pl
hjul och prov med lastpallar f6'r rekommenderasatt telefonorder icke
Ingeni1r Dal6n sadesig tro att det
skola fE anvd.ndasannat 6n i s?irskilt
bilar.
vore av vlrde att sl8 in p& den f6refall. I de allra flesta fallen
br&dskande
arslagna vigen. Han vitsordadeatt
Standardiseradetransportfiirpackskulle skriftliga order utfdrdas och
betsbelastningennu 1r mycket stor.
nlngar.
dessaav postbilen samlasupp tvl g&nHerr Book ansEgen del av fd'rslagen Fiirsdk med rullbanor e. d. fdr loss- ger om dagen, varigenom planeringen
i h6g grad undedittas. En planeringsvara bra, men att man bdr gE fram
ning och lastning vid vissa ftirrld.

tavla med fack f6r de olika zonerna
och i vilka orderna insorterasuppsittes
och loken fdrses med fack fcir order,
som ej tarva muntliga kommentarer.
Anskaffande av eget vdxlingslok
fdreslls liksom nya vixlingsnotiser,
diir olika uppgifter, som transportkontoret nu ffu infijrskaffa per telefon,
p&fiiras.
Fcir det fdrebyggande underhillet
infdres inspektionskort och en plan
iiver tider fdr riversyn och reparation
upprdttas. Reparations- och underhillskort, d?ir iven driftskostnader
bokf6ras, ordnas f6,r kostnadskontrollens skull.
Frin centralfdm8det iiverfdres den
personal, som har hand om ankommande styckegods.
I och med infdrande av radiodirigering bortfaller en del av arbetsbefdlets
arbetsuppgifter och hela fiirslaget innebdr personalminskning.

av egna fordon ocfr man miste prova
sig fram f'6r att utrdna vilka fordonstyper som [ro blst fdr olika slag av
transporter.Den intressantafrtgan om
dvergtng till uteslutande vigbundna
fordon Zir i&e ny h?ir vid friretaget,
den har diskuteratsflera ginger. F6rutom fdrut framfiirda fiirdelar kan
ndmnas sn6,rd,jningen,som dr mycket
besvirlig d& det g?iller splrbanor.

Ingenidr Dal6n upplyste att en sidan kran kostarca 70.000'- kr. varfcir man noga bd,r <iverviigasaken innan kdp sker. Vid behov linas en
transportabel lyftkran fdn Bofors,
men denna dr mycket upptagen.
Siiher h et sor gani sat ione n.

I ett anfijrande ndmnde lngeni1r
Billberg bl. a. an han vid sin just avslutadeErsinspektionfitt det bestimda
intrycket att sdkerhetsorganisationen
vid Nobelkrut arbetar fullt tillfredsstdllande. Pt en del stdllen skulle det
dock ej skada med flera skriftliga instruktioner. Instruktionsfrtgan, sdrDirektdr Sohlman meddelade att skilt di det gZillernyanstilld personal,
man varit inne pi tanken att forldgga ir mycket viktig. Ingenj6r Billberg
dttiksyraanhydridfabriken i ndrheten uttalade sin tillfredsstiillelse med det
av hexogenfabriken,men d& F-avdel- pitenkta sprdngdmneslaboratoriet,
men
ningen dr jamnare avndmare f6r
beklagade den standardsdnkning i
Ittiksyraanhydrid ?in hexogenfabriken fd,ga om byggnationen, som betingas
har det ansetts lndamllsenli gare att av rldande fdrh8llanden. Han fiirklaDireAtdr Sohlman tackadefiir redo- liigga den intill F-avdelningen.Vid en
rade sig villig understddja framst2illgiirelsen. Han ansig fdrslaget betr?if- ev. framtida utveckling mlste man
ningar till myndigheternaom niidv?infande dverging till enbart vigtrans- s6ka sig till nya omdden och 2iven
d& diga utbyggnader,si att sikerheten ej
porter vara av stort intressemen dyr- komma givetvis transportproblemen
dventyras.
bart. Andra in ekonomiskaskdl fdre- att noga undersdkas.
ligga dock och ltminstone fijr F-avdelHerr SkyllAoist sadesig tro att muntHerr BooA sade sig ej fdrst& me- liga instruktioner i regel iro att f6,reningens del kunde en dverglng vara
ningen med att f6rhyra fordon. Bdttre draga framfdr skriftliga.
motiverad.
d,r att skaffa egna.Det har hdnt att det
Herr Booh sadesig icke tro p& fiirIngenjdr Lindqaist ans8g att de
ej funnits bilar att tillgt f<ir hyrning,
delen av anvdndande av lastpallarna vilket menligt inverkat pt arbetet.
skriftliga instruktionerna ej lisas i
hiir vid Nobelkrut. ddr lokalerna d.ro
hiigre grad. Det vore bra om skyddsVerhmihtareAnderssonvar ocks&av ombuden kunde frirm& sina kamrater
f& t6nga. De torde ej spara vare sig
transportkostnader eller arbetskraft. den &sikten att den egna fordonspar- att gdra detta.
Sickk?irror iro hdr b?istahjZilpmedtet. ken dr f6'r liten, men anstg det otinkI den fortsatta diskussionenframVid infdrande av nya hjnlpmedel b6r bart att hllla den sEstor att alla behov
hdlls vikten av att arbetsledarnal?imna
man dven ha s?ikerhetenfdr iigonen. tlckas.
noggranna instruktioner s?irskilt till
Ingenidr Daldn vitsordade att det nyanstdlldasamt att skriftliga instrukIngenjdr Sanddn var vll medveten
om att lastpallar ej g3. att anvinda hdnt att det ej gitt att fl llna bilar,
tioner lro nddv?indiga j[msides med
riverallt pl bruket. Givetvis bdra jZim- vilket varit beklagligt, siirskilt dl man de muntliga.
fdrande fiirsiik utfiiras innan man be- haft grdvmaskin igtng och bilbehovet
p& grund diirav varit stort. F6,r sEdana
st2immersig fdr sldana.
speciella behov kan man ej t?inka sig F orsI agsaerks am het en.
Ingenjdr Billberg framhijll att ur
ha egna bilar. Std,rremtijligheter att
slkerhetssynpunktir diesellokoch die- undersd,katransportproblemen finnas
Fdrslagskommitt6ns ordf6rande,
selbilar att fdredraga framf6,r el-drivna nu, sedan transportingenjd,r anstillts. 1aeringeni1r lYahlquist, ldmnade en
fordon.
Offerter pt lastbilar ha infordrats och raPPort.Se hlrom under rubdken Fdrutrangeringsfrtgan undersiikes.Fiirs6k slagsverksamheten.
ln genjdr Dal 6n erinnde betrlffande
de fiirhyrda fordonen att ett transport- med lZitta transporter med en liten
problem bortfaller d& magasinsfrlgan paketbil pflgt.
Hhlsning frdn Ar gentina.
fiir emballage och detaljer liists. RaOaeringeni1r lYahlquis sade sig
Direktdr Soblman,som nyligen &terdioanliiggningen vdntas [ven ned- tro att det vore motiverat med nyanbringa fordonsltg&ngen. Fiir att ratio- skaffning av lastbilar, dels f6r ulOk- kommit frEn ett besiik i Argentina,
nellt utnyttja traktorerna skola de vara ning och dels fijr ersdttningav utsliten framfd,rde en hdlsning frin Nobelkruts d?ir stationeradepersonal. Han
i stiindig rdrelse. De skola frakta ut
materiel.
omtalade bl. a. att alla tycktes trivas
vagrrarna fiir lossning och lastning
DireAtiir Soblman meddelade att gott och att de utf6rt ett
samt lemna dem p& ddrfdr avsedda
ber6mvirt
meningen ir att utdka den egna forarbete. Byggnaderna, som uppfdras av
platser. Vi ha nog anvint traktorer i
vissa fall dlr lastbilar varit Zindamils- donsparkenmed moderna och vil ut- argentinarnasjilva, ha docl<innu icke
f?irdigst?illts,trots att den hZirfiir beenligare,.men brist pE bilar f6,relegat. rustaie fordon.
PE.kortare strickor kan dock traktort&g
Herr Book rekommenderadeink6p riiknade tiden avsev?irt dverskridits,
varfdr hemresan f6r Nobelkrutarna
fdrsvaras.Det har visat sig v?ilbet?inkt Iven av en stiirre transportabel lyftblivit &tskilligt fiirsenad.
att gl fdrsiktigt fram vid anskaffande kran.
6

Herr Ldnnqalrt ptpekade de stora
svtrigheterna vid Nobelkrut att alltid
kunna placera fabriksbyggnadersi att
de passai fabrikationskedjan.Som ett
exempel ndmndes den nya dttikssyraanhydridfabriken.

