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B-pilens forsta nummer varie ir har verkstdllandedirektoren haft tillfdlle
bringa alla anstdllda en nyirshdlsning och uttala ett tack fijr det glngna fuet.
Di tidningsnumret i ffiga emellertid utkommer forst rdtt lhngt fram pi det
nya Lret, har det synts en smula egendomligt bide att sdnda ut och - firrmodligen - att mottaga en dylik julhdlsning kansketre minader in pi ndsta
ir. Redaktionenhar ddrfor ordnat si, att plats berettsmig for denna hilsning
i irets sistanummer av tidningen.
Man miste vd,I sd,ga,att svenskafolket haft det bra under iret: stigande
inkomster,overfull sysselsdttning
och overflod pi varor, bide sidana tillhiirande
livets niidtorft och sidana av mer lyxbetonad kanktd.r. Och dndi ha vi inte
blivit niijdare och lyckligare; tvdrtom har missnojet stegrats. Parallellt med
eller kanske brantare in lonestegringen ha priserna och skatterna stigit. Vi bli
tydligen aldrig eniga om hur vi skola komma ur denna spiral. Penningvdrdet
fortsdtter att falla och dirmed ocksi vdrdet av pensioner, f6rsdkringar och
sparkapital.
De styrandetyckas icke kunna eller vilja gon nlgot effektivt for att forsvaru
penningvdrdet, och slutligen kanske endast iterstir

ett botemedel, men ett

sidant: en konjunkturomsvdngning. Denna kan vara ndrmare
dn vi tro; lit oss hoppas att den - nir den kommer - blir si skonsamsom

ganska pilitligt
m6jligt.

Med dessareflexioner over vad jagtror vara fakta,ber jag fi onska alla inom
Boforskoncernen anstillda och verksamma En God Helg.
Jag tackar Eder alla for gott arbete under iret.

ANGI-.O K STII,,LYERK1TIN GE N YID

NOIIAB

En historishdterblichav Oz.,eringenidr
BENGT SIOLIN
Mer dn 100 ir ha forflutit, sedanSverigefick
sitt forsta lokomotiv. Det var mdrkligt flamfor
allt ddrfor att det var byggt inom landet, for
ovrigt samma ir som Nohab grundades. LLngt
forut hade man emellertid i England hillit pi
med lokomotivbyggnad. Redan 1804 byggdes
det forsta jdrnvdgslokomotivet. Landsvdgslokomotiv hade man li.ngt tidigare utfort.
Under de tvi forsta decenniernaav 1800-talet
voro engelsmdnnen synnerligen aktiva for att
erh6.lla en acceptabel losning av lokomotivproblemet. Ett namn, som redan tidigt moter
ossi lokomotivutvecklingenshistoria, ir George
Stephenson,som ir \814 satte in sin kraft for
lokets utveckling. Han byggdeen del lokomotiv,
det forsta levereradesLr 1825. Ett annat namn,
som vid den tiden ocksi moter oss, ir Hackworti, som 1827byggde ett lok med 2 cylindrar
verkande pi en och samma axel med vevarnai
90" vinkel mot varandra, si.somsedermeraalltjamt varit fallet vid 2-cylinderlokomotiv. Ett
irtal, som dr av den stijrsta betydelsei lokomotivets historia, ar 782), di den bekaniatdvlingen
vid Rainhill h jd.rnvd.gen
Liverpool-Manchester
igde rum mellan 3 st. lokomotiv. Det var
"Rocket", anmdlt av Robert Stephenson,son till
GeorgeStephenson,"Sanspareil" av Hackworth
och "Novelty" av vfu frejdade landsman, John

Ericsson. Det sdgs,att "Novelty" vann iskidarnas sdrskilda beundran, men sivdl detta som
Hackworths lok blevo utslagna i tdvlingen, di
den icke kunde fullfoljas pi. grund av bristfdlliga mataranordningar. Stephensonslokomotiv
segradealltsi. Det var bl. a. forsett med samma
typ av tubpanna, som alltjimt i sin grundform
tilldmpas S,vanligainglokomotiv. Aven i ovrigt
kan man stiga, att det stephensonskalokomotivet
har blivit urtypen for efterfoljande tiders lokomotivbyggnad.
Engelsmdnnen voro s6.lunda pionjirer och
hade under en ling foljd av i.r ledningen.Deras
loktyper introduceradesocksi i andra ldnder.
Engelsmdnnen levererade lok till Tysklands
forsta jarnvag, som oppnades for trafik 1835.
Tyskarna sjdlva gjorde sitt forsta lok 1838.
Amerika fick sitt forsta lok I8j2, tillverkat hos
Baldwin. Aven till Sverige levererade engelsmdnnen lokomotiv men som redan sagts,dr det
forsta i Sverige anvdndalokomotivet byggt inom
landet, nimligen av Munktells Mek. Verkstad.
Det var utfort for en gruvbana i Norberg, men
det ville inte gi. Vederborandehade ndmligen
litit cylinderkolven arbeta p6.2 vevstakar, en 6.t
varderahillet, och detvisadesig,att en "kivning"
Vinjettbilden uisar loh nr 1 "Trollblittan"
c,ch lok nr 100O,
S I nr 1200, litt F, fotograferad.e tillsammans.

uppkom, ndr kolven stod pi mittpunkten, vatfot
frj"t"" inte gick runt. Denna detalj dndrades
,"d.r-"ru, o.h lok.t sildes till Sverigesforsta
normalspir iga idnv d.g, No ra-Erv all a 1om iippnades tg56.-Siit andra lok levereradeMunktells
till Sverigesforsta jd'tnvd-g,Frykstabanan'som
anladesfu B+g. Samma ir som "Forstlingen"
byggdes, anlades som sagt Nyd-qvf1.& Holm
to- det pi den tiden hette Trollhitie Mek'
"itZi
Verkstad. Mdrkligt nog hade grundldggarna
redan di angivit lokomotivbyggnadsom en sPecialitet fiir framtiden.
Det driijde emellertid ganska l6nge, innan
Nydqvist & Holm kom att tillverka nigra lokomotiv, helt sekert beroendepi att de iarnvagar'
som vid 1800-taletsmitt tillkommo, voto beld-gnai andra trakter av landet, varfor det var
na"turligt, att verkstider ddr i forsta rummet
kommJ i f.t|'ga som lokomotivleverantijrer'
Munktells verkstadvar dock ganskaldngeensam
om loktillverkningen. Ar 1891, ndr verkstaden
tillverkat 30 lok, upphiirde tillverkningen' Forst
vid 1860-taletsb6ijan startadesloktillverkning
vid andra verkstdder. Ar 1860 i Nykoping' som
dock redan 1863 upphdrde med sin loktillverkning, och vid Motala Verkstad,som byggdesitt
fatitulok, Carlsund,ir 1861men som dvennedlade sin loktillverkning efter 3 irs verksamhet
1867
for att fdrst ir 1876 iterupptaga den'
tillverka
Lotj"d. Kristinehamns Mek'-Verkstad
lok
lokomtiv men slutade ddrmed 7902, dA 78
tillverkats.
Nydqvist & Holm fick emellertid sin chans
ir 1"86i, di Uddevalla-Vdnersborg-Herrljunga
voro emellertid
iarnungtyggd"t. Vederborande
iu.kr"ilrn""5m det var tillridligt att bestilla lok
hos Nydqvist & Holm. De forsok till loktillverkning,'som gjorts i biirjan av l'8.60-taletvid
andra ierkstidir, hade inte utfallit sdrdeles
lyckosamt. Det var mLnga anmdrkningar mot
material och utforande, och man hyste allvailiga
betdnkligheter mot lokens anvdndbarhet f6r
mera kr-avandedrift. Goteborgs Handels- och
Sjofarts-Tidning fann t. ex. intet berdttiSande
for att
f6r klandret mot statsbaneforvaltningen
den efter fiirsoksbestdllning av 8 lokomotiv
- det sista levererades7864 - upphorde att
hinvinda sig till Motala Verkstad' Vid mitten
av 1860-talAt torde det silunda sett mycket
morkt ut betriffande'mojligheterna att uppamma svensk lokindustri'
Det borde inte tett sig sirskilt lockande att
sli in pi en bana, som av alla, vilka tidigare
a

J

Lok nr 1 i ensdnt mdierrAl

J ern uhg

Lok nr 87 och ll85 bettiillda f br Gotlands !drnuiig. Det'fdtsta
gfu alltiimt i sitt 72:a 3r.

Lok nr 775, Saeriges fdrsta daerhettningslokonotitt, leaererut
I905 till Bergslagernas ldrntigtr.

forsokt den, iter overgivits,szirskiltmed hdnsyn
till de stora betdnkligheter,som de svenskajarnvdgsforvaltningarnahyste angiende de svenska
verkstddernasmojligheter att pi ett framgingsrikt satt betjd.nadet svenskajirnvdgsvdsendet.
Ndr det nu gdllde att ev. bestdlla lokomotiv
vid Trollhdite Mekaniska Verkstad, fick banans
primus motor, landshovding Sparre, ddrfor betinkligheter. Chefen for statens jarnvd,gsbyggnader, overdirektor Beijer, ville gora gdllande,
att erfarenhetengivit vid handen, att man inte
kunde byg1u lok i Sverige. Sparre menade, att
han ddrfor inte stod till svars med att bestdlla
lok i Trollhlttan. Men Antenor Nydqvist, som
infann sig pi residenseti Vdnersborg,menade,
att det behovde"ju inte Herr Greven svarafor,
det svarar jag f.or".
Pi det sdttetfick Nydqvist & Holm sin forsta
lokbesidllning. Det var pk forsommaren 1865,
och pi julaftonen sammahr levereradesloket till
Vdnersborg. Loket gick i trafik till 1899,di det
iterkoptes av verkstaden i samband med jdrnvdgens ombyggnad till normalsphrig for att hr
1918 skrinkastill Jirnvdgsmuseeti Stockholm,
dzir det nu finns. En modell av loket finns numera hos Nohab. Innan det forsta loket levererats, bestillde Uddevalla-Vdnersborg-Herrljunga Jarnvd.gytterligare 4 st. lok; itminstone
ett av dessa var i tiinst j 7O Lr, innan det
skrotades.
LoA nr 1085, leuererat till Hillercd-FredriAsacerLsJiirnakg
1l)Anmark.

Sedan forsoket pi UVHJ hade utfallit tillfredsstdllande,biirjade dven Statens Jdrnvagar
bestdllalok hos Nydqvist & Holm. De tre forsta
loken levereradesir 1868. Intill utgingen av ir
1871 hade verkstadenfdrdigmonterat 24 st. lokomotiv. Med den framtidsblick, som stddse
utmirkte Nydqvist, bestdmdesnu att utbygga
verkstaden och gora loktillverkningen till specialitet. Vid sammatid uttrddde den andre bolagsmannen,Holm, ur firman. Frin borjan hade
det varit yiterligare en innehavare, ndmligen
Lidstrom, som dog i kolera 1850. Nydqvist blev
silunda nu ensam innehavare av firman, och
hirigenom tillfaller ocksi honom ensamann att
ha blivit upphov till en fullt fabriksmdssigioktillverkning i virt land. Med fullt berdttigande
kan man saga, att han blivit den svenskalokindustriensskapare. Nu borjade ocksi en rastlos
verksamhet. I sammamin som jarnvagsbyggandet tilltog i Sverige, vdxte lokomotivtillverkningen, och redan 1878 hade verkstaden levererai sitt 100:elok.
. Av sdrskilt intressebland det forsta 100-talet
lokomotiv ir det, som bdr ordningsnumret 89,
bestdllt for Gotlands Jdrnvdg samtidigt med tvi
andrd.,alltsi inalles 3 st. lokomotiv, vilka levereradessuccessivtunder tiden 1877-78. Antenor Nydqvist ldt nimligen ijvertala sig att utstdlla det p5.vdddsutstdllningeni Paris 1878 for
att stdrka Sverigesej synnerligen starka avdelning ddr. I Ingenjorsforeningensforhandlingar
for hr 1879 behandlasifrigavarande tre lok till
Gotlands Jarnvag,dir det heter:
"Lokomotiven dro tillverkade vid Trollhdttans Mekaniska Verkstad och ir arbetet i dem
utfordt med all den omsorg och noggrannhet,
hvarfor denna verkstad dr kdnd. Lokomotiven
aro alla af utmdrktaste beskaffenhet. Ett af
lokomotiven, N:o 3 Gotland, var utstdlldt pi
senastevirldsutstdllningen i Paris och belonades
ddr med silfvermedalj, hvarvid sdrskildt dr att
bemirka, att bestdmmelsenatt sdnda lokomotivet gjordes forst s& sent, att det miste sindas
direkt till Paris sidant det stod fdrdigt att ldmnas till jarnvagen,utan att extra arbetevare sig
i form av finputsning eller milning for attistadkornma expositionsarbete
verkstdlldes. Lokomotivet visade siledes verkligen, hurudant arbete
Trollhdttans verkstad i regel lamnar i sina
lokomotiv, och torde dh i sjalfva verket beloningen av silfvermedali vara en storre utmdrkelse dn hogre beloning for minget annat utstilldt
forernil, hvarpi. mycket extra arbeteoch betyd-

liga kostnader blifvit nedlagda for att &stadkomma ett prydligt och prisvdrdigt expositionsforemil."
Men ln mer intressantdn utstdllningen:ir, att
loket innu den dag som zir, gir i regelbunden
trafik pi Gotlands Jarnv6'g,alltsl efter 72 l'rs
tjdnst.
Bland andra mdrkliga lokomotivtyper fore
sekelskiftetkan nimnas ett 4-4-0-kopplatlok for
Malmo-Kontinentens Janvd'g med verkstadens
tillverkningsnummer 500. Det vickte pi sin tid
stor och berittigad uppmdrksamhet,bl. a. dafior
att det hade den storstai Sverigeforekommande
drivhjulsdiametern, ndmligen 2000 mm, som
varken forr eller senarekommit till anvdndning
inom landet. Med nuvarande bestdmmelser
skulle detta lok fitt presteraen max. hastighet
av 135 km/tim.*)
Det dr tydligt, att genom den livliga verksamhet, som omkring sekelskiftetvar ridande inom
lokomotivbyggnadsfacket, skulle utvecklingen
*) Hjulstiillning, koppling, dro begrepp, som avser att angiva, pi vilket antal och vilka slag av hjul eller axlar, som
lokets ramverk vilar.
Minga beteckningar hZirfdr ha kommit till anviindning. Den
amerikanska regeln som numera anvdndes i Sverige och till'
ldmpats i denna artikel bygges p& antalet hjul varvid man
ordnar dessa tre tal med bindestteck emellan t. ex. 4-6'2'
kopplat lok. Detta betyder att 4 hjul Ziro anordnade som
ledarehjul, 6 hjul iiro kopplade drivhiul, 2 hjul ?iro ldphiul
Detta system Zir i enlighet med att man i Sverige alltid talar
om t. ex. sex-kopplade lok, vilket innebZir att 6 hjul (ej
hjulpar) Ziro kopplade.
Enligt det franska systemet anges antalet axlar i st2illet fdr
hjul. Den f6rut angivna typen betecknasallts& 2-3-l-kopplat.
Fdr elektriska lok ha vi dven i Sverige accepterat att beteckningen basetas pi antalet axlar, varvid dock antalet drivaxlar betecknas med stor bokstav i btdning enligt alfabetet
2
en axel, B :
si att ddrvid framg8l antalet alltsa A :
tre axlat o. s. v. F6r att matkera om drivaxlar och C :
axlarna d.to kopplade eller drivna var fdr sig lzigger man i
senare fallet till en nolla. Lok litt. D betecknas i enlighet
hdrmed med 1-C-1. Lok litt. F, 1-Do-1 och lok litt. M Co-Co.
Lok nr 953, Bergslagernas liirnaiigar nr 53, litt H 3, Saeiges
I 6r sta 3 -c^tlinderl oA.

Lok nr 800, S J u 1000 och S J:s'f6rsta loA d, tlp litr. A.

inte sti stilla utan flera nyheter komma att
Drovasvid konstruktionenav lokomotiv. Silunda
ievereradesredan 1891 det forsta kompoundlokomotivet till Norges Statsbanor f.or att 3'r
1895 foljas av det forsta svenskanormalsPariga
kompoundlokomotivet,som levereradestill Koping-Hults Jarnvd,g(m 4!9).
Kompoundsystemetavsegju att uppni bdttre
ingekonomi, och under irens lopp byggdesen
ganska stor mdngd kompoundlokomotiv slvil
till StatensJdrnvagarsom till enskildabanor.
Genom inforande av overhettarei lokomotiv
gjordes ett verkligt stort framsteg for att uppni
bdttre ingekonomi. Overhettad hngahaderedan
Idnge anvdnts i stationara hngmaskiner,ndr i
Tyskland fu 7897det forsta lokomotivet inrdttades for overhettad inga. Det tog nigon tid,
innan konstruktionenblev fastlagd, men Lr 1902
kunde verkstadenforvd'rvareittentill utnyttjande
^v ett tyskt patent for overhettning enligt
Schmidts system. Det dr en s. k. rokrorsoverhettare, d. v. s. Lngan ledes genom mindre ror
in i en del av pannanstuber, som for detta indamil fitt en betydligt storre diameter dn de vanliga tuberna. Ar 1905 levereradeNydqvist &
Holm Sveriges forsta overhettningslokomotiv
till Bergslagernas
Jdrnvdgar.Det var 4-4-0-kopplat och hade verkstadenstillverkninqsnummer

Statens Jiirnadgars F'loA, sndlltigslok

nzed.AotnpoundaerAan. Dessa loh gd nunzera pfr de dan:Aa statsbanorna.