Sprinnissbruk.
Oueringenii)r lY/ablquist uppl?iste
ett anonymt brev fr8n en arbetarhustru, vari beklagas att m&nga arbetarekomma hem berdrdaav sprit, som
mdn kommit dver vid Nobelkrut. I
brevet vddjadesom att sdtta stopp ftir
denna trafik.
Overingenjdr \Tahlquist framhtill
att sidanavldianden fdrut kommit till
bolagsledningen,men att en del arbetsprocesserftirekomma, d?irsprit i iippen
Bolagsledningen
form miste anvdndas.
har gjort allt som kan giiras fdr att
stdvja missbruk. Overingenjdr \7ahlquist viidjade till Fackf6reningen om
dess hj?ilp med att komma till rltta
med problemet.
Herrar BooA, ShyllAuit ocb Gillberg fotklarade sig v?il inftirstidda
med de svirigheter som fdreligga och
att detta ir ett allvarligt Probiem, som
det gdller att ftjrsiika klara. Fackfdreningen har v2idjai till medlemmarna
att hj?ilpa och varna svaga kamrater.
Pi en avdelninggjordesvissaomflyttningar och sedandesshar man ddr ej
haft anledning till anmdrkning.
DireAtdr Soblman sade sig hoppas
att alla vid fdretaget anstdllda som ha
ansvarskdnslavilja hjldlpa till ftir att
komma till r?ittamed problemet.
Eo&'
*
Den 7/9 h<ill Nobelkruts fdretagsndmnd sitt tredje sammantrdde fdr
&ret. Direktdr Sohlman skdtte som
vanligt ordfijrandeklubban och inledde med en riversikt dver koniunkturIdget m. rn.

Konjunkturdaersikt.
Dir eAtdr Soh lman konstateradefdrst
att virldsldget fortfarande ir spdnt,
vilket gcir att den ekonomiska situationen dr tillspetsad. Upprustningen
ute i vdrlden fortg&r, och man kan nog
rikne med att den kommer att accentuerasden ndrmastetiden. U. S. A:s
ekonomiska ld,ge dr av stort intresse,
di det starkt influerar pl l?igeti v?irlden for civrigt. U. S. A:s fdrsvarsbudget uppgSr f. n. till ca lL /o av nationalproduktionen och vdntas stiga
till ca 20 /o vid mitter' av 1952.
Betrdffande prisutvecklingen i
U. S. A. ndmnde direkttir Sohlman,
att en slnkning av partipriserna pi
r|varor dgt rum de senastesju mlnaderna, men att nu en viss stabilisering
intrdti, vartill det vid Ersskiftetinfdrda
prisstoppet och det allmdnt minskade

kdpintressei bidragit. I fti,ga om
bomull har dock en kraftig prissiinkning dgt rum som en fdljd av den
goda skiirden. Varusituationenir prekiir i det att brist pi vissa rlvator dr
r&dande,sdrskiit pi vissametaller s&som koppar, wolfram och molybden.
Den vidare utvecklingeni U. S. A. [r
mycket svir att bedtima.
Ensland dr f.. n. vir sttirstahandelspartnEr och ldget dir inverkar iven i
hog grad pi vnr ekonomi. Man kan
ddr konstatera en allvarlig snedvridning av de ekonomiskafdrhillandena.
Som en ftiljd av ldnestegringar och
hdjda rivarupriser har produktionskostnadernaiikat i orovdckandegrad.
Den fiir landet si viktiga kolproduktionen har visserligen6kat nigot, men
konsumtionen har samtidigt stigit
kraftigt. Exportllget fcjr kolet dr besvdrligt,viiket medfdr allvarliga konsekvenser fdr v&rt land. Englands
handelsbalansdr snedvriden. Under
fijrsta halviret i ir steg exportvirdet
med ca 20 /o, men importvirdet 6kade
med 45 /o. Stuskilt mot dollaromridet inneblr detta en stark fiirsdmring.
V2isttyskland har under b6'rjan av
&ret kimpat mot mycket stora betalningssv&righeter gentemot utlandet
och kraftiga importrestriktioner mlste
inf6ras, medfdrandeviss produktionsminskning. Ldget har dock fdrb?ittrats. Produktionen tenderar att stiga
och arbetsldshetenminskar. Kolproduktionen dr fortfarande lig, vilket
Europa i dvrigt och icke minst v&rt
land lider av.
I Sverige har en viss omsvdngning
till det bettre Agt rum i handelsbalansen under sommarmtnaderna, men
importdverskottet ar fortfarande betydande. Det utgjorde under fcirsta
halv&reti 3t 6lo mkr mot endast287
mkr motsvarandeperiod i fjol. Aven
valutastdllningen visar en viss fd'rbiittring pi senastetiden, men iinskvdrt vore om en reserv motsvarande
tre minaders importv'drde funnes,
d. v. s. ca 2t/2 gLngerden nuvarande.
Importokningen var fiirsta halviret
i &r ndra 65 /o och exportdkningen
drygt 60 /o 6ver den som ridde motsvarandetid 1950. SZirskiltmarkant
har importiikningen av textilier, bilar
och brdnslen varit och myndigheterna
ha ansetten bromsning av bilimporten
niidv?indig.Exporten av massa,papper
och kemiska Drodukter har dkat avsevdrt. Direkt6r Sohlman understrdk
svirigheten att stdlla nlgra prognoser
f<ir den vidare exportutvecklingen,
men ansig att vi kunna vara glada om
nuvarandesiffror kunna hlllas. Okad
konkurrens har satt in. kanske mest
frln Vlsttvskland.