775. Sedan foljde overheitningslok dven till
StatensJarnvagar,som fick sitt forsta lok litt A
ir 1907. Aven Danmarks forsta overhettningslok levereradesfrin Nydqvist & Holm,
Redan 7909 var B. J. nya overhettningslokfor
litet, varfor jarnvagenpiborjade anskaffning av
sexkoppladesndllti.gslok litt H3 med hjulstdllningar 4-6-0, en typ som sedangjordes i mycket
stor utstrdckning till ett flertal svenskajdrnvd.gat. Vid denna tid borjade berdkningsprinciperna for lokkonstruktionernaunderkastasen
grundlig revision.
Tidigare hade man i stor utstrdckninganvdnt
sig av empiriska formler och approximativa berdkningsgrunder, men di pibiirjades en verklig
nydaning pi detta omride. TilI en borjan var
det maskinerietsom blev foremil for analys.Det
gdllde helt enkelt att frnna den mest ekonomiska
konstruktionen.
Som ett exempel harph kan ndmnas koppelstdngernatill ett 0-6-2-kopplattanklok, som ursprungligen gjordes for Mora-Vdnerns jd.rnvag
(tillverkningsnummer 1043). Overingenjoren,
som en dag i verkstadenfitt se dessakoppelstdnger,kom in p5.konstruktionskontoretfull av
oro, for att koppelstangernaskulle vara alldeles
for klena.
Annu i dag, snart 4O iLr darefter, hilla emellertid koppelstdngerna,vilket forfattaren kunde
konstaterahdrom dagen,di ett lok av dennatyp
66 rl,ssloApi Nohabslabriksotnrfrde.

drog ett godstig pi den elektrifierade linjen
mellan Uddevalla och Vdnersborg.
En mdrklig loktyp var Sverigis och sannolikt hela europeiskakontinentensforsta 3-cylinderlok, byggt fu 1913 for Trafik AB Gringesberg OxeldsundsJdrnvdgar. Till en borjan hade
mafl en viss respekt for 3-cylinderanordningar
p5.grund av att den mellerstacylindernsvevstake
verkade mitt pi drivaxeln, varigenom man befande, att denna skulle bli utsatt for sirskilt
hhrda pi.kdnningar med dd.rav foljande risker
for brott. Den forsta loktypen utfordes ocksi
med hdnsyn hdrtill, si att de bida yttre cylindrarnasvevstakarverkadeo6'en axel och den inre
pi en annanaxel. For alla efterfoljande 3-cylindriga loktyper, vilka varit ganska mlnga, har man
emellertid iivergitt till att lita samtliga vevstakar verka pi en och sammaaxel. Det utmdrkande for 3-cylindedoken dr det relativt jdmnt
vridande momentet runt hjulvarvet. Om man
for ett turbinlok med sitt fullstdndigt jdmnt
vridande rnoment sdtter forhillandet mellan
maximidragkraft och medeldragkraft till 1,00
skulle det for 2-, 3- och 4-cylindriga lok bli resp.
ca 7,30, ca 1,10 och ca 1,20. Det betyder,att
man for sammaadhesionsvikti. ett visst lok kan
utnyttja ca2O/o storredragkraft med 3-cylinderlok dn med 2-cylinderlokoch 10 /o store in med
4-cylinderlok. Turbinloket dr i sin tur det 3cylindriga oveddgsetmed ca 10 %. Sjrilvklart
ar, att dessasiffror varieranigot med den cylinderfyllning man kor med mest. Det anforda kan
mihdnda verka overraskandedi man kanske
vore bendgentro att de 4-cylindrigaloken skulle
ge bdstaresultatet.
Vid tiden for 3-cylindedokensursprungliga
tillkomst byggdesocksi. en del 4-cylindriga lok,
ndmligen 4-6-0-koppladesndlltigslok med kompoundanordning ir 79L3 fiir U. G. J. Men
mdrkligt nog, nar efterbestdllning gjordes av
denna loktyp, utfordes de som 4-cylindriga
tvillinglok. Ungefdr samtidigt, namligen I)74,

Nohab-loh p3 transiransAaidrnadgen. Efter oljenrfilning.

tillkom Statens Jarnvagarc 4-6-2-kopplade 4cylindriga snillti.gslok med kompoundverkan
litt. F, omedelbart foljt av ytterligare 10 st.
dylika lok. Samtliga dessa F-lok dro numera
silda till Danska Statsbanorna. Flera lok av
denna typ ha sedermerablivit byggda i Danmark. t9l9-192o levererades4-cylindriga compoundlok till Norges Statsbanori stdllet for de
4-qlindriga tvillinglok, som forut fanns i Norge.
I Norge gick man alltsi omvdnd vig moi
U. G. J. D. norska loken dro md"rkligaddrfor
att det var gemensamslid f6r vardera cylinderDaret.
Nigra 4-cylinderlokhar direfter ej bvggtshos
Nohab eller overhuvudtageti Sverige. 3-cylinderlok har ddremot forekommit i stor utstrdckning. Bland 3-cylinderlok som blivit utforda,
kan sdrskilt ndmnasde lok, som byggts for den
transiranska jarnvd,gen. Denna janvag utmdrkes av stora och linga stigningar, sm6.kurvor
och massor av tunnlar i stigningar, vindlingar
och kurvor, diligt matarvatten och lerblandad
sand. Jdrnvdgenhojer sig frin KaspiskaHavet,
som ligger 26 m under havet, till en hojd av
2100 m over havet. Pi. grund av de svira traceringsforhillandena foreslogo Nydqvist & Holm
helt natudi gt, att de erfordediga loken skulle
utforas som 3-cylinderlok, vilket ocksi. av den
tillsatta inkopskommisssionengodkdndes. Vid
bestdllning av loken hade foreskrivits, att loken
skulle kunna framf.ora ett tig med en vagnvikt
7

av 4OOton i stigning 15 o/oomed en hastighetav
30 km/tim. I den stora stigningen pi. 28 ofoo
skulle samma tlg framfor^s av lok av garcattyp, som skulle inkopas frin England. Eftersom
garrat-loken ej voro levererade,ndr jdrnvdgen
over den stora rampen oppnades for traflk,
misie Nohab-loken invdndas dven dir, ehuru
vagnvikten di naturligtvis fick minskas till
ungefdr hdlften mot vagnvikten i den mindre
rampen, allt i enlighet med det dragkraftsdiagram, som bifogats lokspecifikationen.r)
Provtiget framfordes med 4oo ton vagnvikt
i stigning 15 o/oo
med en hastighetav 36,1kmf
tim. i stillet for enligt programmet med 30
km/tim., alltsi ca 21 7; storre hastighetdn som
utlovats.
'r') Garrat-lok er ett s. k. flexibelt lok. Det vill sdga det
iir sammansatt av tvi ramverk, fijrbundna med varandra med
anordning, som medger vinkelstdllning melian ramverken.
Pl ramverkeo iir en gemensam &ngpanna placerad.

direht onrbord ldr skeppningtill SSSR
Rysslokenlastad.es

Kungl. Jiirndigsrtyelrens
E-10. Nobab nr 2156,

Argentinalok

senaste bestrjllning au inglok,

lastade p,i trlnsportaagnctr f, a. b. till
Gdteborgs hamn.

liu

For den storre rampen 28 0/oo,som forekommer i foljd pi en strdckaav 67 km, ailtsi ndra
nog avstandetmellan Trollhdttan och Goteborg,
med en h6idskillnad av Ir50 m, framfordes en
vagnvikt av 2OOton med hastighet enligt dia,
grammet. Tiget stoppadesocksi i 28 o/oosiigningen, si att lokets igingszittningsmojlighet
fick provas, och det blev en utomordentlig forndmlig start. Ddrigenom bevisadesocks6"3-cylindersystemetsforminliga egenskaperi synnerhet i belysningav det forsok, som garratt-loket
senaregjorde i sammastigning men gick bet pi.
Det fick nimligen halvera sitt ti.g, trots att det
inte var p3.mer dn 300 ton. Ursprunget till perserlokenvar en 0-8-0-koppladtoktyp som redan
1929 levereradestill T. G. O. J., men den verkliga urtypen, fastdn med helt annan hjulstdllning,var det till BergslagernasJdnvagar6.r1927
levererade 4-6-o-kopplade sndlltigsloket litt
H3S, en mycket forndmlig loktyp. Man kan
endast beklaga att dessalok, inalles 4 st., sti
oanvdndadi de pi grund av sitt hoga skentryck,
over 18 ton per axel, inte kan anvdndasi svenska
inglinjer.
Den forsta tiden efter forsta vdrldskriset var
ganskakritisk for Nydqvist & Holm. D-a kom,
som en verkligt ny epok, den s. k. rysstideniren
1920-24, di en bestdllning pi inte mindre dn
i000 lok erholls. Ehuru den sedermeraminskadestill 500 lok, kan den sdkertbetraktassom den
storsta lokbestdllning som nigonsin gjorts. Bestdllningengiillde 0-1O-0-kopplade
lok. Ndr till'
verkningenkommit iging utgick frin verkstaden
ett lok v^tannan dag. En ganskastitlig prestation for svenskaforhi.llanden. Loken voro inte
mdrkviirdigt stora,men dock av den storstastorleksordning som dittills gjorts inom landet.
Ndrmast voro de jamforbara med de tre malmtigslok, som pi sin tid gjordes hos Nohab for
Riksgrdnsbanan.
Sedan den ryska storhetstidengitt till dnda
kom den gr3.vardagenmed nya bestdllningsbekymmer.
En sdrskild expedition utrustades till Svdamerika, varifrl.nocksi hemfordesbestlllningar
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En stor dag i Tarkiet: ett inaigningstdg Sngar ftam, dtaget aa NohabloA

av inglokomotiv till sivdl Argentina som Brasilien.
Frin Argentina erholls bestdllning pi bl. a.
27 st. hnglok fiir 1000 mm spirvidd av pacific
typ d. v. s. 4-6-z-kopplade.Dessalok ha sedermira prisats i h6ga tonarter av vederbijrande
ddrute. Men den mdrkligastebestdllningenvar
nog den som gdllde ett ingturbinlok, som skulle
kunna gi aOOkm utan att taga vatten'
Ar L921 forvdrvade Nohab licensrdtten till
Ljungstroms ingturbinlokomotiv. AB Ljungstroms Angturbin hade genom sina frdmsta intressenter,broderna Birger och Fredrik Ljungstr6m, kommit att intresserasig fdr lokomotivproblemet och menat, att turbinen skulle kunna
lnmplig kraftmaskin for lokomotiv. Ett
Lli
"n
forsiikslokomotiv hade ddrfdr byggts av bolaget
i dessverkstdderi Gishaga pi Lidingon. For att
ingekonomin skulle bli den bdsta mojliga, utfordes lokomotivet med kondensor. Vid lokomotivets konstruktion i ovrigt gingo uppfinnat'
na fram med ganska exttema utforingsformer
for si gott som alla deialjer av lokomotivet.
Detta lokomotiv hade emellertid till folid, att
ett ingturbinlokomotiv bestilldes av svenska
statsbanornahos Nydqvist & Holm jdmte det
redan ndmnda frhn argentinska statsbanorna
Vad som i sistnimnda fallet framforallt verkat
9

lockande var, attvattenforridet genom kondenseringen av hngan praktiskt taget icke beh6vde
fornyas. Trots att i dessablda senarefall de
extremakonstruktioner,som utmdrkte det forsta
forsiiksloket, utelimnades, visade det sig dock,
att konstruktionen var ganska opilitlig i drift,
beroendepL att kondensornfitt en utformning,
som visadi sig vara synnerligenomtilig. Dessa
kondenserandeinglokomotiv fingo inte nlgta
efterfoliare hdr i Sverige,men turbinloksprincipen tillimpades dock sedermerafiir lokomotiv
l..tun kondensor, s. k. mottryckslokomotiv,
vilka byggdes av Nohab i ett flertal exemplar
for Trafik AB GrdngesbergOxelosundsJdrnvd'gat.
Si folide turktiden 1927-7935, omfattande
bestdllning for 5.000.000 USA dollars, vilket
blev opirdknat mlnga kronor. Till Turkiet
skilda typer' Det
lerrereridesca 97 st.l"ok
"u
storsta antalet lok gjordes enligt modifierade
tyska typer, men nigra tiotal av tvi olika typer
voro originalkonstruktionerfrin Nohab.
Ett par loktyper, som under senaretid vdckt
berlttigad uppmdrksamhet,sivdl inom landet
som i Jtlandet, dro de tv&, som Nohab strax efter
andra vdrldskriget slutlevereradetill Holland.
Det dr dels en O-8-0-kopplada-cyl.typ for godstig och en 4-6-0-kopplad3-cyl. typ for snilltig'

Hol.landslok tnder nzontage.

Dessa loktyper iro beaktansvdrdabl. a. ocksi
ddrfor, att de dro de forsta lok, som tillverkats
inom landet med rullager i. invdndiga lagerghngar.
En intressantloktyp dr ocksi.den, som Lr 794i
levereratstill StatensJarnvd,garunder typbeteckningen E10. Det ar en 3-q1.4-8-0-koppladtyp,
ursprungligen tillverkad for Halmstad-Ndssjo
Janvagar med ett skentryckav endast 12,8 ton
pr axel. Den ir avseddi huvudsak for Inlandsbanan, ddr den skall ersltta lokomotiv av typ
J och E, som forut anvdnts ddr,,men som inte
kunnat prestera erforderlig dragkraft utan att
fvi och tvi kopplats till varandra. Denna bestillning var mdrkli g ddfior att det var den
forsta ingloksbestdllning,som StatensJa.nvdgar
gjort for egna jdrnvagar pFL2O FLr.(En del smal-

spirslok ha dock bestdllts for de forstatligade
smalspiriga jarnvagarna.) Loket dr intressant
iven ddrfor, att det ir det forsta svenskalokomotiv, som har rullager i. invindigt lagrade
axlar. S. J. har de bista erfarenheterddrav.
1950 bestdlldeKungl. Jirnvdgsstyrelsen20 st.
inglokomotiv av en ny typ, som nu iro under
tillverkning hos Nohab. De dro 2-6-4-kopplade
tanklok med ett skentryckpr axel av ca !3 ton.
Under de 85 ir som Nohab bedrivit loktillverkning har inglokomotivet genomgitt en betydande utveckling. Man har nog ldnge ansett
att ingloket dr en loktyp pi avskrivning. Det
kanskedock 2irklokast, att inte vara alltfor siker
pi denna sak, dven om ingloket fi.tt framgingsrika konkurrenter i ellok och motorlok.
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Auerst t. a. broscha Lars Andersson och Gdsta Fiissberg statiu och rant'
uerh, dl)rander Jl/tttrar Gideon Karlsson ett hiulcenlrant, Gunnat
t' r'' nirar EriA Maltson en dngJohaxsson rilsar en uea.rtahe,nedetst
panna till ett ryssloA.
)uerst l. h, nilas en ingpanna i ett att ailgroparna, Kitrl Sbittg synet
pS fotot, och nederst t. h' ses Holger lohansiotl sl)arre ett hjulbar.
Nohabfoto frif;- Ig4o-ta,let, fotot ldngst ned t. v. dock taget under
" rysstiden".

HDJARSMIDD

OCH IIDJARSMEDDR

Text azt G. LILIEGREN

och E. LONNBERG

Bilder av C. TILLMAN

Hejarsmide eller sdnksmideir en av de minga
olika metoder, som i vhra dagar anvdndasfor
att smida jdrn eller andra metaller. Bland andra
metoder aro hammarsmide, pressmide, stuksmide och ringsmide, som alla anvandas vid
Bofors och B-pilen har redan berdttat om hammarsmidet och ringsmidet (ringvalsverket) (nr
4 l95o). Varje tillverkning fordrar sin speciella
smidesmetod,men det hdnder of.ta, att tvi metoder kombineras. Si t. ex. formas imnen till
griivre detaljer, lastvagnsaxlar,stora vevstakar
o. d. forst i hammarsmedjaninnan de fdrdigsmidas i hejare.
"Sinksmide kallas wil egenteligendet smide,
som drifves for vattenhammare til runda bultjdrns-sorter, Galleri- och Listiirn samt till bajo'dr
netters f.orfd,rdigande m. m. Di sdnke
antingen uti stddetensamt,eller bide uti hammare
och stid; men eljest drifves mi.ngahandasinksmide fdr hand, sisom vid utldndska gevdrsfaktorier til atskilliga delars formerande uti et
bosslis for Hane, Ldsbleck,Panna,Kota m. m.,
hvarom sesi Kongl.Vet.Acad.Handl. 1740"....
56. heter det redan 1789 i Sven Rinmans
beromda "Bergwerks Lexicon". Den isyftade
artikeln i Vetenskapsakademiens
handlingar ir
skriven av Augustin Ehrensverd och heter
"Jdmforelsemellan det inhemskaoch utldndska
Bosse-smide".
Sd.nksmidedr alltsi. en gammal metod att
tillverka detaljer i stora serier. Ndr man pi.
1700-taletforsokte infora sdnksmidevid gevdisfaktorierna, stotte detta pi. myckethirt motstind
och gav anledning till en av de forsta arbetsnedliggelserna dei hette inte strejk p5. den
tiden - i svenskaindustrienshistoria. De konservativa smederna kirde sig dock snart, att
sdnksmidetvar en bra metod och detaljer till
10.000-talsflintlis torde ha tillverkats o6.detta
sritt. Rundjirn elier profiljdrn smiddestidigt i
sdnke under vattendrivna rickhammare, men
nigon storre anvdndning for ovrigt hade sdnksmidet icke.
Hejarsmidetdr en utveckladoch rationaliserad
form av sinksmidet, ddr hamrarna ersatts av
speciellasmidesmaskiner,
hejare,och sdnkenaav
speciella verktyg, dynor eller stansar. Deir-

och S. FALK

till fordras uppvdrmningsugn, skdggpress och
skiggverktyg. Tillgingen till nu ndmnda maskinutrustning och till skickliga hejarsmeder
och hjdlpare, dro betingelsernafor ett fullgott
hejarsmide.
Av modernahejare finnas flera typer, och de
i Bofors kan man uppdela i tre grupper: fallhejare, lufthejare rned fast stabbe och motslagshejare.
Den vanligaste typen av f.allhejare ar plankhejaren, se bilden, dir hammarhuvudet eller
"hejarklumpen" 'ar upphdngd pi en trdplanka,
och vdl styrd av en eller flen gejdrar p3. var
sida. Hammarhuvudet lyfts upp av tvh friktionsrullar, som pressasmot plankan. Ndr rullarna
sedanskjutasisdr - detta skergenomnedtrampning av en trampa eller pedal pi framsidan av
hejaren - faller hammarhuvudet, dir "overdynan" dr insatt, ned rnot "underdynan", som dr
infdstad pi stabben. Plankhejaren arbetar rclaVerAtyg f dr siinAsmidepA 174l-talet enligt Ehrennerd.
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tivt snabbt med 5o-20 slag per minut. Den
kan tillverkas med upp till ca 2 tons fallvikt. Vid
storre fallvikter stoppar inte plankorna, utan
man miste overgi till
lulthejare. I dessa hejare dr plankan ersatt
med en sting, upptill utbildad till en kolv, som
piverkas av tryckluft. Den speciella fordelen
med detta slags hejare dr storre snabbhet dn
plankhejaren. Genom att trampa ldtt eller hirt
pi trampan kan man antingen fi smi, Idtta slag
eller omedelbart ddrefter llnga, kraftiga slag.
Motslagshejaren ar en modern typ av heiare.
I denna dro sivdl hammarhuvud som stabbe
rorliga mot varandraoch vanligen forenademed
vzrandra medelst ett flertal kallvalsade stilband, som lopa over en rulle. Overklumpen dr
utbildad som en kolv, som drives av luft eller
hnga. I motslagshejatnaupptagespikinningarna vid slaget av de bida hejarklumparna och
nigon storre pifrestning i fundamentet blir det
icke. Detta kan ddrfor goras enklare dn vid
andn hejare och hammare.
Det dr nimligen mycketviktigt att fundament
och stabbardimensionerasratt,liksom att grundforhillandena o. dyl. noga undersokas,si att
inte sittningar uppsti i marken och byggnader,
maskiner och ugnar skadas. Stabbensvikt bor
vara omkring 25 g6'ngerstorredn fallviktens. Ju
tyngre hejarklumpen at, desto storre behover
alltsi fundamentet vara. Vid stora fallheiare
- i Amerika forekommer dylika pi 20 ton och
ddrover - blir fundamentet oerhort stort och
kostsamt. Motslagshejare kunna byggas med
mycket stora slageffekter utan denna mingdubblade kostnad for fundament. En motslagshejare pi ro.ooo kgm motsv^tar en f.allheiare
med 5 tons fallvikt. Bofors storsta motslagshejare rir pi 4o.ooo kgm.
omfattar iven' som
Ett hejarsmidesaggregat
redan ndmnts, ugn och skdggpress. Ugnarna
variera givetvis i typ och storlek alltefter de
hejare de skola betjina. De kunna vara ved-,
kol-, olje- eller gaseldade,eller elektriska av
olika typ. Pi senareir ha el-ugnar, i regel induktionsugnar, alltmera kommit till anvdndning. Induktionsu gnarna ge ett dmne, som dr
relativt fitt f.rLn glodspin, vilket sparar verktygen och ger detaljerna en bdttre och vackrare
kunna vara mekaniskaeller
yta. Sk2iggpressarna
hydrauliska. BLda typerna anvdndasvid Bofors.
Hejarverktygenbesti av overdyna,underdyna
och skdggverktyg. Ibland kan det ocksi vara
liimpligt att anvinda sdrskilda riktverktyg, vilka