Produktionen i Sveriges synes hittills ha ijkat ca 4,, % i fdrhillande
till 1950, varvid massa,PaPPeroch
textilvaror ligga i tdten. Vissa faromoln kasta dock sin skugga framfdr
sig, i det att brist p& vissa r&varoroch
brdnslen hota. Aven arbetskraftsituationen inger bekymmer. I vlrsta fall
kan detta leda till produktionsnedg3,rrg. Betrdffande prisutvecklingen
ndmnde direktdr Sohlman, att partiprisindex visade en <ikning under tiden juni-december 1950 med ca
15 /o och under tiden december1950
-juni 1951 med ca 2o /o. Augusti
dr fdrsta minaden pL ly2 ir som uppvisar en sdnkning. Denna iir dock
obetydlig och stora utsikter f6r en
fortsdttning i denna riktning finnas
icke, men man kan mdjligen hoppas
p& en viss stabiliseringav priserna.
Levnadskostnadsindex<ikade med
ca L5 /o fr&n septemberl9)o till juli
1951. Denna dkning fiiranleddes av
prisstegringarutomlands,hiijda liiner
och subventionsbortfall. Pi basis av
kanda faktorer, hcijning av hyror och
jordbrukspriserm. m., kan man tippa,
att levnadskostnadsindex
vid nistkommande irsskifte kommer att ligga
2A /o hogre in i september1950.
Direktor Sohlman iivergick si till
forh&llandenavid Nobelkrut och meddelade. att rivarubristen lven hos oss
gtir sig gZillandqpi en del h&ll. Fitr
dagen dr do& situationen relativt tillfredsstillande i det att vissa lager finnas. Vi ha cellulosa, men svirighdter
fdr kiip frireligga och exportpriserna
dro besvdrande. Tillgingen pl syror
[r tillfredsstillande, men fdr kolvdten
s&danasom toluol, bensol och fenol
zir situationen besvirligare. Vir egen
fenoltillverkning ir nu igtng, men
gir ej med full kapacitet innu.
Arbetskraftsituationen dr bekymmersamoch bottnar i viss mio i bristen p& bostdder.Anstrdngningar gdras
fiir att rida bot mot detta fiirhlllande
och vi sdka nu bl. a. fE bygga ytterligare ett stdrre ungkarlshotell. Tysk
arbetskraft har imDorterats och den
kvot om 30 st., som vi erh&llit tillstind
till, ?ir nu snart fylld.
Betrdffancie bel2iggningeni avdelningarna meddelade direktitr Sohlman:
Ngl-krutavdelningens kapacitet tages i ansprik till ett styckein p& 1'953
med nuvarandeordertillglng, och samma glller fijr nc-kanonkrut. F6r ncgevd.rskrut fdreligga order iven fdr
export, som rdcka till lrets slut och vi
kunna rikna med ytterligare beliiggning. Jaktkrutet har funnit nya kunder utomlands, vilket med gladje
noteras.
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Genom ett mindre missiide har
trotylframstil.ilningenen tid legat nere,
men efter fiiretagen reparation kommer den iging snart nog. Stora order
fr&n svenska fdrsvaret fcireligga och
besked om flera har erh&llits, varfiir
man kan rdkna med tvlskiftkiirning
hela L952, om arbetskraft kan anskaffas.
Aven pi spriingdeg fdreligga stora
order och flera vdntas, varfiir arbete
finnes, som rdcker en god bit in pi
L952. Tyvarr dr det pi grund av arbetskraftbristensvirt att k6ra dynamit
samtidigt med sprlngdeg.
I ammunitionsavdelningen har en
del stcirningar i tillverkningen intrdffat. som framkallat viss irritation. Orsaken hlrtill var att det kom stopporder betr. hexotolladdade granater,
endr hexotolen visat sig icke vara fullt
chockslker, varftir mynningskrevader
ha intrdffat. Nu skall &terging till
ren trotyl ske och det g?iller att kcira
fatt den tid som fcirlorats. Detta dr
anledningen till att personal nu ijverflyttas fr&n nc-avdelningentill ammunutionsavdelningen. Detta har varit
m<ijligt dirfiir att ett tillfZilligt igensliende av lack-nc-fabrikationen kunnat gciras. Ett visst ktipmotstind har
nlmligen bromsat orderna pi lack-nc.
Med nuvarande kapacitet finnes
orderbeldggningf<ir Siby som rlcker
hela 1952. Reservationmiste dock
gdras frir stiirningar i detaljtillf6rseln.
lVled smdrre vixlingar bijr RA kunna sysselsdttanuvarandepersonal hela
1952.
Civil-kemiska avdelningen sysselsdtter nu den stijrsta arbetsstyrkaden
haft pi l?inge. Med tanke pi kommande behov dr arbetsstyrkan dock
fdr liten, varfijr man iiverviger slopande av vissa tillverkningsgrenarav
mindre betydelse.
Betriffande nya fabriker konstaterade direktdr Sohlman, att nitreringsanldggningarnaT 4 och T 5 nu dro i
full gtng. Fenolfabriken har orsakat
en del bekymmer genom att metodens
skapare insjuknat och man knappast
kan rdkna med hans vidare hjiilp. Vi
f& d?irfdr klara oss sjdlva. Fiir nd.rvarande k6res med ca halv kapacitet,
men vi hoppas snart kunna kdra fd,r
fullt. p-Nitrobensoesyrafabriken,som
Ir under uppfiirande, hoppas vi kunna starta i biirjan av 1952. I gamla
luktdmnesavdelningen avses sl sm&ningom tillverkning av h8rdmetallkdrnor kunna startas. Det blir Bofors
som skall skdta detta och dir kommer
huvudsakligen kvinnlig arbetskraft att
sysselsdttas.Stiirsta delen av appa:raturen i luktlmnesavdelningen ?ir tillvaratagen och anvlndes pi annat hlll.
8

Konstruktionsritning fiir en ftirsta
etapp av planerad ombyggnad av ncavdelningen p3,g8,r. Denna frjrsta
etapp avser flyttning av lack-nc-delen
i H 1 till R 2. Detta dr f..n. det stdrsta
byggnadsprojektetoch betyder stor rationalisering av arbetsprocessen.
Stora
utsikter till byggnadstillstind finnas.
Tanken dr att sminingom fcirl?igga
hela nc-avdelningeni fdlid med R z.
Vidare planerasett centralt magasin fcir ammunitionsdetaljeroch ett
sprdngimneslaboratoriumfcir frjrscik i
halvstor skala.
Ngl-krutbruket avsesutbyggasmed
en linga moderna valsverk i BZ-avdelningen.
Efteritervinningen har ombyggts
och den nya anliggningen fungerar
utmirkt.
Efter denna redogiirelsefdrklarades
ordet fritt och herr Karl Hansson
framfcirde nlmndens tack till direktcir
Sohlmanfiir redogd,relsen.
Herr Hansson erinrade om att en del kvinnliq
arbetskraft fdr en tid sedan blivit
ledig i RA pi grund av att det saknades en detalj, som importeras frln
Amerika. Han frlgade om detta
problem nu l6sts. Beiriffande 6verflyttningen fr&n nc-avdelningen till
Siiby anfcirde han, att den tycks g&
utan irritation, men att vederbdrande
snarastdnska&tergEtill nc-avd.
Direkt6r Sohlman meddelade att
det var tennoxidul som saknadesi RA.
men vi ha nu fttt en del levereratoch
l6fte om mera. Fdrsiik ha utfdrts att
framstdlla Imnet hir och det ser ut att
gE bra, varfdr vi nu lro tryggade.
Herr Ld,nnqvistupplyste,att tennoxidul av samma kvalitet som den
fr&n U. S. A. lyckats framstillas hir.

Den ciaila forskningsuerksamheten.
Som andra punkt pl dagordningen
stod upptaget ett fdredrag av dr Allan
Dahldn om den civila forskningsverksamheten vid Nobelkrut. D-irekt6r
Sohlman anfd,rde, att han trodde sig
fd'rsti att fdretagsndmndenicke kom-mit i kontakt med forskningsverksamheten i sammagrad som med de produktiva avdelningarna, varflr det vore
liimpligt med en redogd,relse. Han
polngterade, att forskningen dr en
mycket viktig del av f<iretagetsverksamhet, att en stor del av den civila
produktionen kommit fram som ett
resultat av den verksamhetsom forskningsavdelningen bedriver och att
forskningen ?iroumb?idigf6,r den fortsatta utvecklingen.

Dr Dahldn framhtill, att forskningen dr ett ytterst vidstrickt och
tenibart begrepp. Hos oss syftar den
bl. a. till upptagande av nya tillverkningar och fdrblttringar av de i driften redan tilliimpade fabrikationsmetoderna samt har dessutomtill uppgift
att skapa fiirutsittningar i egenskapsoch kvalitetshinseende f6r en gbd
marknadfcir vira produkter.
Vi ha en fdrn2imlig tradition att
bygga p8.,i det att Alfred Nobel var
en forskarnatur, atskilligt f6re sin tid.
Det utvecklingsarbete,som efter honom utfdrdes, bedrevs i huvudsak i
anslutning till befintliga fabriker och
fcirst ltngt senareskapadesmera omfattande organ, uteslutandeavsedda
ftjr forsknings- och utvecklingsverksamheten.
Efter n&gra ord om forskningsorganisationensutveckling vid Nobelkrut,
redogjorde dr Dahlin fijr den nuvarande interna organisationen.
Fiiljande verksamhetsgrenaring& i
organisationen: adminittration, planering,-uetenskapligI orsAniag(hiir icke
att fatta som den vid vetenskapliga
institutioner bedrivna milfria forskningen), tehnisA forsAning, konstruAtionsuerAumbet, igLngsittning au nya
labriAer och unzaibeii med k"onsultir.
Av dessaha den vetenskapligaforskningen, den tekniska forskningen och
konstruktionsverksamheten egna organ, nimligen resp. laboratorium, fcirsdksanldggningoch konstruktionskontor. Ovriga grenar skcitesi stort sett
av personal, som vid sidan hirav
direkt iir sysselsattmed forskningsningsuppgifter.
Sjiilva planeringsarbetet ledes ^v
forskningschefen,och fdr det kontorsmissiga arbetet finnes ett sekretariat.
,Laboratoriet iir uppdelat pl fem
sektioner,var och en -ed en hSeskoleutbildad sektionschef i spetsenl Sektionerna i sin tur Zirouppdelade p& i
regel tv5. grupper, vardera gruppen
med en gruppchef, 1 i 2 ingenjdrer
samt 1 i 2 laboratoriebitrdden.
Varie
sektion har sina bestdmdaarbetsuppgifter, d,ven av administrationskaraktdr, sisom skyddsfrigor, personalfr&gor, budgetkontroll etc.
Dr Dahl6n framhdll att stora krav
miste stillas pi de ledandekemisterna
f6r att ett g6tt resultat skall uppnEs.
Direkt engagerade i experimentverksamhetendr fdr ndrvarandeca 30
personer, fdrdelade med ca rA p&
hiigskolebildad personal, t/, p3, gymnasieingenjdrero. d. samt /3 pt laboratoriebitriden. D?irtill kommer vaktmdstare, stdderskor, diskerskor, fdrrldspersonal samt ett par reparatdrer.