1.3

t4oo ks PlanAhejarei Bofors.

vanligen insdttasi skdggpressen,
ddr riktningen
sker direkt efter sklggningen medan detaljen
dnnu dr varm. Det gdller att utfora si minga
arbetsoperationersom mojligt pi ett 6mne i si
fi hetor som mojligt.
Dynorna, se bilder, tillverkas av hirt och segt
verktygsstil med hog varmhillfasthet, vanligen
av HRO 7243 eller DRO 1133och seghdrdastill
mellan 3oo-420 Brinell, beroendepi storleken.
De storre dynorna hdrdas till ldgre hirdhet dn
de mindre. Dynorna forsesmed lax for infdstning med kilar i hejarenoch med spir for kilar
fiir att hilla dem i rd;tt ldge till varandra. Det
ir mycket viktigt att dynorna passaexakt mot
varandra i slaget. Bida dynorna dro forsedda
med gravyr for formgivning av detaljen. For att
forma en enkel och okompliceraddetalj erforddasi vissafall endasten gravyr i varderastansen,
ddr dmnet - kapat till lagom ldngd av valsat
stingstil - placeras direkt i gravyren, ddr det
vid smidnin gen antager gravyrens form. Vid
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digslaget finnes en "skeggrand" ddr det overflodiga materialet, "skdgget", kan flyta ut.
Vid hejning av mera komplicerade detaljer
har man tvi metoder
1. Det valsade dmnet forformas, exempelvis
under hammare,si att det erhiller en form, som
piminner om den fardiga detaljen, varefter det
hejasi ett verktyg med enkel gfavyr.
25.000 Agrn (12-tons) ntotslagsbeiarc
i Bolors.

mera komplicerade detaljer utformas gravyren
som synes6.bilden. Till hoger ligger imningsprofilen dir materialet f.fu en forsta formning
och fordelning pi. ritt sdtt. Till vdnster ligger
forslaget, dir dmnet erhiller en form, som i
grova drag har den f.d.rdigadetaljensutseende.
Denna gtavyr har mycket mjuka overgingar, si
att mateilalet flyter till de stdllen ddr det behovs. I mitten pi dynan ligger firdigslaget, dir
detaljen fir sin slutgiltiga form. Runt om fdrS l c i p p n i n1g: 1 0

D e l n i n gC - C

( S e k t l o nA - A )

Muff,fArdigarbetad. ocb hejarsmidd detalj. Delningen bdr
gdras genom linjen C-C 16r
att fi stdrstn besparing i
rnaterial.

2. Hejadynorna forses med flera grayyrcr
for imnings-, for- och fdrdigslag.
Vilken av dessametoderman i olika fall skall
vdlja, d,r en ekonomiskffiga. Den forsta metoden ger billigare verktygskostnadermen relativt hog detaljkostnad pi. grund av forformningen. Den andra metoden ger hog verktygskostnad och lig detaljkostnad. Antalet detaljer
som skall tillverkas dr alltsi avgorandefor valet
av metod. Vid mycket stora och invecklade
detaljer miste man ibland heja i flera tempo och
i olika hejare. Silunda kan imnet forst formas
under hammare, direfter hejas i en hejare i dyna
med forslagsgravyr och slutligen fdrdighejas i
en andra hejare. I Bofors hejarsmedjaforekommer detta sdrskilt vid g och 12 tons hejarna,som
dro si placerade,att de limpa sig for samkorning. Likasi har stor hdnsyntagits till detta vid
planerandetav den nya hejarsmedjanvid Kilsta.
Konstruktionen och utformningen av hejarverktyg tarvar stor skicklighet och erfarenhet.
Det dr ocksi. viktigt att den detalj, som skall
formas genom hejarsmide,blir riktigt konstruerad och utformad. Delningen av hejarverktyget
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Exempel p3 hejardyna ned. "fdllning",
fdr snzidning aa en gfi.ngjdrnsbalua.

De olika Sraalrernd i ett hejaruerktyg.

miste komma ph rdtt sidlle och alla sldppningar
miste g6ras si stora, att detaljen ej fastnar i
gr^vyrcn. Det hinder ibland, att en detalj inte
kan delas i ett plan utan man miste lagga deIningsytan i tvi eller flera plan. Man slger di,
att man utfor verktyget med "fdllning". Detta
fordyrar verktyget, men m&ste mlnga ginger
tillgripas, for att man overhuvud taget skall
kunna heja detaljen.
Konstruktoren miste med andra ord kdnna
till principerna for hejningen. Om man vill ha
samtliga detaljer si likformiga som mojligt samt
en god ytfinish och sniva toleranser,miste man
kosta pi ett verktyg med ldmpliga gravyrer'
Minsta mojliga materialitglng fitr man d& samtidigt genom att forma dmnet i dyna med
dmnings-och forslag.
ddr skdggetbortklippes efter
Skaiggverktyget,
fdrdighejningen,bestir av skdggdynaoch skriggstans. Sklggdynan ir utford med ett genomgiende hil, som exakt har detaljensytterkontur.
Skdggstansendr utformad si, att den trycker
detaljen genom skiggdynan. Skziggningensker
antingen medan detaljen dnnu dr varm - detta
gdller framfor allt stdrre detaljer - eller nir
den zir kall.
Yafi.or och ndr dr det lnmpligt att anvdnda
hejarsmide? Ddrom vore mycket att sdga, men
vi f.L fatta osskort. Genom hejarsmidekan man
tillverka stora serier detaljer med exakt lika
utseende,vilka litt kunna bearbetasi jiggar och
fixturer. Dessutom dr metoden materialbesparande, di man erhiller en detalj, pi vilken
endast nhgraf.Lytor behovamaskinbearbetas.
Ett annat utmdrkande drag for hejarsmidetdr
desssegafiberstruktur. Den tdta fiberstrukturen
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dynan shall anaiindas

ger smidet egenskaper,som metallen icke kan
erhlila genom andra arbets-eller bearbetningsprocesser. Fiberriktningen kan bestdmmasoch
kontrolleras vid smidningen genom olika form
pi verktygen.
Fig. sid. 16 visa fiberstrukturen i hejarsmide.
Av de tvi kugghjulsdmnenadr det ena svarvat
av stingmaterial, det andra hejarsmitt. I det
svarvadehjulet avskdresfiberriktningen vinkelrd:ttav dmnets kontur, i det hejade imnet fiiljer
fibrerna dmnets ytterkontur, vilket medfor en
avsevird hojning av detaljenshillfasthetsegenskaper. Hos den hejarsmidda vevaxeln foljer
fibrerna smidigt axelnskonturer, di diremot en
vevaxel, som svarvats av rundmaterial, fiberriktningen alltid kommer att ligga vinkelrdtt
Hejad d.etalj med skiigg.

till 6-sldngig aeaaxel jiirnte i)mne och fArdigheiad'
detalj. Dynorna aiiga ca 6 ton st1ck, iimnet 260 kg och axeln
lss kg. Herr Kail Stork, som stfrr inaid terklyget, ger en

Hejardlnor

l6restiillning

om dettas storlek,

Skcigg
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Exenpel p) skiigguerLtyg.

mot konturerna just i de delar av axeln, som
ziro utsatta for de storsta pikdnningarna. Sdrskilt vid anvdndning av detaljer av ldttmetall ir
det av storsta vikt, att fiberriktningen blir den
rdtta for att detaljen skall f5. storsta mojliga
hillfasthet.
Hejarsmidets speciellaegenskaperziro:
1. Homogen struktur, frihet frin hi.l, blisor
och porositeter.
Storre hi.llfasthet per sektionsenhet.
3 . Overldgsnabearbetningsegenskaper.
Ndr lonar det sig dh att anvdndahejarsmide?
Hdr kunna m&nga faktorer inverka. Hejarverktygen dro ganska dyrbara. Skall man tillverka ett litet parti detaljer, miste man gora en
kalkyl och se om besparingeni bearbetningoch
material uppvdger kostnaderna for hejarverktyget. Som redan ovan ndmnts,har man ett par
metoder att valja pi. Redan vid s6.smi serier
som 50-100 st. torde hejarsmidetkunna borja
konkurrera med hammarsmideteller spinavskiljande tillverkning frin sti.ngmaterial.
Frin hejarsmedjangLr detaljernavanligen till
bethusetfor att befrias frin slagg och glodskal.
(Se hdrom i B-pilen 1949:2.) Ddrefter underkastas de en forsta syning, di man konstaterar
att de hilla de foreskrivna mitten. att de inte ha
verktygsforskjutning eller dro behdftade med
andra fel, sisom veck, sprickor, slaggroparoch
dylikt. Direfter fraktas detaljerna till Hdrdverket for vdrmebehandlinsoch efter en andra
betning foljer slutavsyninlens skirseld. Forst
efter denna dro de fadiga att forslas antingen
till verkstddernai Bofors for fdrdigbearbetning,
eller till alla de minga kunderna for virt hejarsmide.
L.

Hejadlna

f dr aetstaAe, till hi)ger iinzning, till alin.rter f iirslag
och i mitten fdrdigslag.

Fiberriktningen i tvenne kugghjulsimnen, det en:
svarvat ur valsad sting, det andra hejat.

Kugghjulsiimne

staraat ur aalsad ofrng.

He jat Aaggbjalsdmne. Obseraera f iberri&rningen !
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Bofors heiarsmed'ia
Bofors hejarsmedja dr en av de storsta i
- och
Skandinavien- kanske i norra Europa
jdrnbruk
i
Bofors var tillika ett av de forsta
Sverige,som tog upp hejarsmidei storre skala'
Detti hdnde rcdan 1979, di de firrsta heiar
aggre gatenf itrvdrvades. H ejarsmedian omf attar
iit|-aggregat i Bofors, f-rhn250 kg plankhejare
till z:.ooo kgm motslagshejareoch en 40'000
kgm motslagshejarei Svarti. Till varje aSSregt
h6r givewiiugnar och skdggpressar.'
Hijarsmedjan htagersig smide av alla detaljer
frin de minsta till de storstaoch tyngsta format
av ldttmetall, stil eller mdssing. Det minsta
smidesimnet hittills hat vagt nigra 100 gr och
varit avsett for en symaskinsdetalj,som vdgde
ca 20 gr. Den stijrsta hittills utforda detaljen
ir en rea-motordetali, vars imne i ldttmetatl
vd'ger 380 kg, motsvarande en vikt i stil qi
ca 1 ton. Den stbrsta hejaren medger silunda

t7

smide av dmnen upp iill denna siyckevikt. De
minsta dynorna vd'gaca 10 kg, hela verktygs'
vikten blir ca 20-30 kg. De storstadynorna dro
upp till 3 mlLnga och 1,2 m breda,med en samminlagd vikt av ca 15 ton for hela verktyget.
Arbetslagetvid hejarnaomfattar L d2-12 man,
beroende pL hejarnas storlek, vad som skall
smidas och om man samkor i 2 heiare' men
hdrom skall utforligare berdttasi det foljande.
Den totala arbetsstyrkani hejarsmediand.t ca
6o man, med 5 formdn, ingenjiir Johnssonsom
driftchef och ingenjor Casperssonsom h6gste
chef. Det storsta problemet under de senaste
hren har varit att fi arbetskraft, och brist har
ritt sivdl pi hejarsmedersom pi hjdlpare. En
viss ldttnad har emellertid f6rmzirkts under de
senasteminaderna, tack vare importen av tysk
arbetskraft. Flera aggregatsti dock tyvdrr dnnu
obemannade.

Forman Gerhard Helsing har vuxit upp med
hejarsmedjanoch kan den utan och innan. Vi
liter honom berdtta:
"Ju, jughar giltt igenom hela survenhir. Ride
far och farfar var smeder i Bofors, farfar var
96 hr gammal nar han dog och far lever an,79 ir
gammal. Sjnlv borjade jag I9I8 i gamla smedjan, som lhg dar siktliktaren ligger nu. I gamla
smiltsmedjanjobbade jag aldrig, men jag minns
den vdl. Den nya smedjanbyggdes I9I9-r920,
och den har byggts till flera gltnger. Den forsta
hejaren kom till Bofors 1gt8-I9I9
och sjzilv
borjade jag som hejarsmed1930. Innan dessvar
jag klensmedoch hammarsmedoch var ett ir i
smidespressen
innan jag blev forman. Det blev
jag i september7936.
Det tar tid att bli utldrd hejarsmed,naturligtvis olika ldnge beroendepi hur passanlag man
har. 7 Lr fi,r man kanske rdkna med innan man
verkligen tillhor yrkesgruppenutlird hejarsmed.
Ndr vi borjade lade vi upp hejarverktygen i
serier, ddr verktygen for kanoner kallades HK,
for civilt handelsgodsHD och for bilgods HB.
Nu dr vi uppe i nummer HK 4.820, HD 2870
och HB 774 och seriernavixer. Det blir bortit
8.500 verktyg, dynor och skdggverktygoch modeller till dmnen. En hel del verktyg har naturligtvis gitt ut, men de flesta finns kvar dnnu.
Vi d.r fem formdn, Bergkvist, Gille, Karl Johansson,Akerberg och jag,tvl glr pi. varje skift.
Vi gir wiskift hdr nu, men jag glr pL dagtid.
Miit mesta jobb dr att se till att verktygen dr
riktiga, svara for att alla provhejningar gltbra,
och rdkna ut priserna.Det ir minsannett mycket
omstindigt arbete med hejarsmide for att allt
skall bli bra och riktigt. Vi har ofta svira bitar
har. De sviraste har varit av ldttmetall. Den
forsta serien Ir alltid mest besvirlig, men har
manbara fitt den rdtta snitsenpi verktyget, si
brukar det gi bra.
Vi smider ocksi minga olika kvaliteter stil,
det varierar stdndigt och beror natudigtvis pi
vad detaljernaskall anvdndastill. Det dr ocksi.
mycket noga att vdrmaren passar upp med
smidestemperaturen, si. att inte dmnena blir
brinda. Mdssing smidsvid 6-800o, aluminium
vld 4r0-470o och stil vid roio-r25oo, beroende pi legeringen. - Fordringarna ha blivit
storre pi hejarsmideunder de senasteiren."
Bilderna

a i s a : F i i r m a n G . H e l : i n g i i r s y n b a i l i g e nn t ) j d
ueastaAen. Karl A, Berggren rndlar namnzer pd
hejardyor. - Bror Persson ger ex Jtol aeuaxeldyna en sista
auslipning. - Klipparlaget rid den stara saxen.
ned
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Innan vi beger oss ut i hejarsmedjanskall vi
se pi ett par viktiga hjdlpavdelningar,Stdlfotrd.detMS 11 och StansfdrrdderMS 10, utan vilka
hejarsmedjanskulle st& sig sldtt.
St&lforr&detdr gemensamtfor hammar- och
hejarsmedjornaoch forser dessamed material,
som man i sin tur flr frhn valsverketoch smidespressen. Forridet brukar ligga inne med ca
3.000 ton i olika kvaliteter och dimensioner,och
denna vikt omsdtts minga glLnger om under
iret. Maskinparken bestir av en stor sax samt
cirkel- och bygelsi gar for kapning av stingmaterial. Ett 15-tal man arbetar hdr, ddrav 3 vid
saxen, 6 vid sigarna, 1 gnistProvare,1 truckmed att taga ut och
forare och restensysselsatta
ldgga in stil, alltsi. forridsarbete. Bas for det
hela ar f6rman Heimdal.
Sigare och gnistprovarehar B-pilen tidigare
berdttat om, men klipparen (kaparen) ir en ny
yrkestitel och till denna lystrar Bror Rytty.
"Jaghar varit i Bofors i 9 ir och hir vid saxen
i 3 Lr, men annars fu jag norddnning. Vi kan
klippa stll frin 22 mm fyrkant uPP tlll 4y2
eller )" i fyrkant, det grovsta stilet klipper vi
rodvarmt. Jobbet dr inte svirt. Det dr ganska
trevligt. Vi klipper mest kuts till hejarsmedjan.
Vad som dr mer an 5" grovt kapasi sigarna. Vi
dr 3 man ilaget, Hugo Erikssonir vdrmare,han
kontrollerar ocksi vikten pi kutsen och John
Stav, han synar kutsen och slipar bort alla
grader."
I stansforridet arbetar 5-6 man under forman Morberg. En av de dldsta i girden dr Karl
Alexius Berggren - hur han fick fornamnet
Alexius hoppas vi att han sjdlv berdttar om en
ghng ty hai-dr en skrivandeskarl - och nu fir
han berdtta om sitt arbete:
"Ju, jug borjadehdr i Bofors redan 1908,det
var i jordbruket, sen var jag i smedjan i over
30 ir vid stora hammaren som tingkarl och nu
d.r jag hdr i fiirridet.
Hd,r f.Lvi hyfsa och smorjaoch mila hela dan.
Verktygen dr bra smutsigandr de kommer frin
smedjan, si vi fir gora ren dem och mila pFr
numren igen och ld.gga in dem pi sina rdtta
platser. De smi verktygen har vi hdr inne pi
hyllor, de stora ldgger vi ute. Provdmnenasom
de skall ha i klensmedjanligger alltid tillsam- Hugo EriksBror Rytty uid slhlsaxen.
Bildsidan:
son Aontrollerar uihten pd Autsen.- lohan Stau slipar
grader. - Erih Saahnsnider ueaaxlar.- Ake Liippert heiar
jast nr nzfrdetalier.
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mans med verktygen,sa att allt dr pi. ett stdlle.
Har ha vi ocksi alla dornar och andra verktyg
till pressen."
Bror Emil Perssonarbetar ocksi i MS 10:
"Till Bofors kom jag 1940 och var forst reglerare och smedvid en-av2,5 tons hejarna. Nu
ar jagverktyesslipareoch justeraralla dynor som
kommer frin smedjan och ser till att alla ytor
dr utan fel. En del dynor d.r illa, medfarna, nir
de kommer frin smedjan,s6.man fir svetslaga
dem ocks5.."
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Vid en av de minsta plankhejarnaute ihejar
smedjan stod hejarsmedenAke Liippert, vars
vanliga arbetsplats dock dr vid en av 900 kgs
hejarna:
"Jaghar varit hdr i Bofors i 72 3,r, annarsd.r
jag vd.rmlanning frin Kil, fast sldkten ar vallonsk, det hors kanskepi namnet. - Forst var
jag vd.rmarci ett par ir, de sista iren har jag
varit hejarsmed. Det var litet marigt till en b6rjan, men nu gir det bra och av gammal vana.
Nu smider jag ban smibitar, men d5. flr man
gora desto fler i stdllet. Vi har si. stora serier
ibland, att man kan kora 14 dar utan att behova
byta verktyg. Men man kan ocksfi.byta dyna ett
par ghnger om dan om det vill sig. De amerikanska hejarna d.r blst, slir hlrdare och
snabbare."
Lagenvid de smi.hejarnabesti oftast av smed
och vdrmare allts| Z man. Ake Liipperts vdrmare
dr Viktor Henriksson.
"Vi har jobbat kompis i 6 ir Liippeft och jag,
si jag vet lika bra som han hur de skall vara. De
dr inte s6.svirt att vara,vd.rmare,det vdrsta dr,
om det skulle bli nigot fel pi hejaren,si aft de
inlagda imnena blir brdnda. Men det hdnder
sdllan."
Vid hejaren intill Liipperts stod hejarsmeden
Erik Svahn i full fnrd med att smida vevstakar
till Volvo. Han dr uppldnning, boforsare sedan
1939 och en av de dldre bland hejarsmedernahar.
"Ju, j^gvet inte vad man skall siga om jobbet
som hejarsmed. Det dr vdl som andra jobb i
smedjani allmdnhet. Det rider vzil ocksi.olika
meningar om hejarsmedsyrket.Det ir klart att
Bildraden:

Kul:mideslaget (-lr. u. t. b.): snederna
G*stao Edbonr och Adolf Bergstedt, oiirnrare Jens Nielsen
oiinder ryggen till, ocb skiiggare Hilgo Detner. - Gusrat, Edbonr ocb Adolf Bergstedt framfdr hejaren. - Lennart Li)rgren
smider flygmaskinsdetalfer aa liittmetall
ron2 tirmaren
lohan GrabsAi stdmplar.
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det dr tungt och smutsigt - fortjinsten skriver
ni ju inte om i B-pilen. En sak som jag tycker
de skulle tdnka pi. dr att livsldngdenhos hejarsmedernainte blir si stor. Vi stoppar tills vi
blir i 50-irs ildern, sen miste vi byta jobb. Det
d.r iu bara en kort tid, vi f.hr arbetasom smeder,
inte minga kan sti kvar till de blir pensionerade.
Jag menar inte att det dr direkt hdlsofarligt att
vara hejarsmed,men det ir mycket pifrestande.
Men det hir problemet ror ju inte bara Bofors
utan alla industrier med liknande yrken."
I ett horn av granatsmedjanstir en 1800 kgs
plankhejare, som for det mesta ocksi har full
tillverkning av kulor, men av ett fredligare slag.
Hdr smids det 1000-talskulkvarnskulor av hirt
stil - en av Bofors specialiteter. Smideslaget
bestir hd.r av 4 man, ibland av 2 hopslagna lag
frln nl.gra av de mindreheiarna, alltsl, z smeder
jdmte virmare och skiggare. Kulsmidet gir med
en hogt uppdriven arbetstakt:virmaren makar
fram kutsen,en smed matarhejarenoch reglerar
slagen,en smed tar ut den fdrdigsmidda kulan
ddr en man skoter
och ldgger den i skdggpressen,
skdggningen. Undan gir det och itskilliga 100tals kulor rullar ut i timmen.
Hzir vid kulsmidetbrukar hejarsmedenGustav
Edbom ganska ofta sti. Han dr infodd Karlskoging, ndrmare bestdmt frin Labbsand tvdrs
over sjon. Till Bofors kom han redan 1918 som
liten grabb, di han just gitt och list, och han
borjade i smedjan. Sedanvar han dock borta
nhgra 6.roch iterkom hit 1934.
"Det gick allt bra att ld'ra sig att bli hejarsmed, men jag var vdrmare till att borja med'
Om det dr ett hetsigt tempo! Ja, det dr svirt
Snrideslagetaid 5-tons heiaren: Sigard Gustaus'
Bild.raden:
son granskar den fdrsta snidda detalien i en serie. - Helge
Srned'enoch
fobansson reglerar oljetilll6rseln till ugnen.
regleraren ha lullt arbete, S. Gusraassonoch lens Axdersson.
Laget under mat'
Karl Siiderlind uid shiiggpressen. pdilsen, fr. a. Jens Andersen, Helge !ohansson, Tore Anderston, Karl Sdderlind och Paalin.
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att sdga. Det dr ju ugnarna som bestdmmer
tempot. Ibland dr det ldtt, ibland tungt, det
varierar. De tyngsta dmnena vdger 10-15 kg
men man ldr sig en viss rytm och svdng och di
sparzr man pi. krafterna. Just nu brukar det ta
20 minuter mellan hetorna,och di fir man pusta
en liten stund, och det behovs."
De andra i kulsmideslagetvoro JensNielsen,
som varit v,irmarc hos Edbom i Il/2 hr, Adolf
Bergstedt, Hugo Detner, den sistnimnde tysk
frin Osnabriick (ett kdnt namn i svenskhistoria)
och ganskanykommen till Bofors. JensNielsen
berdttar:
"Vi stir annarsvid en 1500kgs hejare. Det dr
ett hi.rt jobb att smida kulor, vdrmen tar mest.
Att ldra sig bli vdrmare ir inte svi.rt, tycker jag.
Man fi,r se pi frirgen och si kommer det ju en
temperaturtagareibland och tittar efter. Vid vir
vanliga hejarc ffu jag skdgga och stdmpla smidet ocksi."
Smida ldttmetall fordrar sin soeciella teknik
och den har Lennart Lovgren liirt sig under de
7 Lr han varit hejarsmedi Bofors. Han stir nu
vid en av 800 kg plankhejarnt, n:ir han inte fir
rycka in och hjzilpa till ati smida kulor. Johan
Grabski, Boforsaresedannigon minad tillbaka,
hjiilper honom som vdrmare.
"Det tog vdI2 hr attldra smida,f.orst var jag
v'6tmare ett par ir och ntt d.r jag smed. Det ir
rdtt h5.ri ibland, men intressantoch man f.6,rIigga
i och arbeta for att tjana nhgra pengar."
I Bofors dro 3 motslagshejarejdmte ugnar
och skdggpressarplaceradei ett stort tillbygge
till smedjan,kallat "Storhejarsmedjan"
. Sigvard
Gustavssondr hejarsmed i ett av lagen, som
vaxlar mellan en 5 och en 2,5 tons hejare.
Gustavssonir rospigg, fddd i Osthammar och
boforsare sedan7937. Han har smedtraditioner
i familjen: fafiadern var smed.
"Ja, j^g var v:irmare forst i 5 hr, de flesta
hejarsmederha vdLborjat som vdrmare. Nu har
jag varit smed sedan 1945. - Jag vet inte vad
som Zirvdrst eller svirast att smida. Det ir svirt
att sdga,det dr ganskalika svirt allt. - Hetsen
dr virst. Vi behover ju aldrig vanta p3"nigon
heta, det brukar gi i ett. Men vi byter ju arbete ibland."
Helge Johansson dr v'drmarc i laget sedan i
maj 1949. Han d'r vdrmldnning och har tidigare
varit gjuteriarbetare,innan han kom till Bofors.
"Joo, jobbet dr skapligt, fast varmt dr det och

ganska hirdkort ibland. Jag fir hjiilp med inliggningen, men det dr ganska ldtta bitar f.or
det mesta. - Oljeeldningen ir bra, det dr det
bdsta med jobbet. Vi eldade med flis tidigare
och det var besvddigare. Det dr ju en hel del
man miste passapi, ndr man dt vdtmate."
Jens Anderssen ir rcglerare i laget.
"Det dr litet svi.rt att forklan vad jag gor som
reglerare och hur jag ld.rt mig jobbet. Jag var
forst vdrmare vid en 1500-kiloshejare, innan jag
kom till dei hdr laget. Har har jag varit i l./2
ir. Ndr man varit med si ldnge vet man hur allt
gir till och kan skota jobbet utan order. Utom
att jag rcglerar slagens olika hirdhet oljar jag
dynan,si att inte dmnet fastnar. Smedenbli.sei
rent frin glodskal mellan slagen."
Ar det svirt att vara skaggare? Vi frilgade
Kad Einar Sodedind i det Gustavssonska
laget.
"Nej, inte dr det svirt intel Man f.hr se efter
si ait biten ligger rdtt i pressen,si att det inte
blir varj. Det dr ju rdtt varmt forstis. Dh ar
det besvdrligare nar man skall stuka ocksi och
vara ensamom det. Att skigga arbara att Id.gga
in och se efter att det ar ratt. Men jag passar
ju ocksi vid hejaren under smidningen."
De storstahejana i Bofors aro 72 tons, eller
r'ittare 25.000 kgm motslagshejare.Laget vid
den ena av dessa hejare smider oftast vid 2
hejare, med dmning och forslag i en 8-tons
hejare och fzirdigslagi den storre hejaren. En
av smedernavid L2-tonshejare ir Ture Eriksson, som arbetat i smedjan sedanI9I7 och b6rjade arbeta vid hejarna h t929 for att bli
smedt932.
"Jaghar smitt vid de flesia hejana hdr, )00,
800 och 1200 kilos plankhejarna och kom sen
till 5-tonshejarenoch har nu varit hd.rbra ldnge.
Det gick bra att ldra yrket pi. sin tid.
Yi dr 6 man i laget, jag sjalv smed och si
vd.rmare,reglerare och I hjalpare. Ndr vi kijr
vevaxlar eller andra stora bitar i bida hejarna
kan vi vara bide 9 och tZ man i laget, det beror
pi om det finns folk. Flest g5.rdet it nir vi gor
vissatyper vevaxlar, som skall vridas i vridmaskin och riktas medan de dr vatma. Jaghar haf.t
sammaIagbra ldnge nu. Ett och annat byte blir
det ju alltid bland de tre hjdlparn a. Y i har haft
italienare, tyskar och danskar och flera andra
nationer i de jobben."
Axel Nilsson ar vdtmarei detta lag och tillika
skyddsombud. Han har arbetat i smedian i
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bortit 6 hr. - Han borjade 1944 i Bofors som
kolfatare i hyttan och har de sista 2 Lren varit
vdrmare.
"Om mitt jobb iir inte mycket att sdga. Att
vara skyddsombud,det gir ju bra det ocksl.
Nigra svirigheter har iag inte haft och vi har
bara haf.t smioiycksfall hdr, gudskelov."
Ilaget finns 2 Karlssoner,reglerarenSvenoch
skdggaren Bror, som bida vait i Bofors 9-10
ir och kan sina jobb.
"Om det dr svirt att vara rcglerare? Jaa, det
beror pi det. Man f.ir avvd'gaslagenprecisoch
si hjiilpa till med allt mojligt, vad som behiivs.
Det gir inte precis atttala om allt vad man giir.
MFLngaghnger dr det bra hirt."
"Jo, det ir ett ganska skapligt jobb att vara
skdggare.Tungt ibland, men inget svirt att ldra.
Yarjar fir det inte bli, och det blir det inte
heller."
Nigra livfullare beskrivningar av de olika
yrkena kan det inte bli, trots att alla tillfrigade
voro villiga och tacksammainterv;'uobjekt.Det
gir inte heller att utfodigt beskrivahejarsmidet
i alla dessdetaljer. Vid hejarna dr takten hogt
uppdriven och i de storre smideslagenfordras
stor pipasslighet, vana och samkorning. Yatie
man har sina bestdmdauppdrag, sina t<irelser,
handgrepp och passningar for att allt skall gi
perfekt. Ndr man stir i hejarsmedjanoch studerar, fhr man intryck av ett utomordentligt vil
regisseratski.despel,ett snabbt, hirt men forB i I d.r a d e n: Smideslaget ttid 12-tons hefaren: Stneden,
regleraren och fdrmannen se lill att dynorna.ilirntls, sd att
smidet kan b6fia,'lr, tt. Ture Erihsson, Gerhard.Helsing ocb
SuenKailsson. - Ta,'e Eriksson och SuenKarlsson bryta upp
d.enfiirdigsmidda detaljen, som nu skall tkdggat. - Skdggate
- Btor Karlsson ocb Ture
Bror Karlsron tid sAiiggpressen.
- Vdrnare Axel
aerktlgsbytet.
efter
slL
kilarna
Eriksson
fast
Nilssonfir hjAlp aa Albert Nilsson att dra fram hetan.
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ndmligt arbete och ett finslipat lagarbete, ddr
varje man miste vara pe rdtt plats.

B i I d. e r n a: Aosynare Allan Joltansson synar littmetallsnide. - Skyddtombudet loban !ohansson hallskiiggar.

Lika svirt dr det att ge en miljoskildring frin
hejarsmedjan.Den ovane Idggerforst mirke till
roken, vemen, ljudet och skaknin garna frhn de
hi.rda slagen. Man tycker kanskJ att smedjan
liknar inferno, sisom detta beskrivitsav romantiska forfattare. Men snart nog imponerasman
over vad man ser, ty hejarsmederna,liksom alla
arbetare vid de metallurgiska avdelningarna,
skapa nhgof av glodande materia.
Avsyningen dr den sista proceduren, innan
hejarsmidet gLr vidarc. I avsyningsavdelningen
MS 80 arbetas f. n. 2-skift eller dagtid med
Holger Henningsson och lngvar Andersson
som formdn pi. skiftet. Den f6rstndmnde fir
ordet:
"Hdr avsynar vi allt smidet, det blir forstis
mest hejargods. Det mestasynar vi direkt efter
hejningen, di finner man de storsta felen, de
mindre felen kommer man pi efter virmebehandlingen och betningen. 56.mycket kassation
blir det inte. Vi har ett o-tal anstdllda hdr."
Kallskziggningsavdelningen
MS 30, ddrThure
Gustavsson dr bas, git-r ocksi under hejarsmedjan.
En av de dldsta avsynarna- dock icke till
levnadsi.ren- dr Allan Johansson.
"Jagborjade hdr i Bofors I93i igranatpressen
och flytiade sen over till hejarsmedjansom vdllare ocl'rkom till sist hit till avsyningen.Hdr dr
efter forhillandena bra. Vad som fordras av en
avsynare? Ja, man skall vdl forst och frdmst ha
bra syn och kunna forsti sig pi och lisa ritningar. Sedanskadardet nog inte om man varit
smedoch vet hur bitarnakommit till. Noggrannhet fordras ocksi, mycket mer dn i smedjan,och
det dr kinkigt med mitten. Sdrskilt noggrann
miste man \/ara, ndr man synat hejatsmidda
flygmaskinsdetaljerav ldttmetall."
Kallskiggare dr en titel, som avsynareJohan
Johanssonocksi kunde ld,ggasig till med. Han
ir tillika skyddsombudoch ett intresseratsidant:
"Jobbet dr vdl inte mycket att tala om, jaghar
vait i Bofors sedan 1935, storstatiden hir ute
pi avsyningen.
Skyddsarbetetgir bra och alla kamraterna ph
avdelningen ir med pi. teivlingen. Det iir inte
nigon som backar, alla tir lika intresserade. Vi
har ju varit med om att vinna forsta pris ett par
ghngeroch vi fir ju icke bli sdmre."-
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Ett par ghnger tidigare har Bofors storsta
hejaraggregat, 40.000 kgm (20 tons) motslagshejaren i Svarti, blivit nimnd. I "Bofors historia" kan ytterligare ldsas om den mirkliga Piasen. Di denna hejarc inom kort skall flyttas
upp till Kilstasmedjanoch verksamheteni Svarti
kommer attldggas ned, kan det vara pi sin plats
att sluta virt reportageom hejarsmidetmed en
skildring frin Svarti smedja.
Den stora hejaren anskaffades i borjan av
andraviddskriget, di det fiill pn Bofors lott att
leverera stora hejarsmiddadetaljer till flygvapnet och pansaffapnet, som di voro under forcerai utbyggande. Det visade sig vid dennatidpunkt att Bofors utrustning av 25.000 kgm
(fz tons) motslagshejatevar otillrdcklig, och
att ett nytt och storre hejaraSSregatmiste anskaffas. Till en borjan ansigs det og6rligt, att
under vdrldskriget tillverka en dylik jiitiepj?is.
Sdrskilt hithorande heiarhuvudend 56 ton stycket (med en gotvikt pf,.ca 80 ton) voro av si
extrem storlek, att man icke trodde sig kunna
tillverka dem i Sverige. Industrikommissionen
grep dock in pi problemet,och i samarbetemed
ett par av de fornimsta svenskajdrnbrukenkunde ie behiivliga delarna anskaffas. I november
1943 stod den stora heiaren f.d,rdigi den nybyggda smedjan. Att denna icke uppfdrdes vid
Bofors, vilket kanskehade varit naturligasi och
enklast v mhnga synpunkter, berodde pi forsvarsmyndigheternasbeslut. Det ansigs icke
vara tillridligt att forld.ggaalla stora heiataggregat i Sverigetill en och sammaort, som i hdndelseav krig skulle vara ett utsatt bombmil.
Hejarsmedjani Svarti dr synnerligenvil planerad. I det stora, hiiga och iuftiga maskinskeppet i byggnadensmitt dominerar hejaren,
skdggpressenoch den stora vedeldade vdrmugnen. Hdr stir ocksi nigra elektriska ugnar
for vdrmning av ldttmetalldmnen. Ett sidoskepp
samt
innehiller 2 storrevairmebehandlingsugnar
stdllverk, kompressoreroch hydrauliskaPumPar,
kontor och personalkontor. Ett annat sidoskepp
innehiller lokaler for avsyning, betning och
annafl efterbearbetning av dmnen och fdrdigsmidda detaljer.
Smedjanhar stickspirforbindelsemed Svarti
jdrnvdgsstationoch intill den Iigger Svarti bruk
vars masugn dnnu blises.
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Exteridr aa Saartismedian.