Vidare finnes glasbllsare fdr tePration av glasdetaljer,vilket sparar en
hel del utgifter.
Laboratorietsuppgift dr, i den mln
man syftar till en tiilverkningsmetod,
att klarlZiggaalla detaljer Pe ett vetenskapligt sdtt. Man arbetar i liien skala
i huvudsak i glasapparatur,men dven
emaljeradeller syrafastaPParaturanrindes.
Emellertid ir det icke nog med laboratorieresultaten. Att sdka att enbart
pi grundval av dessa konstruera en
stiirre fabrik medfcir ofta bakslag.
Minga och dyrbaramisstagkan d& gdras. Det dr dirfrir som vi h&lla oss
med en s. k. halvteknisk anliiggning
(F 21), ddr tillverkningsmetodenprovas. Apparaternaddr dro en avbildning i miniatyr av dem som avseskomma till anvdndning i den slutliga
fabriken. Den pi laboratorietutarbetade metoden fhr hnr en teknisk utformning.
Pe konstruktionskontoret utftiras
apparatkonstruktioner och sammanstillningsritningar samt uppdragas
konturer till byggnader. De flesta
apparaternaritas hdr, och endaststandardapparaterslsom centrifuger,vissa
torkapparater o. d. bestdllas direkt
frin andra h&ll.
Om man planerar upptagandeav en
viss tillverkning dr gingen i regel
fdljande:
F6,rstfdretagesen marknadsundersrikning, varvid civila fiirsdljningsavdelningeni vissafall anlitas. Ar denna underscikning lovande, upptages
arbete med tillverkningsmetoden p&
laboratoriet. L&nga f6rsiiksserier startas och vid tillfredsstillande resultat
gdres en rapport j?imtekaliryl. Arbetet
fortsiittes sedan i fiirsiiksanl?iggningen
och rapport samt en noggrannare
kalkyl uppr?ittas.I fijrekommande fall
iterfiires arbetet till laboratoriet. Om
resultatenav fdrsdksverksamhetengdr
sannolikt att en tillverkning biir bli
lcinande, uppgiires en fabrikationsbeskrivning av den ingenjiir som lett
arbetet, varefter konstruktionsarbetet
vidtages. Investeringskalkyloch tillverkningskalkyl upprittas och framl2iggesfcir den anslagsbeviljande
instansen. Vid igingsZittning av en
fabrik medverkar den ingenjcir som
lett de halvtekniska fdrsciken.Efter
intrimningsperioden civerglr fabriken
till F-avdelningen. Driftsforskning
kan sedan fiirekommaForskningen fordrar omsorgsfull
planering. Vissa mil m&steuppstiilas,
och s&lundabrukar en fler&rig plan
uppg<iras.
De olika huvudtyper av forsknings-

verksamhet, som vi bedriva, besti av
utarbetandeav tillverkningsmetoder,
dri.{tsforskning,forskning pi helt nya
proilukter, egenskaps- och anvlndningsforskning samtteknologiskf orskning. Stundomkan man i industriell
forskning iven finna fiirutsittningsltis
(eller rent vetenskaplig) forskning
ocn servlce.
Typen "utarbetande ^v tillverkningsmetoder"dr den mestkinda, och
o& dess resultat har st<irredelen av
i|l;a civlla tillverkningar uppbyggts.
Hittills ha vi byggt pi kemisk och
teknisk grund, och tillverkningar uPPtagits fdr vilka vi haft speciellafiirutsdttningar.
Utarbetandet av framsiillningsmetoder kommer alltid att inta en framskjuten plats i forskningsarbetet,dven
om den nu i&e har samma dominerande stdllning som tidigare. Vir
forskning i dag omfattar betydligt
mera av systematisk bearbetning av
vissa bestlmda omriden. Ytterst ir
iu meningen att bidraga till den allmdnna utvecklingen samtidigt som vi
berikar Nobelkrut med nya tillverkningar och v&rt land med inhemska
tillverkningar till viktiga produkter.
Driftsforskningen dr en underscikning av redan i ging varandetillverkningar fijr f<irbittring av utbytet, fd'renkling av tillverkningen, iikning av
kapaciteten, kvalitetsfdrbittring etc.
Dr Dahl€n anfijrde flera exempel pi
dlr denna driftsforskning lett till
utomordentliga resultat. Driftsforskningen har dven andrauppgifter s&som
noggrann injustering av proportionerna pl i en tillverkning inglende r&varor, fdrkortning av tiderna fiir filtrering och andra s. k. teknologiska
processer, bestdmning ^v till&ten
mdngd fiiroreningar i utglngsmaterial,
korrosionsprovningaretc. Intim kontakt med vederbijrande driftsingenjdr
zir nddv?indigoch samarbetetkan utan
overdrift s[gasvara gott. Driftsforskningen dr av stcirstabetydelse,och det
finnes inget tvivel om att den direkt
betalar sig.
Verksamheten bedrives efter en
budget, som gdres upp vid slutet av
varie ir och avstdmmes
sA,att den stlr
i rimlig proportion till fiiretagetsstorlek och omsdttning. Fijr ndrvarande
ldggavi ned pE forskningenca 3,5 %
av totaia civila fdrs?iljningsv[rdet.
Det Ir s8lundastora summor som
nedliggas pi vlr forskningsverksamhet, och man kan stiilla sig frlgan, om
man pi nlgot sd,tt fir igen dessa
pengar. Det ir givet, att man riknar
med att verksamhetenskall betala sig,
iiven om debtaej sker omedelbart,utan
liter vinta p& sig i flera Er. Den

industriella forskningen i virt land Ir
av ungt datum och vi kunna rdkna oss
som tillhdrande pionjirerna. Erfarna
industriella forskare ha icke funnits i
landetutan vi ha sjdlvaf&tt i hdg grad
utgdra utbildningscentral. Dettahar
utgjort ett stort handicap gentemot de
ildre vdrldsfiiretagen, som ha ett fiirspr8ng som m&ste inhimtas.
De kostnader, som vi l?igganed pi
forskning, dro icke onormala. Forskningen Ir niidvindig ftjr den verksamhet vi givit ossin pl. I Amerika torde
)/o av omslttningen vara ett genomsnitt fdr forskningskostnaderna vid
kemiska industrier. men dt ir att mirka, att dessa omfatta lven stora tillverkningar av basr&varor,som bidraga
till hiijning av omsittningen utan
motsvarandeandel i forskningen. I
Schweiz,dir ftjrutsdttningarna ?irolikvirdiga med v&rt lands, nedligges vid
en sldan firma som CIBA. inom deras
farmaceutiskaverksamhet,ca lO /o av
omslttningen pi forskning. Man fir
icke gld,mma, att resultatet av forskningsarbetet, i ett sE litet land som
virt, blir en tillverkning av betydligt
blygsammare karaktir dn t. ex. i
U. S. A. eller i Tyskland. Detta innebir att per kg produkt forskningen
blir avsevirt dyrare hos oss.
Vi ft arbetai liten skala, men med
de nya tillverkningar, som bli resultat,
hoppas vi dock kunna utbygga f'dretagetskemiska industri ytterligare och
konsolidera den redan existerande.
Till bitnad fiir fdretaget och dirmed
oss sjdlva, och till gagn fiir v&rt land
i desseget behov av viktiga produkter
och av dkade exportm6jligheter.
Direktiir Soblman tackade ftir det
intressanta fiiredraget och fdrklarade
ordet fritt.
Herr Hanssoa konstaterade,att ett
v?ildigt arbete nedligges pi forskning
vdrlden iiver, vilket drager enorma
kostnader, och man frigar sig om
inget utbyte av resultat sker fdretag
och ldnder emellan, varigenom sivdl
kostnader som arbetskraftkunde inbesparas.
Dr Dahl/n meddelade,att uppt[ckter och forskningsresultatsom gjorts
ofta iterfinnasi litteraturen,ddr man
emellertidtyvirr oftast fir en mycket
ofullstdndig bild av det hela. Man
aktar sig fijr att publiceragoda resultat. Mycket kan man f& veta, men de
tekniska detaljernafinner man i allmdnhetej i litteraturen. Detta beror
pi att fiiretagensexistensofta Ir beroende av att hilla en del hemligt. Men
mycket samarbetefinnes, specielltpl
det vetenskapligaplanet, men ett ut-
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vidgat samarbete vore dnskvdrt och
sannolikt mdjligt att genomfdra.

Nohab

Konjunkturldget.

Herr Ldnnqairt plpekade ocksi att
mlnga patentskyddar sina produkter.