Forman Karl Johanssonhar foljt Svartismedjan ffin dessallra forsta borjan.
"Boforsare blev jag 1937, de jag flyttade hit
frin Hofors som hejarsmed. Yrket ld,rde jag i
Amerika, ddr jag var i 8 ir. I Bofors borjade
jag vid 12-tonshejaren, som di var alldeles nv.
Till Svart&kom jag 1943 och var med om monteringen. Sedansmiddevi hdr trll7945, det var
mest flygmaskinsgods,stora propellerblad och
vevaxlar. Forman blev jag 1945, och sedanhar
jag brukat resa mellan Bofors och Svarti..
Nir vi satte iging hade vi en overenskommelse med Svarti bruk att vi skulle fi folk
dd.fifrLn,bara hejarsmedenskulle komma frin
Bofors. Vi fick bra folk och har haft sdkra
gubbar hela tiden, bra, riktigt bra arbetareoch
vana vid jdrn. Jag tror de flesta var gamla
smiltsmeder."
HejarsmedenGustav Stihl, som borjade i Bofors 1-937som hjdlpare vid L2-tonshejaren hos
Karl Johansson,har varit smedi Svarti nigot flr.
"Laget 'ir bra, inte nigon har varit borta en
endatimme sedani maj, dlt vi borjade smida.Vi
dr samkorda nu si alla vet precis vad vi skall
go',a.
'dr
Om det
svlrare att smida vid denna hejarn
eller vid nigon av de mindre? Nej det kan jag
inte sdga. Ansvaret dr kanske storre eftersom
vi har si stora och dyra dmnen mhnga ghnger."
Vdrmare i laget dr Otto Mostrom, fodd i
Svarti och av gammal smedsldkt.
"Jag har varit hdr sedan forsta dagen de
smiddehir, forst var jaghjilpare och sedanvdrmarc. Jag borjadei smedjani Svarti nar jagvar
74 6r gammaloch blev sedansmdltsmedsL jag
'irvan vid hetor. Tvi broder har jag ocksi som
Ir smeder,den ene har flyttat till Kumla, den

r

Bild.erna:
S n z i d e s l a g eit S a a r t d i f u l l t
arbete framfdr bejaren. Frdn ainster synas
il)rmare Otto Mostrdm, reglerdre Uno Dimberg, smeden Gilrtar SrAH sdnt biAlpilna
Karl Nilsson ocb !ohn Fredrihtson. - Otto
Mostri)rn ocb Karl Nilsson drar ut betan,
Annet rAger ca 170 kg. - Hjiilpare Karl lohansson riitar pfr iimnet innan -f6rsta slaget.

andre till Boxholm, ddr de visst fortfarande har
lancashiresmideiging.
Hur hdr d.r?Jo, det dr si och si. Men de gamla
smdltsmedernahade det allt bdttre. De var
fiare. Bara de gjorde sin smilta si var det ingen
som hade nagot att gora med den.
Jag var mest van vid jirn, men her smider vi
bide stil och lettmetall. Att gi over fri.n jdrn till
st6.lhade ingen betydelse. Har man handskats
med jdrn hela sitt liv, si forstir man sig litet
pi dei. Ldttmetall var ju nytt for en annan.
Smidetgick ju som vanligt, men vdrmningenoch
slipningen var nytt."
Sex6r i laget har Uno Dimberg varit reglerare.
Han ar ocksi svartipojke, ddr han arbetat bide
i hyttan och vid hnghammaren som reglerare.
"Jo, j^g har varit reglerare hdr hela tiden.
Det dr ett skapligt jobb. NZir vi inte smider hir
brukar jag jobba i hyttan i Svarti."
Otto Mostrom fir hjelp vid vdrmugnen av
Karl Nilsson. Det m6.stendmligen vara minst
2 man att ld.ggain de tunga dmnena och sedan
draga fram dem.
"Jagharbanvarit hdr ett halvir. Det ir mitt
forsta jobb inom industrin. Annars har jagvarit
skogs- och flottningsarbetare i Nordand. Nog
var det litet svirt till en bofian, men nu gir det
riktigt bra."
De tvi andra hjalparna'd.ro svartibor, John
Fredriksson brukar arbeta som diversearbetare
vid hyttan och Karl Johanssonarbetarp5.girden
och i jordbruket. Bida ha sina bestdmdasysslor
under arbetetsging och sdger ungefzir som s6.:
"Ja, h6r d.r val bra, s6.det dr inget att klaea
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pa. Vi har varit med ganska ldnge nu si vr ar
samkorda."
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Hjilpmaskineriet, kompressorer,pumpar och
stdllverk har Karl Groning ansvaretfor. Han
borjade hdr 7944 som hjdlpare vid hejaren.
"Jag skoter bide kompressornoch pumparna.
Det dr bra maskiner som gir fint. Nigot tungt
iobb dr det inte, men ansvarsfulltoch mycketatt
passa. Annars dr jag allt van vid jdrn jag ocksi..
Jagvarban 14 Lr nar lagboriadei smiltsmedjan
i Svarti som "extrapo.fke". Smedjan ddr var
ganska stor, det var vdl en 12 man, dd.tav2
miistare."
Adresseraett brev till "Albin pi vind", Svarti,
Sverige,si kan Ni vara sdkerpi att det kommer
till rdtt adress.Men stjkerNi adressatenpersonligen dr han sannolikt inte hemma, ty "Albin
pi. vind" eller Albin Johansson,som han heter i
kyrkboken, dr svartismedjanshustomte.Ndr det
arbetashir skoter han eldning och vedkapning
tillsammans med Nils Karlsson, ndr smedian
stir g&r han sina dagliga ronder for att se till,
att allt dr riktigt, och om vintern eldar han vdrmepannan, for att de dyrbara maskinerna ej
skola skadas av frost och kyla. Under kriget
pist&r han sig ocksi hava haft sina naPPatag
med en del mystiska.individer, som l-radeett allt
for ndrghngetintressefor smedjan. Och ar han
icke i smediansh ar han antagligenpi sjon.
"Jagvarban 73 ir gammal nar iag fick borja
'dammbordsryckare'
i smedjan vid Svarti som
(ungefdr detsamma som reglerare). Far min
arbetadei hyttan och vi bodde hogst uppe pi
vind i ett av bostadshusen.Det var ddtfot iag
fick mitt namn. Jaghar t. o. m, fitt ett brev dnda
'Albin
pi vind',
frin Kalifornien med adressen
Sverige,si. nog kdnner de till namnet alltid.
Mdstarplatssom smed fickiagndr jagv&rban
18 ir gammal och sen smidde iaghela tiden till
de slog igen smedjan pi allvar. Det ir vdl en
6-7 fu sedan. Sista tiden smidde vi riidrn till
England. Nu dr iag72 3"rgammaloch god hdlsa
har jaghaft hela tiden. Mycket brinnvin har iag
druckit, det dr det som hiller en uPPeoch frisk
luft har jag ocksi velat ha. Nnr jag inte arbetar
i smedjan s8.dr iag ute och fiskar.
Hdr har jag vait sen de drog pi i smedjan,
B i I d e r n a: Fdrman Karl lohansson gransh,ar stora fiirdigsm)dda dmnen at liittmetall till rea-motorer. John FredriAsson staplar fdrd.igsntidda d.etaljer, i det htu fallet iimnen
till kugghjal. - Karl Grdnberg bland alla sina ntashiner. Nils Karlsson o.,Albin Johanssonhapar meteraed till ugnarna.
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Saartdlaget samlat fdr fotografering.
berg och Kail Johansson, Stfrende: Karl

Sirtande: !ohn Fredriksson, Gustaa Stdbl, fdrman Karl
fohansson, {Jno DimOtto Mostrdm, Albin Joban:son, Nilt Karlslon och Karl Nilsson.

Grbnberg,

det ir vdl g-7O ir sen snart. Nu kapar jag ved
och eldar. Sengir jaghar och passarndr vi inte
smider. Caspersson
han kinner allt till mej bra.
Hd"r d,t bra, f.ast kapverket de har hir kunde
de sdlja till museumi Stockholm. Jag d,rdi s2iker
ph att de inte har nigot virre kapverk pi
Skansen."
Albin JohanssonsarbetskamratNils Karlsson
dr ocks6.gammal smdltsmed,ett par och 50 ir
pi nacken,svartibo frin fodseln och med dessas
litet ljusare syn p6.tingen.
"Jaghu ocksi varit med frin borjan hdr. Vi
var allt 3 gamla smdltsmeder som fick borja
hdr, Johansson,Mostrom och jag. Dimberg kom
litet senare. Fcirstvar jag med vid hejaren,men
sen fick jag det hdr arbetet. Det g?ir vdI an
detta ocksi.."
Man vill inte gdrna hora pi det orat, ndr vi
forde pi. tal, att svartismedjan snart skulle sli.
igen och maskinerietflyttas till Bofors. Under
de 8 ir som smedjan varit i glng, har man fd.st
sig vid arbetsplatsen,och sdrskilt for de gamla

smdltsmedernahar hejarens slag vait en skon
musik. Den gamla lancashiresmedjan
vid Svarti
dr ombyggd till en modern bultfabrik, s6,da.rlar
vdl aldrig hamrar komma att ljuda mera. Nir
boforsarna 1943 skickadesner hit accepterade
man nykomlingarna och den lilla arbetsstyrkan
pi S-tO man i Svarti har blivit ett fast sammansvetsatlag.
"Vad skall det nu bli av den har grannabyggningen ? - Ar det inte synd att raseraen sidan
fin anlaggning, som kostat s5.mycket pengar ?
- Kunde man inte liltahejaren sti kvar har? Vi skall nog kunna skota den till belitenhet i
fortsdttningen ocksi." Ja, s3.sade man och si
fri.gade man.
Men beslutet att flytta svartihejaren till
Kilstaverkenstir fast. Ddr kommer den att olacerassa, att den kan samkoramed en av 12-tons
hejarna for att kunna smida fr6.n dmne till
fd"rdigdetalj i samkorning mellan 2hejare.
V6.ra arbetskamraterfrin Svarti har utfort ett
gott arbeteoch hjiilpt osspi ett foredomligt sdrt.
For detta tackavi nu.
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Prokainhydroklorid

ett lokalbediivningsrnedel

Av Civilingcnjt)rB ENGT HED EN STROM
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Kommer Ni ihig den bittra smakenav bedovningsmedlet vid tandldkarbesoketfor nigot ir
sedan? Den smakftjrnimmelsen skapades av
novokain, en produkt som nu i stor skala tillverkas av AB Bofors Nobelkrut under namnet
prokainhydroklorid. Om anvdndningen idag
finns mer att sdga,men forst skall vi studeraproduktens tillverkning och egenskaper'
Den tekniska framstdllningen av prokainvilket schemahydroklorid sker i fem syntessteg,
tiskt visas pi figuren. Utgingsimnet dr toluol.
Denna nitreras forst under ldmpliga betingelser
till paranitrotoluol (driver man nitreringen tvi
stegvidare fhr man trinitrotoluol d. v. s. sprdngdmnet trotyl). Behandlar man ddrefter Para'
nitrotoluolen med salpetersyraoxideras den till
baranitrobensoesyra.Ddrvid utvecklas nitrosa
gaseri stor mdngd, vilket dr en bidragandeorsak
iltt d.r, fdr karlskogabonvdlbekantalukten frin
liter sig sedan
Nobelkrut. Paranitrobensoesyra
med ldtthet lockas att ingi en forening med
etylalkohol och resultatet blir paranitrobensoesyraetylester.
Niista steg dr besvdrligare. Paranitrobensoesvraetvlesternreducerastlll bensokainmed id'rn.
Nir man hunnit si lingt, har etylalkoholenspelat ut sin roll och den ersdttesmed en aminoalkohol, varvid prokainbasbildas. Ndr man vil
har filtt denna, dr det sedanldtt gjort att hd'nga
pi en salt syramolekyloch prokainhydrokloriden
d'r fd,rdig.
Det ikulle fora for lingt att nirmare behandla hela framstillningsgingen, si vi skall
ndja ossmed slutsteget- bensokaintill prokainhydroklorid. Innan dessskall vi emellertid berSra nlrgra av mellanprodukternasegenskaper
och anvindning.
Toluol bildar jdmte bensol basen firr den
syntetiskaaromatiskakemien. Enbart anvindes
toluol mest som losningsmedel.Vid Nobelkrut
bearbetasden, forutom till prokainhydroklorid
och mellanprodukter, i frdmsta rummet till
trotyl.
Paranitrotoluol och paranitrobensoesyra?iro
syntesrivaror. Den senaredr bL a. bas for svntetiska fdrgdmnen. Pi sista tiden har den dven
tilldragit sig stort intressei ett annan sammanhang. Med paranitrobensoesyrasom utgingsimne har man nimligen lyckats att pL helsynte-
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tisk vrig framstdlla chloromycetin,ett dmnemed
liknande egenskaper som penicillin. Metoden
har dock dnnu inte iiverforts i tillverkningsskala.
verkar starkt
Paranitrobensoesyraetylestern
hdmmande pi vissa mikroorganismersutveckling, varfor den har fitt anvdndning inom livsSom
medelsindustriensom konserveringsmedel.
verksamma
ett exempel kan ndmnas, att det
dmnet i det paraffinerade och impregnerade
papper, vari en stor del av vlra limpor iro emballerade,dr paranitrobensoesyraetylester.
Bensokaindr till sin byggnad det enklasteav
de som lokalbedovningsmedelverksamma preparaten. Det dr emelleriid svirlosligt i vatten
och anvindes dlrfor ndstan utesiutande vid
slemhinneoperationer. Som ett mera kuriijst
exempelpi-dess anvdndningkan anforas,att det
ingir-i vissa solkrdmer for att lindra smdrtorna
efter en alltfor kraftig solbrdnna.
Primdrrivarorna i slutsyntesendro, ftirutom
bensokain ( kemiskt namn Paraaminobensoesyraetylester), aminoalkohol (kemiskt namn betadietylaminoetanol) och saltsyra (: "hydroklorid';). Gor vi en direkt namnsammansdttning
blir'prokainhydrokloridens kemiska namn f61jaktligen paraaminobensoesyra-betadietylaminoetytiterhydroklorid, Den fijrsta och sista av rivarorna tillverkas i egen regi, medan aminoalkoholen importeras frnn Amerika. Den tekniska sammansdttningengores i nedanstiende
fyra steg:
t. Omeitrifiering, d. v. s. etylgruppen i bensokain bytes ut mot aminoetYl'
2. Forsta rening. Fdllning med ammoniak'
3. Andra rening. Kristallisation i etylalkohol'
4. Hydroklorering.
Omestrifieringen sker Senom att bensokainet
kokas med ett stort overskott av aminoalkohol.
Bensokainetsetylgrupp, som vi enligt ovan fick
vid framstdllningen av paranitrobensoesyraetylestern,lossnaroch ger sig ivdg som etylalkohol.
En aminoetylgruppsdttesin i dessstdlle och resultatet av detta blir prokainbas. For att piskynda utbyteshastighetentillsdttes natriummetall. Denna spelar rollen av katalysator,vilket
vill sdga, att natriummetallen okar reaktionshastigheten men icke inglLr i slutprodukten.
Omestrifieringentar ling tid och for att skydda
prokainbasen, som liksom alla aminer dr 6m'
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tilig for alltfor hog temperatur, utf<ires reaktionen i vakuum.
Den ri.produkt, som vi nu fitt, innehiller en
del icke onskvirda substanser.Dessa miste av-

ldgsnas,vilket sker medelsttvi reningsoperationer. I den forsia losesprokainbaseni svavelsyra
och losningen filtreras. Ddrvid avldgsnai i
frimsta rummet oforbrukat bensokain. Detta dr
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vid Nobelkrut

ENGSTROM

i virt land
I debattenkring befolkningsutvecklingen
stdter man ofta pi ordet "fdrgubbning". Man menar
di den f6rskjutning mot de hogre &idrarnasom dgt
rum. Det fogavackraordet dyker upp fcirstoch frdmst
i sambandmed socialvirdsfr&gor,men dven di skattepolitiken och "den fulla sysselsdttningen"kommer
p&
- tal.
Orsaken hiirtill och verkningarna av denna fcireteelseskall ei hdr ndrmarediskuteras.Vi skolaendast
rikta blicken pi fdrhillandena vid Nobelkrut och se
en smulahur ildersutvecklingengestaltatsig bland de
nigon "f6rgubbning" dgt rum.
ddr anstdllda
Vidare skola vi gdra en del j2imfiirelsermed landets
industri i ovrigt.
Ftirsta g&ngenen utredning i &ldersfriganforetogs
hdl var 1936. Kurvorna fcir detta och de nirmast ddrefter friljande iren visade en likformighet, som var
ganskafcjrbluffande. Fdr jnmfdrelsemed f6rhillandena innevarandeir har ddrfdr hdr endastmedtagits
kurvan for hr 194L, som alltsi fir representera&ren
omkring 1P40.
Innan vi nirmate studera diagrammen, bor det
kanskeframhillas, att dessautvisarelationernaildersgruppernaemellanoch allts&ej iterge det absolutaantalet i varje ildersgrupp.
I diagram 1, gdllande manliga timavlcinade,se vi
genast att en markant fdrskjutning upplt dgt rum.
Tyngdpunkten har fdrflyttats ca tio ir och en viss

utjdmning av kurvan har skett. Justdiir 1941 &rskurva
n&r sin topp mdrkesnu en svacka,och antaletanstillda
i gruppernaunder 30-35 &r ha minskat,medansamtliga grupper ddrcivercjkat. Summanav kardemumman
skulle alltsi vara den, att en viss "f6rgubbning" iigt
rum. Nu fir man nog utg& ifr&n att mlnga av L94l
8rs anstillda ei smittats av senareirs av den fulla
sysselsittningen
betingadenomadiseringarbetsplatserna emellan,utao troget stannatkvar vid sina valsverk
och nitreringsapparater.D?irpi tyder ovan omtalade
jdmt tiolfiga f<irskjutning. Nytillskottet i de liigre
ir svagt. Aldersfdrdelningen i dag giir liiget
FLldrarna
dock ej pn nigot sdtt besvlrligt, men om man gcir det
tankeexperimentetatt utvecklingenframit skulle bli
analogmed den fcjr de tio sistfcirflutnairen, kommer
man till, att om trettio &r dro de flesta manliga anstellda i &lderomkring 61 ltr. Denna lilla tankeutflykthar

nimligen olosligt i vatten vid den surhetsgrad,
vid vilken filtreringen utfores. Ur den filtrerade losningen fdlles prokainbasenmed ammoniak och moderluten avcentrifugeras. Skulle
man nu sdttaiging med slutfasen,d. v. s. hydrokloreringen, bleve produkten ovillkodigen missf.dlgad. Dd,fior miste man Sora dnnu en reningsoperation,vilken sker genom omkristallisation i utspdddetylalkohol. Prokainbasendr dock
mycket ldttloslig i denna alkohol, varfor lijsningen miste kylas tilt omkring -2Oo C for att
inte alltfor mycket bas skall bli kvar i moderIuten.
Den kristalliseradebasentorkas och loses senytt i sprit. Saltsyrainledes i losningen
dan pF,,
och prokainhydrokloriden faller ddrvid ut som
smi vita, nilformiga kristaller. Moderluten avcentrifugerasoch produkten torkas.
Efter noggrann analys och forpackning pi
kaggar eller burkar dr den nu fardig for
leverans.
I inledningen berordesprokainhydrokloridens
Pi detta
anvdndningsom tandbedovningsmedel.

omride har den emellertid undantrdngtsndstan
fullstdndigt av xylokainet. En viss itererovring
av forlorad terd,ng kan emellertid vdntas, d&
xylokainet, trots effektivare bedovningsverkan,
har visat sig ha en del icke onskvirda biverkningar.
Ett storre och vidare avsdttningsomridehar
emellertid oppnat sig for prokainhydrokloriden,
ndmligen som ravara for penicillintillverkning.
Vad man i dagligt tal kallar penicillin dr i
sjilva verket icke ett dmne, utan har blivit bendmning for flera olika slag av penicillinforeningar exempelvis bensylpenicillin, penicillinnatrium och penicillinprokain. Vid framstdllning av det sislndmndapreparatetanvdndesprokainhydroklorid.
Penicillintillverkningenhar gitt starkt framit
sedanpenicillinets revolutionerandeegenskaper
upptdcktesoch utreddesav den engelskevetenskapsmannenSir Victor Fleming, Nobelpristagare 3.r 1945. Behovet av prokainhydroklorid
har foljaktligen kraftigt stegratsoch den har
blivit en av Nobelkruts viktigare produkter.
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dock ej fog frir sig, de yngre irsklasserna ijka nu i
antal och vi fi viil hoppas att dven Nobelkrut blir delaktigt ddrav.
Ni, de kvinnliga kurvorna (hm) dn? Ja,dem kunna
vi studerai diagramnr 2. Somvi se dr 19)1 &rslinje
betydligt - skola vi sdgamjukare. En skarpt markerad
topp niddes i L94L irs kurva redan vid 20-trsAldern
och antalet i hdgre ildrar sjdnk hastigt. L95I Lrs
kurva har, som synes, en helt annan struktur. Mao
tdrs vil icke tala om "fdrgubbning" nlr det giiller
vira duktiga flickor ? (Men hur dr det Kad Gerhard
sjunger: "Vart tar aila vackra flickor vligen
.)
Orsakentill f<irskjutningenkan i detta fall delvis tillskrivas frirh&llandet, att gifta kvinnor allt mera sijka
sig fcirvdrvsarbete.
Diagram nr 3 visar f<irhlllandena f<ir minadsavlcinad personal. Hdl d.r,vad de manliga betrdffar, skillnadenej si stor, dvenom ocks8.ddr en viss fcirskjutning
uppii och en utjdmning skett. Det bcir observerasatt
l94I erholl ingen minadslcin fd,rrln i 20-21 -LrsEldern, varemot nu l8-iringar kunna erhllla denna
kineform. Arbetsledarna, som inge hd.r, orsaka nog
till stor del den dragning upp&t i tldersgrupperna,
som frirekommer.
Nigon j[mftirelsekurva f6r 3,r t94t fiir kvinnliga
m8.nadsavlcjnade
finnes ej medtagen, endr det di
endast fanns ett frirsvinnande litet antal av denna
kategori och materialetdiirfrir ?ir f6r litet. 1951 irs
kurva visar stor oregelbundenhet,men 20-25-Sringarna d,ro i stark majoritet.
Diagram nr 4 slutligen upptager samtliga anstlllda.
Den ir, som synes,mycket lik diagram nr 1 och det
helt naturligt, di. manliga timavld,nadeutg6ra den
storamajoritetenoch ddrmedbli dominerande.
D6, det dven kan vara av intresseatt se var medel&ldern ligger fcir de olika kategorierna kommer hlr
dven en tabell hirciver:
119,4l
195l
Manliga, timavldnade
. . 32,4 &r
39,0 Lr
Kvinnliga, timavlcinade
25,9 hr
tz,z at
Manliga, m5.nadsavlcinade
lL 8,
. . . . . 34,7 tr
"1r
Kvinnliga, minadsavldnade . . .
26,L Lt
'dn
Att
L95L frir manliga
-194L visar en hdgre siffra
m8nadsavldnade
har sin fdrklaring i vad ovan sagts
betriffande ildern vid erhillande av minadsltin.
Man f.rlgar sig nu om utvecklingen vid andra industrier g8r i sammariktning. Det vbre frestandemed
en ingiende anaTys,
men vi skola hdr ndja oss med
litet plock av siffror ur Statistisktrsbok fcir 1950, som
dock icke har fdrskare uppgifter ln fcir lr 1,945.Sif[rorna i f<iljandetabell dro dZirfdrej fullt jimfdrbara,
men sdga dock nigot.
Procentuell f drdelning i Sldercgrupp er.
Hela landets industri

1945
Ald"..g.upp

Min

10-15ir.......,
16-20Lr........
2L-25Lr........
zo-'uaf

........

3r-r0tu........
57-65 ir........
65-701r........
/u4r........

0,3
7,O
ro,7
r2,5
46,8
18,6

Kvinnor

0,6
r5,'
Lg,3
13,6
36,3
12,6

)1

r s

r,4

0,6

- , 1

Nobelkrut

1951
Miin

1,1
6J
9,3
9,9
58,0
1t,0
0,6

Kvinnor

0,5
15,0
r9,5
16,9
44,L
4,0
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rymdiskidning
Geometrisk
Av VerhmristareOTTO

SKILD

Ndr man trd'ffar p& rymdgeometriskaproblem giiller det kanske att dela upp desamma i r?itvinkliga
tilanglar, vilket ofta orsakarhuvudbry t. o. m. fdr rdtt
rutinerad personal. Det brukar vara vanligt, att man
klipper till figurer av papp, vilka sedan f& utgdra
demonstrationsmaterialfdr just det problem man h&ller pi med. Man kan slippa ifrtn att anvdndaspeciella
figurer om man liter tillverka "trigonometriska trd.klotsar", med vars hjnlp man kan demonstrerade allra
flesta rymdgeometriskaproblem.
Vid Nohabs verktygsavdelning och -ritkontor anvlndas sidana klotsar sedan flera ir tillbaka. Hela
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x/'l
/N/
.d/
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----'e. /
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Fig. 1

( Fora.frin fi;reg.sida)
Som synesdr det en tdmligen god iiverensstdmmelse,
dock med en markerad dragning mot yngre tldersgrupper f6,r de kvinnliga vid Nobelkrut.
Betriffande de procentuellafdriindringarnai ildersgrupperna bland anstlllda inom Sverigeshela industri
anger Statistiskirsbok bl. a. fiiliande siffror fdr skillnadernamellan Lrenl94l och 1945 i antaletanstillda:
Ald"rsg.rpp

Mdn

L6-20fu.....
2L-2rfu....
26-30&r....
3r-5Ofu....

.. -r2,9 %
..-3,9 %
.. -o,7 %
. . + 1 . 4 ,%
6

)r-o)at....

..

66-70ir....
hr ....
70-

. . + 2 2 , 6%
. . + 1 0 , 3%

trJ,o

7o

Fig. 3 och 4

Kvinncr

%
%
-1
R
%
-f o 7
%
+ 6,4 %
+ 6,9 %
-1

49,

'l

Hdr kommer "fdrgubbningen" tydligt fram i det att
alla ildersgrupper under 30 ir minskat i antal och
alla dlrdver dkat.
Ja, nl"gravidare kommentarerdro knappastbehiivliga, diagramoch tabeller fi i tivrigt tala frir sig sjZilva.
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Fig. 5 och 6

personalen kan intyga att klotsarna dro synnerligen
anvlndbara. F<iljande beskrivning hlnvisar till ted(nlngarna.
Huvudfiguren, fig. 1, visar en triklots (parallellepiped), som har rektangelformadeytor. Sidoytorna
dro vinkelrd.tamot dndytorna. Delfigurerna ha avritats
fr8.n huvudfiguren, som ar ritad i parallellperspektiv.
Om huvudkiotsenskiresi nedanbeskrivnasnitt, fig. 2,
blir den uppdelad i 5 klotsar, vars form f.ramgilr av
fig. 3-6. Fcirstasnittet gfu frln civre dndytanshdgra
sidokant till undre dndytansvdnstrasidokant. Andra
snittet gir frin 6vre dndytansbortre dndkanttill undre
dndytans frdmre indkant. Den klots, som har f6.tt
huvudklotsens civre dndyta, skdrestill sist i ett snitt,
som fdljer diagonaleni lndytan samt vdnstra hdrnkanten.

s;

€

t.kl
._l*l
^l

Fig.7

I

Fig. 12

(se
Om man t. ex. skall borra ett h&l i arbetsstycket
fig. 7, 8,9), i en riktning, som angesav vinklarna A
och B, miste man rdkna ut den resulterandevinkeln Z
samt exempelvisvinkeln Y och ddrefter vrida arbetsstyckettills linje V sammanfallermed linje T, varefter
man "tippar" arbetsstycket
s&,att hilets centrumlinje
kommerlodritt (se fig. 10, 11, 12). (Man anvdnder
ett vridbart rundbord, som ar "tippbart" endasti en
riktning. Se pilen i dndanav linje Tl)

--e

Fig. 9

ForoAlabbeu med.lemntar i arbete fi)r att inreda den nya
lohalen. Fr. t. herrar Halaard' GreJl som t. l. nickare, Nils
Karlsson och lohn FrancLe som elmonliirer, den sinniimnde

f:t
t
f

Karlskoga

Fotoklubb

ocAsi som mdlare, Foto Birger Carlson.

I likhet med alla andraideella ftireningar och klubbar har lven fotoklubben haft stora svirigheter att
kdmpa med. Ekonomin och lokalfr&ganha varit de
-.sf bretrtu.tde problemen,fcir att nu ndmna ett Par
av dem.
Lokalfr&ganliistesdock i viras, di vi av en hlndelse
kom i kontakt med ledningen ftir Karlskoga Mejeri,
som erbj<idossen mycketbra killarlokal i nva mejerierbjudandetmed stor tack'
byggnaden.Vi accepterade
samhetoch arbetetmed iordningstdllandetav lokalen
ig&ngsattesomedelbart.Indragandetav vattenledning
och avlopp samt elektriskaledningar har utf<irts av
firmor i Karlskoga, men rivrigt arbetehar utfcirts av
ett tiotal klubbmedlemmar,som offrat si gott som hela
sin fritid under nigra minader. Hittills har ca 3Oo
arbetstimmarnedlagts. Lokalensgolvyta dr 3) m2 och
en del har avbalkatsfdr morkrum med en avdelning
samten avfcir framkallnings- och f<irstoringsarbeten
delning fcir kontaktkopiering. Tv& forstoringsaPParater kommer att finnas tillg?ingiiga,en fcir smibilder
och en fdr negativuPPtitl 6 X 9 cm. Den d,vrigadelen
av lokalen kommer att anviindas som mcites-och utstdllningsrum samt bibliotek. Inredningen berdknas
bli klar i medio av oktober.

med TBV anordnaten
Fotoklubbenhar i samarbete
fotokurs,som r6nt livligt intresse.44 anmdlningarhar
inkommit, vilket dr mer an dubbelt sl minga som till
tidigarekurser. Anledningenh?irtill2irslkerligen den,
att kursen ?ir uppbyggd pi praktiskt arbeie fdr kurskurser ha varit nlstan helt
deltagarna. Fcireg&ende
teorefiska.Arets kurs ar forlagd till den ovan niimnda
klubblokalen.
Fdr ovrigt sysslarklubben med litet av varie och ha
bl. a. irligen iterkommande fototdvlingar. Tillsammans med KarlskogaTidning ha vi den ftir allminheten bekantatdvlingen "Bilden", som i ir samlat 20
deltagare.KlubbmedlemmarnadeltagaIven i tdvlingar
anordnadeav fotoklubbarnasriksf<irbundsamt en hel
del andra artangcirer.
Utstdllningar ha ocksi fdrekommit, bl. a. var en
sidan anordnadi Konsthallenmed bilder tagnaav den
kdnde industrifotografen Carl E. Rosenberg. Hans
bilder fdrekomma ofta i Bofors reklamkataloger.
Syftet med tdvlingar och utstdllningar dr, att man
skall fi se och ldra hur de egna bilderna limpligast
komoonerasoch utfdras fcir att bli estetiskttilltalande
och fdr att istadkomma tekniskt fullqoda resultat. Var

Berdkningenav vinklarna Y och Z tillhdr ju de
llttare problemen,men,pi grund av att sidanaproblem
tillh<jri de mest vanhga,har just dettavalts fcir att visa
hur de "trigonometriskaklotsarna" kunna anvdndas.
Sitter man hcirnkantensorn : 1, si ir dndkanten
: tg fcir vinkeln A och sidokanten: tg fcir vinkeln B.
Andytans rdtvinkliga trianglar ha kateter.respektive

Givetvis masteman ha trigonometriska tabeller fcir att
kunna utfdra berlkningarna. Ibland kan det visa sig
battre att viilja nigon annan linje dn hdrnkanten
som : 1.
: b, 's B :
Av fig. 1. fnmglr, u11--1-:
'cos
a
cos A
",_+= t t

:

tg A och tg B. Man ser genastatt -lE*:

och att ls t :
srn Y

tgZ :

ig Y

diagonalen.

Om man kdnner till tva vinklar, kan man rdkna ut
ralntliga vinklar p& de "trigonometriskaklotsarna".

Jf

:

+

: tg B cosA : tg c ochsi vidare.

cos

Till sist framhilles, att det fordras en tids anvdndning av de "trigonometriskatrlklotsarna", innan man
kommer underfund med deras vdrde som demonstrationsmaterial.

och en bcir dock striva efter att erh&lla en personlig
stil iiver sina bilder och inte scikaefterlikna iad andi
tidigare gjort.
Minga sldga,att det ir si dyrt att fotografera, men
.
-skulle
vi kunna fcirsdkra, att Kadskogaborna
spara
itskilliga tusen kronor per ir om de bara gjorde ett
fcirscikatt lan fotograferingensenkla grundr"egler,och
pl si sZitt[3. moa gl?idjeoch nytta av de s.rmrior, soutlagts pi pl8tandet.
Fdrfattarenhar sett atskilligabilder, som ldmnatsin
hos stadensfotohandlare, och kunnat konstatera, att
ca 80 /o av bilderna dro helt eller delvis misslvckade.
ban f& att man inte tagit hdnsyn till avstind, i;d octr
belysning.
Fcir att iterg& till Fotoklubben och dessarbetekan
ndmnas, att ett mdte med fdredrag eller filmfcirevisning h&llesndstanvarje minad. Till dessamcitenhar
iven allmdnhetentilltrade och lokalen ir i de flesta
fall Stadshotellets
festvlning.
Till sist kan nZimnas,att klubben har I3O medlemmar, vatay tvi tredjedelardro Boforsanstdllda.Ord_
fdrande dr bergsingenjdrSture Arvidsson, Stilavdelningen, Bofors. Arsavgiften dr Kr. 15: - och fdr
denna summa f|.r man,-fcirutom "Nordisk Tidskrift
f<ir Fotografi" och klubbenseget medlemsblad,,FotoTraff", m<ijlighetatt utnyttja mcirkrummetm. m.
Crb.

Olyck sf allsfrekvensen
vid Bofors
Frekvensenfor olycksfall i arbetet har for 3:e
kvartalet stannat vid7,29 olycksfall per 100 irsatbetarc, vilket dr den ldgsta frekvens, som
Bofors olycksfallsstatistik hitintills uppvisat.
Frekvensenfor 6rei torde knappast komma att
overstiga 8 olycksfall per 100 irsarbetare. T'ilI
detta gladjande resultat har mLnga sikerhetsintresseradeverksamtbidragit, bide bland arbetat
grupperna med sina skyddsombud och bland
arbetsbefdlet.
Olycksfallen utom arbetet ha ddremot stisit
med tvi enheter,f.rhn 9,L3 till 11,11, famfSrt
nied tredje kvartalet i fjol. Som vanligt har
fotboll, cykelikning och vedhuggning storsta
skulden.
Skyddspristivlingen foljes av alla anstdllda
med stort intresse. Vid tredje kvartaletsutging
hade endast fem av de 34 tdvlinesenheternapla-cerat sig si, att pris icke kunde utgi. Dessa-avdelningar ha emellertid mojlighet attbdttra pit
sin stdllning under irets sista kvartal.
Avd. S den 1 nov. 1951.

Gm.