Under direktcir Odelbergsordfcirandeskaphdll fdretagsndmndenvid Nydqvist & Holm AB den 4 septembersitt
tredje sammantrddefcir iret.

Herr ordf. konstaterade,att det internationella ldget f.ortfarandeir labilt
och att krigshotet finnes kvar, Intressant var att vissa konsumtionsvaruoriser sjunkit nflgot, exempelvisf<ir iextilvaror och skor. Orderstocken hos
den svenskaverkstadsindustrinir av
sammastorleksordningsom 1950 vid
denna tid, och exportfcirsdljningenutgcir genomsnittligt omkring 25 /o av
produktionen.

Oarigafrd.gor.
Herr Booh,undrade ndr de utlovade
s. k. rdkpausernakunna infiiras pl de
avdelningar, diir de nu ej finnas. Han
ifrlgasatte om de ej kunna infdras utan
att rastsignalerinfdrts.
DireAtdr Soblman meddelade. att
rastsignaler bestillts och att man
varit iiverens om i nlmnden att rdkpauser ej skola infdras fdrrin signalanordningarna d.to klan. Piminnelse
kommer att giiras.
P& ffi.ga av herr BooA meddelade
direkttir Sohlman, att det icke finnes
nilgon dverenskommelsesom hindrar
yrkesarbetare att antaga arbete hos
andra firmor i staden.

Ej slut bebandlade tidigare
iirenden.
Vid genomging av listan civerej avslutadeirenden behandladesfciljande:

Riirande Nohabs direkta export fiirklaradedir. Odelberg,att den ej dr si
stor, men att en del av vilta produkter
exporterasindirekt via Bofois. pi exportmarknaderna mcita vi en ofijrminskat hlrd konkurrens fr&n Eneland
och sdrskilt Tyskland, som offJrerar
till betydligt ldgre prisnivl dn den
svenska. Nohabs orderingi.ng har
varit ungefdr densammasom motsvaKVE-Aursen. Herr Tohn Larsson
rande tid 1950 och dverstigerbetydredogjorde fiir en kurs anordnad av
ligt vira leveranser.Den inneliggande
Herr ShyllAozil tjnskade beskedom Bofors p& Storiina
under 4 dagar och
orderstockeniir 10 mili. kronoiittjrre
hur utpasseringsfrlganvid huvudpor- frireslog
en liknande kurs f<ir Nohab
dn fijr ett lr sedan ocil representerar
ten avancerat. Han efterlvste resul- dver en lcirdag-srindag.
Herr ordfd- genomsnittligt
tatet av verkstdlld experiutredning randen
mer In 3 lri sysselsittansig en dylik kurs f& nd,rning. I orderingingen visa sirskilt
och framhd,ll, att busstrafiken nu iikai
varande alltfiir vidlyftig och fiireslog
dieselmotorernaen stiqande tendens
och att skyndsamma etgerder meste att man
i stiillet skulle sdttaiging med
och iven arbetenafiir dofors iika. De
vidtagas.
studier enligt KVE-kursen sn snart
svenskajanv'agarna hilla pi att utd,ka
som mrijligt. Det uppdrogs 3t herr
Ingeniir Dal6n ansl,gatt det fijresin lokpark, och bestillningar pi ellok
Larssonatt ta initiativet till en studieligger stora problem i samband hlrkunna vdntas. Utfaktureringell 1951
med. Expertutlltandet hade icke kom- cirkel och ordna f6,r fiirsta samman- iir hittills
nigot ldgre in 1ij0, men
trldet.
mit, ty en sldan utredning tar sin tid.
kvantiteten material i arbete har 6kat
En plminnelse skall gtiras.
Viigen ,/tanfiir marketenteri och och kommer att medfdra stdrre faktuP3, frlgor av het BooA, meddelade
aerkstadsAontor. Herr ordf. medde- rering mot irets slut.
ingenii)r Dal6n att tvt traktorer och
lade, att arbetstillsttnd fattades fiir
tvi lastbilar bestdllts,varav en av var- vigens
omliiggning och kanske ej vore Fi)rbiixrin
g aa uentilationsf6rdera fordonsslaget fdr utbyte mot utatt pirdkna detta &r.
rangeradefordon, att stakning fdr r6khillandenai renshusetaid
gird vid Y 74 lir verkstiillJ och att
Viirmeledningarna i aerAttiiderna. tackjkrnsgjuteriet.
rdkgirden snart skall vara klar.
Herr Larsson pipekade betriffande
Herr Eoert Mi)ller ansig att gjutetiversynen av rddedningarna, att rtirFrlgor av aerAm. Andersson betr.
systemetb6r vara klart d,veralltnir de riet eftersdttes if.figa om modeiniseden s. k. _testningenav kvinnliga arregniga dagana kommer. Han ansig, ring och menade att sillva renshuset
betss6kandeoch av berc A. Petirssotz
var under all kritik. Bolagsledningen
att.det var nlgot snedvridetmed repibetr. belysningeni snickareverkstaden
rationsavdelningen,troligen p& grund hade uoder minga Er stiitlt f6rb?ittbordladesfdr vidare utredning.
av brist_pl folk, och iinskade atl per- ringar-i utsikt, men hittills hade ingenHet Hanssoa efterlyste resultatet sonal tillf?illigt dverfdrdes frin pro- ting gjorts.
av den polisutredningsom verkstdllts duktivt arbete till reparationsav-delHerr ord.f. bekriiftadd att gjuteriet
med anledning av att en del frdm- nrngen,
och sdrskilt dessrenseri 'dt vl.t if.fi.sa
mande fcirem&l hittats i springimnen
Sedan dessaildre irenden behand- om lokaler simst lottade avdelning oih
i ammunitionsavdelningen.
lats vidtog en diskussionanghendehril- sade att drdjsmilet betriffande rinseDireAtdr Sohlman meddelade. att I arutry mmen, Herr Herman Andersson riet berott pi att man dvervdgt olika
utredningen ej givit klart besked,men daskade ett kdllarutrymme i det nya vd.gartill fcirblttringar. Han gjorde
mellan ai'Uaaa
att sedan dessinget liknande intdffat
skepp, som skall uppfdras vid avd. 79, direfter en j2imfcirelse
och berr Skfllkoist erinrade om att fijr att dir f.6nara bL a. tackjiirnsgjut- rensningsmetodernatorrbldstring och
den slutifr&gavarande sprdngdmne ej l?ingre gods. Herr ordf. upplyste om att det den vita metoden och drog
-den
fdr oss
anvandessamt att tre ton krossatsutan var meningen att det nya skeppetskall satsenatt vltmetoden uor.
att ntgot frimmande fijremil ytterlitjlna som fiirrid. En k?illare vore liimpligaste. En skiss iiver gjuteriet
gare hittats.
givetvis dnskvdrd men ingtr ej i nu- med fdrslag till ?indring visades och
diskuterades.
varande byggnadstillstlnd.
I dvrigt behandladesett par dagordHerrar Mdller och Lutbman talade
ningsfrlgor.
I anslutning till denna ffi,ga f.ram- fiir vitmetoden, som de hdrt ber6mErg. hdll herr ordf. behovet av skyddsrum. mas av andra firmor.
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Marhetenteriet. Herr ordf . upplyste, att Industrikommissionenunlir
hand meddelat att byggnadstillstind
icke kunde p8.rdknas
fcjr ett marketenteri av den klass vi fd,reslagit. Inga
hobbylokaler och klubbrum kunde
komma i ffitga, endastfdr restaurationen nddvindiga utrymmen.