HEilsniog frriln Argentina
Just nu, ndr vintermorkret tdtnar hdr hemma
i Sverige, borjar Nobelkruts-kolonien i Azul pi
att tdnka pi semesteri litet svalarenejder,blaid
'att
bergen och nere vid kusten, eller pi
fira jul
i sodra halvklotets tropiska somma]. Chefen ior
vir lilla Argentinafiiial, ingenjor Torvald
Norell, dr just nu hemma pi ett kortare besok
och berdttar:
"Vi ir 34 svenskar,nobelkrutare,dir nere just
nu, 13 herrar,11 fruar och 10 barn i skolildern.
Vi bor alla i Azal, bor bra iven efter svenska
forhillanden, men vi saknar ju vdrmeledning i
husen under vintern, d. v. s. ndr ni har det som
varmast och skonast (hm?) hir hemma. Rumstemperaturenkan di oftavara omkring
+ 10..
AzuI d.r en stad mitt ute pi. pampas, den har vil
20-30.000 invi.nareoch den ir handelscentrum
for ett jordbruksdistrikt och alla stora estancior.
Fabriken ddr vi arbetar ligger 35 km frin staden
och vi far in och ut med bil eller bussdagligen.
Nu har vi fitt en bra vdg ut, tidigare var det
besvirligare, sdrskilt ndr det regnade.
Arbetet dr intressant, men glr av olika anledningar, som vi inte kan inverka pi, lingsammare
dn vi riknat med. Aren gir ju och nog ldngtar
man hem ibland. Barnens skolging blii ju
ocksi ett problem. ,\lla gfu nu i aigentinska
skolor. Nigra sprd.ksvirigheterhar bainen inte.
De ha allaldlt sig spanskaph nl.gra minader. Vi
ildre avundas dem deras formi ga att snabbt
absorberaett nytt sprik. Ofta fetie nu hjiilpa
foraldrarna med spanskan.
Vi hiller tillsammans i gott kamratskapoch
forsoker begagna allatillfallen att gora det litet
festligt. Pi iordagskvallarnasamlasvi ofta. Alltid dr det nigon medlem av vht lilla koloni som
haft nigon bemdrkelsedagunder veckan."
Fotografierna pi motstiende sida fir ocksi.
berdtta litet om hur de vira ha det i friimmande land.
Viinstraraden:PlazanocbAyrAani Azul. - Heryarna
samladetill atado i ingenitu Norelh trddgird. BlinA1deoid festligt bord fr. u. (JrbanNirell, fru
lotefston,Karl Perston,(ett par tAymda),GdstaH'ellttrdm, Kml Norman, (ett par sAymda),Eduin Karlsson,fru Persson
ocbL. Bodin.- Cbefentitt b,ist.H.6graraden:Ett par au fabriAthusen,'
liigg mijrherill
sllitten,pampas,med bergeni bagrundenl"- MLltidy
ra$ i
pB ptageni
.fabriken.
- .BfdrAborntholonien
- FddeltedagsuppuaLtning,
Necocbea.
fi. u. fruarna
Hellstrdm, lYiirme, Persson,Thetinier (jubitar),
Norell

och Holmgren.

Samtliga fotos T. Norell.

36

I
i

Bn iilm om iiiretagsniimndernaNohabperrsionHrer
- "Inte tror jag det blir bdttre i jobbet fcir att ni
sitter hir och snackar och hiller kafferep en ging i
kvartalet."
Orden ir verkstadsarbetaren
F'ranssons
i en film om
ftiretagsndmnderna,som inspelatsp& uppdrag av Ekonomisk Information. "Fransson vaknar" dr namnet
pi filmen och i den scen,ur vilken repliken himtats,
har tvivlaren Fransson (John Elfstr8m) lnnu inte
vaknat. Han drrjmmer, att han gett sig rakt in i ett
fciretagsnlmndssammantrdde,
och det ir dir han sdger
ut sitt hjdrtas mening om ett och annat.
- "Det ska daltasoch pysslasom si hellegosingen
dA nere i knoget. - Det blir v?il brysselmattoroch
krukor med tulpaner i pi varendamaskin va?", fofisitter han.
Det ir Franssonsskepsis,som filmen velat g& till
angrepp mot. Filmen, som ir den fcirsta i sitt slag,
vill visa Franssonoch hans gelikar i alla ldger vad fijretagsnd.mnderna,rett skdtta, dr och kan bli. Filmens
fd,retagschef,disponent Svahn, f&r i Hikan \Westergrens gestalt och Janne, den av Bjdrn Berglund realistiskt fingade fackfd,reningsordfriranden,lyckas si
smi.ningom. Inte genom nigon slagstivertalning utan
genom att llta Fransson mot bakgrunden av 20- och
3O-taletsarbetslivsfd'rh&llanden
sjdlv iivertygasig om,
att avtalet om fciretagsndmnderbetytt ett stort kliv
f ramlt iffi.ga om arbetslivetsdemokratisering.Det blir
praktisk isk8dningsundervisning byggd p[ exempel
fr2.n dagensarbetsliv,som Franssonffu vata rned om.
Fdrslagsverksamheten,
omhindertagandet av de nyanstdllda, den interna informationsverksamheten,
hygienen och trivseln pi arbetsplatsen
dr nigra av de f6retagsnd.mndsirendenfilmen ger praktiskt belysning.
Aven vidareinformationenoch de olika medel, som
kan anvindas fdr att gcira denna effektiv, har filmens
fofiattare och regisscir (Rune Lindstrdm) i nigra
raska scener ftamhdvt betydelsenav.
Franssonvaknar till slut. I dubbel bemirkelse. Och
nu -dr det meningen, att filmen skall hjiilpa till att
vicka andra Fransscineroch stimulera intressetfcir
fciretagsndmnderna.Den dr frimst avsedd att anvdndas vid arbetsplatssammankomster
och liknande och
kan rekvireras hos Filmo.
En ao de biirande huuudrollerna,
Agren, innehas au Bjdrn Berglund.

fackf1reningsordl7randen

pfl utflykt
Nohab brukar varje sommar bjuda sina arbetarpensiondrer pa en sondagsvistelse p2. fore"Ulvon". Si har dven
tagetsarbetarsemesterhem
skett under den gingna sommarenoch den 18
augusti reste pensionererna, med eller utan
fruar, summa 125 personer,ner till Ulvon. Anlinda till on vdlkomnadesde av Ulviinimndens
ordforande Johan Nilsson. Ordforanden i Nohabs VerkstadsklubbErik Cadson talade dven
till pensiondrernaoch pi.minde om derasinsatser
si.vdl inom industrien som inom den fackliga
rijrelsen. Dagen tlll d"ra medverkade Metalls
musikkir. Vddrets makter bide log och grat,
mest det senaretyvdrt, men man hann med att
awerka kaffebordet i det fria forcdn det borjade
rc9fla. Trots det mindre gynnsammavddret voro
pensionarerna storbelitna med sin dag och
stdmningenvarbaraprima. Pensiondrernas
tack
till Nohab och Ulvostiftelsen genomfordes av
f. d. verktygsarbetaren
och gamle fackforeningsveteranenKad Appelgren.
Se bildsidan.

/. N.

htterafitr
Elephant Bill au Lt.-Col. I. H. Williams
O.B.E,, LondonRupertHart-Davis1950.
I svensk oversdttning utgiven frin Bonniers Forlag, Stockholm 1951.
Vill man veta allt om elefanter rekommenderas denna bok, som skrivits av den engelske
skogsvirdstjinstemannen i Burma J. H. \7illiams. Varfor boken omnimnes i B-pilen beror
pi, att S7illiams under sista vdrldskiiget fick i
uppdrag att organisera,en "elef.antkir" for brobyggnad, timmerfdllning och tunga transporter
i djungeln. Elefanterna gjorde storartadeinsatser, bland de mdrkligare var ex. forsoken att
transportera Bofors 40 mm kanoner. Hirom
skriver overstelojtnantSfilliams :
"Man hadefd,retagiten del experimentvid ett luftvdrnsregemente
med Bofors luftvdrnskanonermed
hopsdttbartunderrede,vilket gjorde det mdjligt att
demontera
kanonernasi att de skullekunnatransporteraspE.elefanttyggar.Jagfick i uppdragatt utexperimenteralZimpligapacksadlarfiir lastningenp6. elefanterna. Det tog inte ling tid, ty vi fann att den
(Foru. i sid. 4r)
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Pii Drottn)ngtotget i'l'roJJbl.it/4il enbrrAeMr jdrtiinrtnrt'ullt
pens)onirer busstr fi.r t,idare belordrtn tiJl LIhin. * .Xled.
trygge O.rAar FredriAs.;ott i Jpet.teil inttclerar peu.riouoirertt
UJriin. Ult,dniniudeus ordfdrnde !obtn Niltson nti)ler
och ililkonnar gArxern,t. Vid eu jAlte/;ingbard dracA.r
halfel, - Ar det tnfutne ganlt ingloksntinnen sont diskalert.r
au f . d.. lokappsittarna Guitdr Beilgl.t:on och Alfred Sten.rson
t. !. NArn2ds/enasAalina in.rlag t. h. ;i l. d. pannplfit,rlagarna
Karl Torslensson och Karl Sjdholnt. - Sit,;il peu.rionhrersont
.rentester hetnrnels 6tri ga gister antlerhil Jas ay hletal Lr rnu.rikkir. - F. d. suarra.ren och tran.rlagarett Erttsl Bdrjes.ron hat
lfiligen inte gldnt bort de rilltt tuAlerna. - En glad trio.
VerA.rtadsAJubben.rordldunde Erilz Cdr!son flankerad at
Ern.rt Bbr)e.r.ronoch Edrin Sren.r.ron. Foto: Fornr. Ake Nilsson.
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Ifen iiirsta medaljutdelningenABF och TBV ha hiigsfisong
I Bofors

och Biilrkborn

Elt 55-d,rs rninne

,

Utdrag ur Karlskoga hommunalstdnr?nasprotokoll fdr d.r 1896betrfiffand.e
Patriotisha Shllskapetsmedali till Boforsanstillda.

Den 13, dec.1896$ :2.
"Foredrogs disponentens for

Bofors och
Bjorkborns bruk i skrivelse den 5 dennes till
stdmman gjorda anmalan ddrom, att han hos
Kongl. PatriotiskaSZillskapet
hade for avsikt att
anhhlla om medaljer f.or lhngvarig tjdnst it vissa
vid ndmnda bruk anstdllda personer, vilkas
namn vid stimman uppldstes,varefter, och sedan diskussiondgt rum och forklarats avslutad,
stdmman enhilligt beslot att pi det livligaste
fororda, att Kongl. Patriotiska Sillskapet ville
tilldela sin medalj med konungensbrostbild it
foljande personer:
i guld: byggmzistarenAnders Carlsson; i silver: f. shgarenP. A:son Fisk, brukaren Joh.
Skiildqvist, kusken E. J. Eriksson, klensmeden
JonasGullberg, portvakten JohannesBihl, smdltaren Aug. Bjorn, brukaren Carl Carlsson,damvakten Erik Eriksson,f. klensmedenC. O. Flodman, hopsla1arcn C. G:son Nystrom, tegelslagaren C. J. Carlsson, ruttarcn J. M. Larsson,
brukaren Jan Persson, snickaren J. Hedlund,
jernvdgaren Anders Persson,fordrdngen A. P.
Pettersson,hopslagaren L. Nyqvist, smedsformannen Joh. Carlberg, pli.tvalsarenG. Frodell,
valsarbetarenR. Kling,. mjolnaren Aug. Lekberg, uppsittaren A. G. Sundberg, svarvaren
A. Bjorndahl, jernvd.garenJacob Ersson, valsmistaren C. P. Flodman, f. jernvagarenC. J.
Gustafsson,smdltaren C. J. Jansson,valsmdstaren Gustaf Nordahl, brukaren Petter Olsson,
jernvdgarenG. Stolpe,vdllaren P. E. \Tahlgren,
martinformannen C. F. Bjorndahl, klensmeden
John Bjorndahl, plitvalsaren C. Gode, valsarbetaren N. Holmblad, f. smdltaren A. F. Maxe,
valsarbetarenC. Modig, f.. vd,llarenC. G. Nystrtim, muraren Aug. Pettersson,valsaren A.
Reinholdsson,smdltarenA. Utter, valsarbetaren
C. A. Zander, uppsittaren Lars Agren, valsmdstaren J. Vallette, kusken Israel Bdckman,
knippsmeden Filip Nyqvist, faktor C. M. Lybick, masmdstarenA. Seberg,"
In fidem:
C:SONKJELLBERG.
JONAS

Nu pigir det frivilliga bildningsarbetetfor
fullt i Bofors och Karlskoga. Ett 100-tal kurser
och cirklar dro i ging inom de stora bildningsorganisationerna, ph Ungdomsgirden, inom
fackforeningarnasstudiekommitt6eroch i ovriga
ideella organisationer. ABF konstaterarett stigande intressefor engelska. TBV har lyckats
med de flesta kurserna som stod i studieprogrammet. Skola vi gissa, att bortit 2.000 personer i staden agna en eller annan kvnll it ur
bildning i sprik och tekniska dmnen eller it att
oka sitt vetandeoch sin horisont i konst, musik
och humanistiskadmnen.
B i I d e r n a: Ouerttt. a. liir ingeniorG. Gauffin en
TBV-grupp den bdgre rnatematiAens
mysterier.C.-G. FredriAstonleder en ABF-cirAeli facAligaoch
problem.- I andrab)ldradengwtggar
eAonomisLa
G. HallerstedtsaemAamed nZgraaa ufrratyshaarbetare.- P3 UngdomsgLrd.en
finner nzanocktSNilt
BergmantAurs i suensAa
fAr italienlrtaaylssays.TBV-Aursen
pfrSamlingtbatet
i AroAiteckning
bar som
- B, Tbelandert
uanligt samlatfullt deltagareantal.
engel&aAonuersationsgrupp
(TBV) bar rad.atupp sig
'fdr
bildernatisa H. Ernefotografen.- De neder.ttd
clou glada gitarrAursi Rosend.al.r
skola och Anders
Thuressont"MotorcyAelns
shdtsel",tonz bLdag3 i
ABF-regi.

Boforsfoto Tillman.

(Furts.frin sid.jS)
vanliga s. k. siamesiskapacksadelnskulle passa. Vi
fann ocks&att de burmanskaoozies och diras medhjZilpare kunde lasta och lossa kanonerna mycket
snabbt utan hjZilp. Luftvdrnsartilleristernabeh6vde
alltsi inte utbildas i elefantlastnins. Atta elefanter
kunde utan svirighet transportera ."tt kuno.t med reserveldrrir, reservammunition och all utrustning fdr
den brittiska servisen.
Dessaexperimentfullfciljdes aldrig. Om det hade
visat sig ncidviindigtskulle emellertid elefanternaha
erbjudit ovdrderligatransportmrijligheter,
ty de skulle
ha kunnat klara de brantasteskogsstigarciver bergen
ddr inga mekaniskatransportmedelhade kunnat ta
sig fram.
De elefanter som anvindes fcir experimentetstd,rdes
inte pi minsta sdtt av att en Boforskanongav eld pi
sjuttiofem metersavst&nd.Det var ingenting annatdn
dessaexperimentsom lig till grund fcir den historia
som artilleristerflasen berdttadefcir infanteristernaom
att vi funderadep3.att stridjainfanterietmed elefanter,
och att varje elefant skulle ha en kanon pi. ryggenI
Ett meddelandesom jag sZindetill artilleribeflilhavaren att jag till ett visst luftvirnsregemente hade av'itta
sdnt
kraftiga lasthonorfrir experiment'tolkades
pi. mS.ngahandasdtt som jag inte behciver nirmare
iterge. Eventuellafd,rhoppningar sveksemellertid ndr
elefanthonorna anldnde."
Lbg
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Wi frdgar-vGrara,
Aktuella
iinskemrflI
verks{iiderna

om

Bofls,

1. Niir nu BoLsuerhstiidernasAall utaidgas, har clL
bolaget tiinAt nLgot pA, att alla anstiilldai'"Bergel"
shulle aara mycAetlacAsamrna,
om iiaen en luncbseruering iordningstiilldes, ddr lagad mat p2 arbetsplatten
kunde erbLllas. Vid s7uiil ttora som srnLf i)retag runtom i landet finnes ju numera dylika luncbbarerdiir de
anstlillda mot en hllig augift kan f3 ki)pa sitt nziddagsmfrl. Detta iir fu ien adsentligldrdel, fr)r den hZrt jnktade nuild.snziinnisAan,
onz lagad m.atp3 arbetsplatsen
han tillbandabfrllas. Efter BofuuerAstiidernatntluarande loAalfdrbLllande kantke frSgan :Aulle bh tahr att
realisera, nzen niir nu uerkstiidernabetydligt sAall atdAas,ocb fi tmrtningom biinned de anstiilldasantal blir
allt flera, sAulle d.etdfi para nLgon omdjligbet att iiuen
dAa utrymntet sLpass,att Pldtr giuet till ett dylikt
nzar6etenteri
f t)r personalen.Det skalle tet med ilor
tillfred,rtiillelte, inte bara aa angkarlar oclt ungtndr,
utdn aa ett aar rorn leaer p3 torr:kaffning ocb nzath.da.
Att Bof ort iir ett f dretagsonziir m7.nom sina anstiilldat
biistra lror ai ost aeta, uarfdr ui liuen i detta mycAet
angeliigna yrkande boppa: ph bennget bittind.
2. I ett au B-pilent fdregSendenxlmmerbar obseraeratr att hlagom1} gjorts ouer cyAelstlillensd,LligabesAaffenhet uid Bo7sen. Med detta Aan till f ullo
besatznas
i aad cykelstiillen: tah betriiffar. Att cydelns
baAbjul ffr.rs3 i taAdroppiir inte sfi treuligt f i)r dgaren.
Hiir iir inte meningen ail fA eil elfektiat skydd not
regn aid blLsigt uiider, atan bara att l2 taLen fdrlnngda
fi att cyhelnilipper undan takdroppetoid m)ntta regnthur. Fdrliing taken p3 tamtliga cykelstiill rned.liknande anordning som uidtagitt p2 ittersta sidan aa B 7 !
Detta cyAelstiillsena ida ger effektiat skydd nog. Kan
man ffr be dem det uederbordtt ta en titt pi nhmnda
cy6elstill ocb sedanf i)rsdhaatt aahiilpa denna olligenhet med takdroppet, ocb rostiga cyAlar.
"BoJJei bergel"
Soor.r

1. P& Eder friga om vi, i sambandmed bergverkstadensnu planeradeutvidgning, tiinkt pi att ordna
med nigot utrymme direkt avsett fiir lunchservering
ffu jag svata,att si icke iir fcirhillandet i nuvarande
byggnadsetapp.
Vi ha full fcirstielsefcir Edra synpunkterpi matproblemet,och jag vill ndmne,att matserveringpi vira
arbetsplatserriverhuvudtaget,vid ett flertal tillfiillen
har diskuteratsmed representanter
fcir Fackfcireningen,
icke minst i sambandmed Kilstaverkenstillkomst.
Bergverkstadens
matf<irhillandenha dven varit pi tal,
men de ha inte penetreratsmera ingiende.