TI
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I
I

i
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rikta oss p& fredligt arbete och icke
bara pL Boforstillverkningen. Herr
ord.f. omtalade att vi f. n. kunna f&
fleia order in vi kunna utf<ira och
mlste vdlja ut det som ligger biist till
ftir oss, exemPelvis loken. Minskar
ordering&ngen,kanske vi kommer att
iteruppta motorvagnstillverkningen.
Herr Keller framhdll, att det finns ett
stort behov i Sverige och utlandet av
rdlsbussar,men tillverkningen av tv&takts motorer med si hiiga varvtal som
erfordras vore ett besvddigt problem,
varfiir Nohab f. n. icke har nigon
tanke p& att ld,ggauPP en sidan motor.
Han ans&gdet riktigt att vi rustadeoss
ar! ar e.
Rekr yt erin g aa r ea oI a er s'uf6r motorvagnstillverkningen,men inHerr S. Wingquist framhdil att det stimde i att denna icke var liinande fiir
Ir svlrt att f& kvalificerade revolver- ndrvarande'
o. H.
svarvare,beroendepl att revolversvarvare icke betraktas som yrkesfolk till
skillnad fr&n filare, suPPortsvarvare TidaholrrsYerken
etc., och v[djade till arbetarerepresenF<iretagsndmndenvid AB Tidatanterna att hjiilpa friretaget ProPagera
h<ill under ordfiirandeholmsverken
att
fiir detta arbete.Talaren 6nskade
fackfdreningenskulle fdrsijka fl revol- skap av overingenjiir H. Prollius
versvarvarna erkdnda som yrkesarbe- sammantrlde den 7/9 L95I.
tare och att fiiretaget skulle se till att
en revolversvarvare betalas lika bra P ensionering au arbetarc,
som arbetarefr&n andra grupper.Het
Fiirst pl fiiredragningslistan stod
Lartton fann ingen anledning dndra
om pensionering av arbetare
frigan
fackfiireningens uppfattning
och
H er Cbrislens'
vid
Tidaholmsverken.
framhiill, att mycket redan hade gjorts
bokfdr att grira revolversvarvarnasarbete son framhdll att det av bolagens
koncernfdreatt
6vriga
framgick,
slut
uppskattat, och herr Erik Carltson anav
slg, att det var fciretaget som under- tag hade ordnat viss pensionering
arbetareoch arbetareinkor och att bevdrderar tevolversvarvarna.
tydande belopp avsattes fiir detta
Herr Einar Engqaist omtalade, att indamil. Vid Tidaholmsverken hade
en viss plan dr utarbetad for lZirlings- dock si vitt han vissteej ntgot Etgjorts
skolorna, men att ldlarna icke sitter
i denna sak. Tidaholmsverkenhade nu
sig emot om nigon vill bli revolver- existerati omkring 15 lr och det ndrsvarvare.Dh herr Viktor Lutbntan an- mast fciljande Eret bleve en del fall
slg, att yrkesskolansldrare borde fram- aktuella. Det funnes ej anledning att
h&lla att revolversvarvarensarbete ar Tidaholmsverkens arbetare skulle belika bra som nigot annat arbete,pipehandlasstyvmoderligt. Det var ej helkade herr Herman Andersson, att det ler l?impligt att awakta nigon lagstifticke gir att dvertala nigon att bli
ning om allmdn arbetarepensionering,
revolversvarvare
si ldngedennaarbets- utan pension borde, liksom i Bofors,
grupp har f6r litet betalt.
utan driijsmil utgi till arbetare,som
uppfyllt villkoren rtjrande anstillningstid och levnads&lder.^Di antalet
Konstruktions kontorets or gapensionsberdttigadei framtiden komnisation och arbetsapp
gifter.
me att iika, borde medel redan nu avsdttasfiir pensions[ndamll.
Herr Richard Keller hl6ll direfter
ett fdredrag om KonstruktionskontoOaeringenjitr Prollius lovade att
rets organisationoch arbetsuppgifter.
taga upp frigan till diskussion med
Under den diskussionsom fdljde ut- AB Bofors ledning.
trycktehercHerman Anderssonsin belltenhet 6ver att avd. 79 nu fitt en
I iimstiill i ghet aid f orhandIingar.
man som kan ldmna uppgifter i
Arbetareledantdterna hade anmllt
konstruktionsfrigor. Herr Larssotz
ville veta om man alldeles avskrivit cinskemilom diskussionriirande jimmotorvagnstillverkningen sisom icke st2illighetmellan olika organisationer
lcinandefiir fiiretaget,eller om planer inom f6retaget vid fiirhandlingar.
funnes att i framtiden &terupptadenna Tjdnstemin och arbetsledarefi icke
vidkdnnas ltineavdrag fcir tid som lttillverkning. Han ansig, att vi bdra in-

Het Larston ansig i egenskap av
skyddsombud, att uPPm[rksamheten
skulle riktas pi ventiiationsproblemet
f6r hela lokalen. Herr ordl, framhiill,
att man pi grund av gjuterietseYentuella flyttning icke kan giira alltftir
stora investeringarpL nuvarandeplats,
och di herr Tore lY/ennerstrdm anfrjrde att det vore nddv?indigtmed en
modernare typ av ventilation, omtalade herr ordf. att ventilationsanordningarna inom industrin syntes vara
lika moderna i Sverige som i andra
Idnder,inklusive Amerika.

gtr till fdrhandlingar, och arbetarna
iinskade jnmstiillighet h2irvidlag. Det
erkdndesfrtn olika hill, att frigan
icJ<e l&ge inom F<iretagsnlmndens
kompetensomrld,e. Herr ord'fdranden
hade redan fdre sammantrddetmeddelat att sl var falleto men likv?il g&tt
med pl en diskussion. Slutet blev
ocksl, att man konstaterade, att om
man onskade en indring, s& kunde
denna endast komma till st&nd efter
fiirhandlingar mellan Metallindustriarbetarefiirbundet och Verkstadsfiireningen. Dessfijrinnan hade dock
ingeni1r Edberg meddelat, att Tidaholmsverkenhade fdr praxis att betala
fiir fijrhandlingstid i ett fall, ndmligen
dl enskild arbetarekallas till fiirhandling och fdrhandlingen tar ldngre tid
dn'ty'2 timme. Detta var en nyhet fdr
inledaren, hem Sjdgren, som tackade
fdr upplysningen.

Telefonf6r arbetare.
Herr Ernst Perston ftamfdrde iinskemilet, att telefoner skulle finnas tillgd.n.gliga
fiir arbetare,dir dessakunde
ostiirda f& utrdtta fiirekommande viktiga lrenden p& arbetstid.
Man fick nu l8na telefon av tjinstemennen p& olika avdelningar och
ehuru dessa voro tillmiitesgiende, s&
hade det dock den oldgenhetenatt man
m8ste stijra tidnstemlnnen i deras arbete. Vidare kunde telefonsamtal i
vissa fall vata ay den karaktdr, att det
vore ollmpligt att andra personer
lyssnade. Det vore lyckligt om man
gemensamtkunde finna en ldsning av
detta problem.
Herr ordfi)randen f'6rstod.,att det i
vissa fall kunde vara niidvdndiet att
arbetareunder arbetstidhade mdlfighet utrltta personligadrendenper telefon. Myndigheters expeditioner vore
exempelvis stingda efter arbetstidens
slut. Det vore doc-kslllan friga om
nigra hemligheter. Ingiende samtal
mlste alltid stdlla sig &tskilligt besvirligare. Den nuvarande ordningen
tycktes fungera ganskabra. Det hade
emellertid fiirekommit att interurbana
samtal ei betalatsav bestdllaren,vilket
hade istadkommitlitet irritation.
Ingenidr larlesten meddelade,att I
avd. 6rl hade nuvarande ordning
fungerat gott. Budskickning vid ing8ende samtalvore dock ibland besvdrlig. Arbetarna borde meddela sina
anhiiriga pi vilken telefon de ldttast
kunde antrlffas, di verkligt behov
fiirelig att antrd:f.fadem per telefon
under arbetstid. Han var ftir sin del
villig, att liksom hittills limna den
telefonerande osttird d& s& iinskades.
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Herr ordfdranden frumhlll, att fiir
myckettelefonerandeej vore cinskvdri.
Man skulle visa hdnsyn fcir varandra
si bleve det inte nigoi stcirreproblem.
Han Iovade att undJrsd,kamOjiigheter_
na' att lcisa fri,gan pL mest pr;ktiska
satt.

ningen med att AB Bof.grl sr?ippttill
pengarnavarit, att anstdlldavid ridaholmsverkeni nigon form skulle haft
nytt^ ay dem, icke att ett enskilt bo*adsbolag skulle ha p.:Cl.l1 och pl
detta sdtt skaffa sig^rlnteinkomster.
Det awita i de*a fl'hillande. fiamstode allra helst nu, nir TidahormsSu baentioner au bostiider.
verken sjilva tasit initiativet ti[ och
"Bruksgird
bildat stiftelsen
ar, f6r att
SIF.'I och SAF;t oerAstadlhlubbar
p& si s2ittskaffa bostdd-ertill sina anhade yrkat, att Fciretagsndmndenskulle
stZillda.
upptaga frigan om subventioner av
Herr ordfr)randenitog sig att tala
bostadsldgenheteroch egnahem till
med AB Bofors ledninEf oni bostadsbehandling.

och
subventionsrr&gan.

Herr Bredberg ptpekade, att sub_
ventroner n t00: kronor resD.
1.000: - kronor utginge ofd,rdndrade Bastu,
sedan 1941. Byggnadskostnaderna -l1F..roch SAF:s
representanteroi.
hade stigit till orifrins det dubbla glid,e de diliga
badm<ijligheternii
sedandenna tid. Aktieb6hget Bofors Tidaholm, di ju
hiir saknasitt offent_
limnade i Karlskoga 1.000:- resp. ligt varmbadhus.
Man uttalade
2.000: -- och Nohab i Trollhiittan milet att Tidaholmsverken dnske_
skulle
3.000:
kronor till egnahemsbve_komplettera nuvarande
duschbadmed
gare. Talaren hemst?illde.att TidZ_ en bastu.
holmsverkensledning mltte scika fi
Hdr kunde ouerirzgen
j6r prolliut
,l.ll.teld en hcijning a-vbidragen s&att meddela, att
detta redan var planerat
Tidaholmsverkensanstlllda- i detta och att en
bastu skulle byggas, si
hinseendeej bleve missgynnade.
snart lokalen intill duschbadln-kunde
Ingenidr Niistnan instdmde med b.li . utrymd ftjr denna uppgift. Sa
skulle snart ske och det skulieilrefter
herr Bredberg. AB Bofors satsadelricke
drcija alltfd,r ldnge innan bastun
ligen stora belopp till bostadssubven_
tioner i olika former. Det vore iinsk_ vore ett faktum.
virt, att en stdrre del ?inhittills kom_
me Tidaholmsverkens
anst2illdatilldel. F dr sl ags uerkt afttbet en.

trlda i bokslutet samt siorde idmfcirelser mellan boksluten'ior-eoLn ryss,
t949 och.L95o. T;ir;n uifendil sig
srrskilt vid rdntabilit.t.., oif, avskriv_
ningarna. Det pivisades, huru nuti_
dens ,r.rrt"[grdili"*"rr-i'i".
"ilr_
;a-i paga.ra?'ili;;fl"*;
itskiliga
rry.r..it 6f,;.d"ruktigt pau..t u tohg.n,
kuP?#ilil;;
"iueckring-och
o"i ,ynr.r, som om vir tids mdnnirt o, ; viss utstrdckning ville td.rapE
vad,g|rngnagenerationerskapat. Fd,re_
tagsledningarnacinskadefcirhindra en
sidan. utveckling och i stiillet bygga

ffnolff"rffi:1r".*',,ll1**:.Ilfl_Xl:
retna.
Fciredralet, som vlckte berittisat
intresse.fdljdes av diskussion
E, M.

Wedavenken

WedaverkensFciretagsndmndstred_
je sammantrddefcir iret avhcills den
3 septemberunder Direktdr Linds ord_
fdrandeskap.
Genomgingenav fcireglendem6tes
protokoll gav ej anledning till andra
yttranden d,.ndireAt\r Lindi meddelan_
de om, att Bofors nu ldmnat instruk_
tioner betrdffande ersdttnins till de
anstdllda under militirtidn"stedrine.
varom klubbarna redantidigare-infol_
m€rats. Fldkten pi. verkstiden hade
Herr Cbrittenston hade sammaisikt
Ingenjdr f arletten ldmnade en raD_ pa grund av Driftsavdelningensdver_
och ans8g att koncernen borde limna port frln ett besrik som utredningl_ belastning med arbete annriej hunnit
sarnma fdrmtner pi alla orter. Det kommitt6n fcir fcirslagsverksamheEn flyttas.
vore lika dyrr att bygga i Tidaholm hade avlagt vid pentaverken,Skdvde.
som i Trollhdttan och Karlskoga.Han Kommitt6-nfick i uppdragatt till nista 1950 drs bokslut.
hade med tillfredsst2iilelse li6rt att roreragsnamndssammantrdde
inkom_
Sedan dels den officiella irsredo_
stiftelsen Bruksg€rdar skulle bygga, ma med s.lutfdrslagoch fcirslagsverkvisningen,
dels grafiska framstll[men antog att byggnadskostnadernasamhetenkommer ddrefter att
irdnas
nrngar av balansrlkningenoch intdkbleve.si hdga, att bidrag miste utgi
i ungefir sammaformer som gdlla fdr
ternas anvdndningoch dels en detal_
frin bolaget i form av liyressinkanie koncernfdretag i <ivrigt.
uppstillning <iverinkomsteroch
;era.d
subvention, ddrest arbetare skulle ha
- Fdr att handhavabedd,mningenav
r5.datt bo d?ir.
fdrsl2g som inkomma innan"saken utgltter sdvdl totalt som per anstdlld,
ordnats permanent tillsattes en kom_ utdelats till ledamriterna, redogjorde
Ingenidr Niisman limnade dvenden
Aamrer Flock f& vdrderinqspririiip"._
mitt6, bestiendeav ingenjclrJarlesten,
upplysningen,att Holma-Helsinglands
orqr.,verktygsfrjrman Ryd6n, verk_ na vid.uppgcirandeav bata.rsrakningen
Linspinneri, som ligger en haiv mil
och.ldmnade i <ivrigt alla tjnskide
tygsfr?isare
Kurt persson, svarvare
frin Tidaholm, Iamnade bidras med
upplysnlngar
om bokslutet. Det fram_
Ernst Perssonoch arbetsstudieingenjtir
3.000:- kronor f6r 1-familis och
gick bl. a., att materialanskaffningoch
Lundin.
Denna kommitt6 skulle"ome_
5.000:kronor fcir z_familishus.
I6ner var fcir sig utgjorde 40
/s av
AB Bofors hade satsati0.000,_i kro_ delbart handl?iggatvenne fdrslag som fciretagetsutgifter.
Inkomster och ut_
lntamnats av resp. svafvafeEIof Bo_
nor i Tidaholms BostadsAB. Kunde
gifter fdr material per anstdlld visar
srromoch automatsvarvare
GeorgHag_ en vdsentlig
ej dessamedel nyttiggd,ras?
dkning,-vilket torde bero
strdm samt till dveringenj<irp"rolliis
pe
cikad
produktion
Ingenjdr Edberg ifrigasatte likasi
och pris<ikningar.
rnkomma med fdrslag till beldnine.
om man icke kunde lcisgiira de
50.000:- kronorsom AB Bdforshar
KonjunAturDiget.
EkonomisA information.
i Tidaholms BostadsAB. f)etta bo_
stadsbolaghade icke, slvitt han vore
nj 6r prottiu .tdmnarte
i ert tr?f:!r*klr;lx?
...oueringerubricerat
ritt informerad, byggt nigra bostdder ftiredrag,
?*ff Tt:;;
"N{sra funde- afltseJan bdrjan av
Koreakriget, som
de senaste8-10 tren, utan i stdllet
Boforsboksrit",en del url"it a. r.nu!i" a...,, ,iorrl^f"r;"rt-,taraigt
satt in ndmnda 50.00O:- kronor oi
,t_'lgrr
Ti"g till moderboragets
l(ommentarer
eko- hrrhdvsting, p.ire-u ,"iii i
Sparbanken.Han frirmodade.att nie- nomiskafdrhtllanden
sidana-defram_ stigande.
1,2

I det frir hela virlden konjunkturU. S. A. har upprusibestdmmande
ningen dnnu ej kommit iging pi allvar, och man riknar med en ny
inflationsvig om nigot ir. Alla inflamedel kommer gitionsbekdmpande
vetvisatt fdrscikasfrir att hindra denna
utveckling, men dei torde kunna
ifrlgasittas om detta kommer att {ora
till resultat.

Herr Gau framfcirde dnskem&let,att
arbetarnaskulle hijras fiir rtdgivning
betr. inredning av lokalerna, och ledningen lovade beakta denna framstlllning.
ForslagskommhtAn.

fcirslagtill fiiredrag, diskussionsimnen
etc.
Det besl6,t att till ett kommande
sammantrlde inbjuda doktor Ekel<jf,
grundaren av Arbetsledareinstitutet.
Andra fcirslag var t. ex. att negon
av arbetatna skulle framlagga sina
synpunkterpi "Om jag vore arbetsledare" resp. "arbetsgivare".

In genior Lindb nppotterade,attvid
frirslagskommitt€ns senaste sammanI Sverige visar bl. a. den 6kade trlde sex inkomna fiirslag behandlats, Diskussion.
sedelutgivningen,hur inflationen g5.tt varav dock de flesta ej voro direkt
Direfter f<irklaradesordet fritt, och
vidare i virt land. Virt handelspoli- berdttigadetill beldning.
1oeringenidr Molin tog upp en f<ir
tiskaldge har pi grund av att priserna
Ingenjdr Lind.qaist meddelade, att fciretaget mycket viktig principffi.ga,
ph vfua frimsta exportvaror, cellulosa
leverantrirenav den kopierfrdsmaskin, utnyttjandetav dddtid, d. v. s. sldan
och trd, stigit mera dn pi importvarorpi vilken en fcjrut rapporteradfdrbZitt- spilltid, som uppkommer vid vissa
Somen fciljd
na, vdsentligtf<irbdttrats.
ring gjorts hos oss,ej visat nigot stdrre arbetenoch organisatorisktej ir nigot
hlrav ha Riksbankensguld- och utintressefrir att ekonomiskt ytterligare pitagligt fel. Han trodde ocks&oatt
ldndskavalutatillgingar 6kats.
den anstdllde skulle vara tacksam fcir
gottg6ra fdrslagsstdllaren.
nigot utfyllnadsarbeteunder dddtiden
I detta sammanhangvisade direktcir
fcjr att fi tiden att gi. Han framhcill
Lind ett diagram <iver ftiretagets utUtsugningen i Al-gjuteriet.
ocksi, att med nuvarande leveransfcirveckling och framhiill, att liiget vid
!/edaverken avspegladeliget i stort.
Herr Gau pipekade ncidvdndigheten seningar, brist pn personal och utrymLeveranserna
ha jiimfdrt med motsva- av en fcirbdttring av utsugningeni me etc. skulle det vata av mycket stort
virde om dtidtiden bittre kunde utrandeperiod i fjol <ikatmed mera in
Al-gjuteriet, ddr vdrmen tidvis steg
6O /o och s&gott som alla avdelningar till 30-350 och fick till svar,att den- nyttjas.
En mycket livlig diskussion, som
arbetamed 6verfull beldggning. Pro- na sak iven st8r pi driftavdelningens
dock ofta gick vid sidan om imnet,
duktionscjkningenhdnger till stor del
utspann sig.
samman med de stdndigt dkade in- Progfam.
vesteringarna.
Materialanskaffningenberederfortfarande svirigheter, men vir metallfiirsiirjning d.r slkrad slvil f<ir innevarandesom delvis ndsta ir.

Kurs i psykologi.

Herr Vallin deltog i viras i en kurs
i psykologi pt Jakobsbergsfolkh6gskola och redogjordefiir sina intryck
och synpunkterpl den.
Kursen, av vars 60 deltagarehiilften
Byggnadsprojekt.
var Tame av olika kategorier, hade ej
si mycket behandlat industriell, arOueringenii)r Molin ldmnade en
bets- eller socialpsykologi,utan mer
redogdrelse fcir nuvarande mycket
den enskilda minniskansolika problem
preliminira byggnadsprojektfdr utoch byggde i princip pi Freuds fiirvidgning av gjuterierna.Den billigaste
kunnelser.Fil. dr Tage Lindbomsbok
ldsningen har visat sig vara att <iver- "Den
nya fronten", som herr Vallin
bygga "industrigatan", di man liksom
ville rekommendera,ldstes och diskuf6,r vaggana till skiinks. En del avterades mycket pE kursen. Pi herr
delningar, t. ex. kdrnmakeri- och
Vallins framstillning utlovade arransvetsningsavdelningen skulle hirigegciren, Skandinavisk Fcirening fiir
nom kunna sl&ssammanoch utnyttjas
Praktisk Psykologi, en broschyr i argemensamtav b:dggegjuterierna.Konbetspsykologi.
trollavdelningenskulle fi 6kat utrymme i Al-gjuteriet och dirmed blttre
HerrVallin tac-kade
bolagsledningen
arbetsfdrhillanden. Elektrongjuteriet f6r att han givits tillfille bevista kurkommerdelvisatt inredassom experi- sen, som fd'r honom personligenvarit
mentgjuteri,vilket skulle betydi en av stort vdrde, och direktdr Lind tacavlastning fcir den kontinuediga pro- kade frir den korta och koncisaredoduktionen. Alla experiment- och
96relsen.
igingslittningsarbeten kommer att utfd,ras i denna nya avdelning, och
driften kommer att ldpa mera ostiirt. Program for f dretagsndmnden.
L[nsarbetsdirektdrGuilberg har tillDireAt|r Lind tog ddrefter upp fristyrkt uppfdrandet, som har kostnads- gan om programmen fdr kommande
-.
beriknats till ca Kr. 750.000:
sammantrddenoch framhdll, att bortAven de internatransportproblemen
dro fciremtl f<ir en noggrann utredning, och man hoppas komma till en
rationell ldsning av dem.

sett frtn en del med nddvlndighet
Aterkommandefr&gor, sammantrldena
ej borde vara alltfdr stereotypa. De
nirvarande uppmanadeskomma med

Ingenjdr Lindquist framhOll, att det
fdreslagna systemet tilliimpas pL ar
betsstdllen i andra delar av landet,
t. ex. Volvo-Pentaverken,
men att han
fitt den uppfattningen, att det vore
otdnkbarthiir i Sddert?ilie.Han menade dock, att den extra spilltid, som
uppkommer genom att bolaget investerar stora summor i moderna maskiner, rdtteligen ej tillhrir den anstillde utan fdretaget och borde kunna
utnyttjas av detta.
Flera talare menade,att ett 100/o-igt atnyttjande av arbetstiden nog
ej vore miijligt, endr det skulle bli en
fd'r stark psykisk press pE arbetaren,
och berr Vallin ansl.g, att om man
t. ex. i svetsningenskulle tillse tv8.
eller flera arbeten samtidigt, en del
kassationmiste bli oundviklig. 6ueringenii)r Molin anslg, att dven om
man rd.knademed en sidan kassation,
skulle den bdttreutnytt;'adetiden ldna
sig, och genom infcirandetav vissainstrument,alarmanordningaretc. skulle
man sikerligen pe vissa arbetsstdllen
kunna organisera in flera arbeten pi
en gtng. Han ans&gdet ocksi rimligt,
att om t. ex. en filare arbetarhela dagen, sl skulle ocksi en maskinarbetare
gdra det, isynnerhetnu, dl varje insats
?ir nddv?indig. Betrlffande ldneslttningen skulle ackordet sdttas gemensamt fijr samtliga arbeten.
Herr Vallin kom ddrefter in pi
frigan om miijligheten att eliminela
IJ
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vissa utgifter fdr organisationen och
nlmnde som exempel tidst?impling av
arbetskort. Tidigare skrev arbetarna
sjnlva pl. korten, men nu m8ste man
gl odr, stiimpla f6,r varje arbete och
sedan limna korten till tidskrivaren
ftir utrlkning. Aven berr Gau anslg
detia fdrfaringssdtt vara btde tidsiidande, kostbart och produktionshlmmande. Kamrer Flock forklarade emeller'
tid, att tidskrivarens arbete i detta
speciella f.all ej fiirorsakade n&gon
rierkostnad. utan endastvar en del av
hans iivriga lika ntidv?indiga arbetsuppgifter.
Till slut fiirklarade dfueLtiir Lind,
att om arbetet organisatoriskt sett var
r?itt upplagt, borde det vara vars och

ens skyldighet att arbeta full tido en
uppfattning till vilken d'venlterr Gau
ansldt sig.
Presentation au Diplorn-

ingenidrSpitaler,
Direkttu Lind. meddelade,att han
hoppas att som konbulterande kunna
^nit-a[a den frtn Osterrike hitkallade
gjuteriexperten Diplomingeniiir Spitaler, som f. n. pt en vecka befinner sig
p& \Tedaverken. Han har ' tidigare
?arit anstilld vid I. G. Farbenindustrie
och har rekommenderatsav vlra engelska licensgivare som en av de ski&ligaste inom gjuteritekniken, speciellt
vid magnesiumgjutning betrdffar.

Familjesamkuim.
Herr Vallin tog upp den tidigate
ventilerade ffi'gan om anordnandetav
ett familjesamkvdm, vid vilket nyttan
kombineradesmed niijet. Fiirslagsvis
skulle information ldmnas om fciretagetsutveckling, ntgot fiiredrag eller
filmfiirevisning anordnasoch det hela
avslutasmed n8got mera ndjesbetonat
inslag.
DireAtiir Lind f.ann fiirslaget gott
och det besliits,att ett sidant samkvdm
skulle h&llas i Folkets hus i mitten av
november, och en kommittd fdr genomfijrandet valdes, varefter miitet
fdrklarades avslutat.
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