Aven om jag tror, att Ni inte ir frdmmandefcir de
komplicerade frigor man striter p3,ndr det glller att
ordna en matservering av ifrl.gavarandekaraktdr, vill
jag dock ndmna n&gravdsentligafaktorer, soln man
miste tagahdnsyntill.
Det fcirstaman begir dr att priset skall vara ligt,
utan att matenddrfrir ar av llg kvalitet. Den enskilde
personenvill inte alltid finna sig i att taga vad som
bjuds, utan han kommer med egna cinskemnl,for att
inte sdgaklagomil, vilket givetvis verkar irriterande
pi s&v2ilpersonalsom rusth&llaren.Olika arbetstider,
skiftging o. d. kunna d.venvarasvira att samordnamed
tiderna fcir matsetveringen.Man miste vdl dven begd,ra att rcirelsen ekonomiskt skall gi ihop, och en
fdrutsdttninghafilr dr att det finnes ett visst ininimiantal fasta abonnenter.I vilken omfattninc man kan
rdknamed sidanadr mig obekant.
Edra tjnskemil fcjranledeross dock att taga upp
matf.fi,ganpi nytt till diskussionmed representanter
f cir personalorganisationerna.
Z. En fdrbiittring av de pitalade oldgenheterna
rned
cykelstdllenkommer att utfciras.
A. Vahhteen

Studieproblem
Vore tacksamffr en uederbAlilgapplyning onz ltd
aad iitt Bofortbolaget tfrrdar sig om de anttiillda, tont.
genonz priaata studier, s2som Aorrespondensstud.ier,
fackskolor och dyliAt fdrsdka fdrAoura titt aetande.
Har dessa anstiillda mi)jligbeter, att rned. fr)retagets
bi$Znd appnfr ett biittre resultatmed sitt framfrtstrliuande och tagessLdanaansttilld.ai beaLtanded3 det giller
nyplaceringarinom ft)retaget? Har exempeluit en
person, rotn genotTzsjiilustudier per horrespondent
genontgStttekni& atbildning t. ex. aerhmiitlarekurser
eller andra ht)gre Aualificerade studier, att pfrriiAna
n7gon uppnzuntranfrLn bolagett sida, eller pfr uad oit
oiirdeskttesfidana anliillda? Har enligt utsago biirt,
att bolaget inte tar stor biinsyn till teoretisk utbildning
sotn bedriuesp3 eget initiatiu, iltan mest till prahtish,
iir detta rihtigt?
" Fr7guls Knulle"
Soar.r

Bolaget har alltid frjrs<iktatt virda sig om s&dana
anstillda, som genom olika slags enskilda studier
cinskafrirkovra sitt vetande. Redan 1911 startadesunder bolagets medverkan Bofors Aftonskola, dir de
anstdllda kunde studera yrkesritning, yrkesrd.kning,
svenskam. fl. nyttiga zimnen.Skolansverksamhetfortsdtter i viss omfattning under Bofors Industriskola.
Den frivilliga studieverksamheten
inom ABF, TBV
och fackfdreningarnasstudiekommitt6 understcidies
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ocksi av bolaget. De personer,som privat 6nska genomgi Hermodsoch liknandekurseri tekniskadmnen,
ha genom ABF och TBV mtijlighet att erhiila viss
rabatt p& kursavgifterna.Fcjr stipendiertill anstdllda,
som 6nska studeravid vissafackskolor,ansl&rbolaget
irligen ett belopppi 10.000:- kr.
Bolaget har allts&pi olika sdtt direkt och indirekt
siikt hj2ilpa dem till ritta som cinskat forkovra sitt
vetandegenom privata studier. Sedandr det en annan
fr&ga, hv dessaprivata studier kan resulterai omplaceringarinom fdretaget och i vad min de blivit
ekonomisktvdrdesatta.
Rent allmlnt kan man vil hdvda,att den, somgenom
studier eller pi annat sdtt skaffat sig ett dkat kunnande, genom detta bcir ha mrijligheter gtira sig bittre
gillande i den relativa frihet, som dock fortfarande
rider inom enskilt niringsliv. A andra sidan miste
man emellertid ocks&gdra klart fcir sig, att just inom
enskild foretagsamheten exameninte i och fcir sig
utan vidare kan innebira motiv frir omplaceringaroch
befordran.
"Knutte" ndmner sdrskilt verkmdstarkurser,
varfcir
vi kunna taga en sidan som exempel. Om en Person
genomg&ren verkmistarkurs,finns det inga garantier
di
fdr att han dirigenom blir ldmpadtill arbetsledare,
en sidan, fdrutom visst tekniskt kunnande, iven bcir
ha en hel del sdrskildapersonligaegenskaper.Det kan
silunda hdnda, att en Person,som icke genomg&tt
verkmdstarkurs,miste fi gi frire den som nedlagt ett
i och f6r sig aktningsvdrtarbetepi sin utbiidning
genom att genomg&en sidan kurs.
Det kanske ocksi behover framh&llas, att om en
duktig och skicklig yrkesmanutbildar sig till en medelmittig ingenjcir,detta icke alltid innebdrnigon fdrdel
varken fcir bolaget eller personenifrLga. Att det ovillkodigen skall resulterai omplaceringaroch ekonomiska omvdrderingarftjr alla, som utbildar sig i det
ena eller andra avseendet,fir sllunda inte tagassom
en sjdlvklar sak.
A andrasidan fir man helt allmdnt sdga,att det fdr
bide fiiretagetsom s&dantoch landetiir av utomordentligt stort intresseatt t. ex. tekniskabeg&vningarldmnas
miijlighet att gcirasig giillandeoch motsvarandegdller
givetvisdvenp& andraomriden. Man torde nog ocksi
kunna hivda, att personersom visa en sidan energi
och ambition, att de offra sin fritid fiir att vidareutbilda sig, minga g&ngerdro mer vlrda att tillvaratagas
och genomsin sociala
dn personersom slentrianmdssigt
ursprungsmiljd fiirviirvat ungeflr motsvarande utbildning.
Men, som tidigare sagts,fir man inte fcirfalla till
att tro eller rdkna med, att varie genomgingenkorrespondenskurse. d. utan vidare skall avspeglasig p&
det ena eller andra sdtteii anstdllningeller lciner,speciellt inte om fdrutsdttningarna i dvrigt inte dro f<irhandeni nigon hdgre grad.
I detta sammanhangskulle jag emellertidvilia rekommendera,att personer,som vidareutbildasig pi
det ena eller andra sdttetoch som ha speciella6nskemFLliffi,ga om ombyte av arbete inom fdretaget, anmila detta till EPM, som ju fdrmedlar och skdter
anstillningar och omplaceringar av m&nadsavlcjnad
finns ocksi antecknat
personal. I virt personalregister
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utbildning o. d., varfdr det ir ett intresse,inte bara
fcjr den anstlllde utan dven fdr bolagei,att eventuella
fcirdndringarhZirvidlagkomma in i registret.
Till slut kanske jag bcir deklarera,att iag Personligen dr utomordentligtintresseradav en stcirrercirlighet inom kiren, men under tider som nu rida med
civerfull sysselsittning pF' alla avdelningar, ftjrstir
man, att det 1r svirt att kunna, med hdnsyntill fciretagetsbdsia,slita folk ifrin vdrdefulla uppgifter, som
de dro fullt insatta i, ftir att flytta dem till nigot
annat. Hdr misie en avvdgningske mellan ftiretagets
och individens intresse. Miirkligt dr ocksi hur det
minga ginger stdter pi svirigheter dven frin de enskilda individernassida att flretaga omflyttningar rivenom det skulle innebdramojligheter till framtida
befordranoch utveckling'
Hernter Nordquist

5O'6rsdagen
P2 femtioLrsdagen,d'ennaldr en ntodern, iiikiad
men ocks7riitt an'
miinniskahanskernestrninnesttkrda
pertonalen't'|
ttriingande dag, liir den rnfrnadsaulonade
fritt frLn arbeletutan l1neaadrag.Fdr aissoen ultp,nunlrdn ) uLr annart riitt opersonliga"foretagstill'
uaro". Men uarfr)r l3r inte d'etimauliinadesammaf i:r'
rt7.n? Ar det ett rent fdrb)seendeeller en ekonontith
frSga undrar
Exiubirar
Soor:

Enligt giillande reglementefcir tjdnstemdnnenvid
Aktiebolaget Bofors fiireligger icke nigon r?itt till
ledighet p[ 5O-irsdagen. M&nga tjinstemdn bruka
med ldngre eller kortare
ocksi kombinera50-&rsdagen
dvenfdr
och reserverasilunda en semesterdag
semester
femtioirsfirandet. A andra sidan fcirekommergivetvis
ocksi enskilda faIl, dar vederbdrandetiinsteman fir
permissioni sambandmed hdgtidsdagen.Hdrvid fir
man fcirutsdtta,att vederbdrandeavdelningschefpriivat
fallet och beviljat permissionenmed hinsyn till exempelvis s8dana faktorer, som att tidnstemannengiort
kortare eller ldngre dvertid utan dvertidsersittning.
Nngon r?itttill avkjnad ledighetvid )O-irsdagf<irekommer som sagt inte.
E/Nq

Hoppierka'
en asocialindivid eller en tillging ftir samhiillet.
HoppierAan, den i bild ocb text p3 uers ocb prosa
onzskr ia ne sambdll sf6rstt)raren, ind ustr iali vnens f i ende
nr 1, iir Aantheinte den atocialeindiuid' han gdres till.
Han iir ett barn ao s)n tid, den ooerfulla sysselsiitt'
ningent. Ofta nr ban det salt, som bebdusi en bdg'
rationell uiirld, en fi)rttiljare ocb gliidiesprid'are aa
rdng. Hans tal dr muttigt, hring bans Perron en
atmo$iir aa mystiA, en aiilbehdulig motaiAt illl trAhigDumdrygt befiil ocb
bet ocb stelbet p2 arbetsplatsen.
fackliga phaar bar i honom en sauren fiende, ocb
mLnget aisdomtord ringer Aoar lfrngt efter det fabrihsporten fdr sista gLngen .tlutitr bah indiaidualistens
rygg. Visst han d.etiita arbetsbytenairritera, men den
saemkaarbetsAraltendr trdgrdrlig ocb ierhan en minoritet. Liht thrhtidens getlill aandrar han frSn plats till
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platt frLn ort till ort, ffu erfarenbet, yrketthicAligbet
ocb miinniskoAiinnedorn.
. Den fuerfulla sysselshttningen,framsprungen ar
ArigsSrem otillfredt:tiillda konsimtion ocb ipprlttning, blir helt siihertinte permanent..H6gkoniunAturen kan lAfi rn iiuer i Aris ocb arbetildshet. D3 Aommer ierhan till iln rtitt. Obunden till plats och tid,
llitt att locAaduer p3 andra arbetvppgifter, blir ban en
tillgLng aid omldggning au iniiustrin ocb uid aubiiilpande au "flasAbalsar". Hoppierkan f druancllat
frfrn en atocial indiaid till en aAtningsaiird medborgare, blir en tillgfrng fr)r industri och-samhille.
A, G.
Socrr
Vi vill gdrna lilta denna aktuella f.fiLgag3. vidare
till ldsekretsenfcir begrundandeoch besvarande.Det
synes,som om insdndarenkanskevdl mycket glorifierat den allvadiga fcireteelsen"Hopp-Jerka". Om si
vil vore, att "Hopp-Jerka" verkligen ldrde sig n8.got
pi',varje arbetsplats- det gjorde de kringvandrande
gesdllernapi sin tid - men det vill han tyvdrr inte nu.
Han lyder minsta motstlndets lag och tar det enklaste
jobb, ty han vet att han flr bra betalt och att man har
anvindning frjr honom vart han in kommer. Yrkesskickligheten kan man silunda tala tyst om och fr8.ga
ir ocksi om icke hans erfarenhetoch mdnniskoklnnedom mest blir av negativ art.
Har redaktcirenfel eller ritt i sina funderingar?
Vilkommen med inliigg i denna aktuella friga !
Red.

fnternationellt

Avltiningsdagar
Boforsverken

semesterutbyte

o. A. G.
Soorr
Undertecknad,som med intressetagit del av frigan
om semesterutbytekunde ordnas med nigot utliindskt
fdretag som har fritidsanliiggningar, dE frdmst nigot
engelskt, kan fcir semesterhemmetStoriins del meddela, att det sdkert finns mdjlighet att placera nigra
engelska eller andra utldndska familjer & semesterhemmet.
Denna ffitga har givetvis sitt intresse bland annat
ddrfdr, att m&nga av vl.ra medlemmar studerar olika
slag av sprik. Fijr dessavore ett dylikt utbyre en
ovirderlig tillging. Frlgan dr emellertid, om det finns
semesteranldggningar
av den art, som vi har, och som
hiller sl liga priser som semesterhemmetStortin 96r.

oeh Nobelkrut

Timaulonad.personal 1p52.
Redovisningsperiod

Avlbningsperiod

11
2
23
4
))
6
47
8
59
10

67r
L2
773

r4
8

15
16

917
10

Vidgat internationellt samarbeleoch ztmginge ntelIan Linder ocb folA iir ldruitso ijnthuiirt ph liiets atta
omrhden. MSnga missfdr:tLnd ocb gamla fi)rdontar
elimineras belt siiAert om personliga kontakter ilittare
Aunde Anytat ao folkeu bredalager. Fdrutsiittningarna
lir ocAfi sti)rre nu dn tidigare. Ftirbindelsernahar utbyggt:; bliait snabbare ocb relatiat billiga. Lingre
re?nerterocb bittre sprfrAhunsAaper
i)Aar nzoiligheten.
Fiir de liigre inhomsttdgarna utgdr emellefiid bdgd
kostnaderfr)r mat ocb logi oi)wstigliga binder f dr in
utlandpistelse. Man stciller dSfrLgan: Borde inte ett
vmarbete Aunnainledat med t. ex. ett engeltk, f()retdg,
som bar fritidsanliggningar, och ufrrt eget om ett b"egriinsat ut byte aa semet t erfirar e?

1962

11
72

18
7g
20
27
22
23
a,4

1-3

25
25

Periodens
omfattning

t/t - g/r
1o/1 -23/r
24/r - 6/2
7/2 -20/2
21/2 - 5/3
6/3 -re/3
2o/3 - 2/4
3/4 -16/4
17/4 -30/4
r/5 -r4/5
15/' -28/5
29/5 -1r/6
L2/6 -25/6
26/6 - e/7
ra/7 -23/7
24/7 - 6/8
7/8 -20/8
21/8 - 3/9
4/9 -17 /e
18/9 - t/to
2/to-tl /10
t6/10-29/10
30/r0-r2/71
13/11-26/17
27/71-10/12
1 7 /r 2 - 3 r / 1 2

Mdnadsaalonad personal,
21 januari, 22 febluari,2l mays,25 apfil,23
maj, 20 juni, 25 juli, 22 augusti, 25 september,
24 oktober, 25 november och 19 december.
(Med reservationfor eventuelladndringar.)
Det gir knappast f6,r en arbetafiamilj att betala hiiga
badortspriser. I England dr det nog hdgst ovanligt
med semesteranld.ggningar,
som iges av arbetarna.
I dvrigt kan man instimma i vad som stir i frtgan
om att det internationella samarbetetvidqas. Kan
Stordnastiftelsen
p& ntgot vis medverkadertiil, si skall
vi givetvis gdra detta, till nytta och ndje fdr dem, som
kommer att reflektera p& ett utbyte av detta slag.
Bofors den 5 nov. 1951.

STORONASTIFTELSEN.
Gl)staNilsson.
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Anders.ron,Carl
Reinhold,fddd I 886.

Boforsverken
Personalia i fcireg&ende
nr av B-pilen.

Januari
7g2r
L. Brink, Karl Oskar, Piitslagare
19L6
1. Nykaitt, GdstaB)rger, Smed
7948
6. Karlston, Oshar Albin, Avsynare
1932
8. lernerstam,Knut Hilding, Konstruktcir
7942
18. Berg, Rolf Euert, Reglerare
7937
18. Fal6, Per Hilding, Rijrarbetare
19. Karlsson,GustauAdolf , Ttansportarbetare1939
28. Sandell,Anton Rudolf Emanuel,Krankoppl. 1 0 L )
31. Bergkuist,RagnarValter Edain, Grovarb. 1 c)11)
79r6
37. Mybrman, Karl Gztnnar,Refflare
1934
31. Sdderstrdm,lohan luar, Forsd:ljate

I'
+l

+

Februari
2. Striimberg,Er)A Gustaz,,Amnesfraktare 1940
1949
4. Magnuston, Gastaa Albert, Filare
6. lohanston,And.ersEduin, Kontorsvaktndst.L 9 i 4
7. Lundberg, Erland Fritiof , Kanonborrare 1 9 2 0
19311
9. Larsson,Carf Konstrukt6r
II. Bjdrk, Karl Yngae, Avdeln.-fcirestindare. L 9 1 7
1929
12. Magnusson,Tortlen Magnus, Svarvare
1926
1). Karlsson,Adolf Herbert, Grovarbetare
15. Badenheuer,Friedrich Wilheltn Albert'
Dr-ingenjcil 1950
1939
15. LoAander,loban Valt'rid, Kranfcirare
1936
22. Lttnd, f onas,Grcvarbetare
1934
23. lobansson,Erik Augast, Stdllare
Mars
1917
2. lobanston, OsAarAlgot, Slipare
192t
74. lYablgren, EriA Hialmar, Kallsigare
7933
23, Danielsson,Harald, Sekreterare
1944
23. lak.ob::on, Kar'l Helnzer, Finrensare
L95r
26. 6rn, Eduard, Gjuterihantlangarc
1927
29. Lunduall, Erland NiLanor, Stickare

Januari
2. Boox, Vi€tor Vitalis, Apparatskcitare
6. Soblrnan,SaerreR:ton, Direktijr
16. Tberus, Albert luar, Appantsk<itare
Februari
II. losef:son, Karl Henrik
(::r(K:irr^r,

i

1924
-l

o)-7

1 ()71

1g)11

Mars
l. Palm, Ernsl Eugen, Krutbruksarbetare

1926

Wedaverken
Februari
23. Pettersson,Robert, Borrare

1945

Mars
70. Lagerhielna,Peltr, FcirsZiljningschef
17. lobnsson,Suen,Kdrnmakare

1,928
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IOr Z/ t)Ansteaf.

Starh,Guttau Emanuel,
fddd 1883.

Personalia i fciregiende
nummer av B-pilen.

Nohab

Nobelkrut

.+

KAllstrt)tn, Gustaf,
fddd 1886.
Kdllstrom anstilldes Lr
r92o vid Nydqvist &
Holm AB som chaufftir,
och innehadedenna syssla till den 30 sept. di
l-ranavgick med pension
efter ca 32 tjiinsteir. Vid
jubileet 1947 erhtjll han
medalj och gratifikation

\/a

/

Januari
2. Lincl6n, Axel Eduin, Gjuterihantlangare l9il
Februari
1927
1.. Danieltson, Gustao Fridolf , Rensare
22. Magnuuon, Gustaf Viktor, Traversskdtare1950
1'947
28. Thunberg, OsAar,Transportatbetare

Mars
Karl Alfred,Borrare
4. Sit)gren,
20. Larsron,GustaaSigfrid, Truckkcirare

195r

Tidaholrnsverken
Mars
25. Abrabansson, Karin Maria, Stdderska-

1943

1A)-7

Ulvsunda verksttider
Mars
8. Lacherud,Rut Matilda Linnea, Tempoarb. 1938
1944
l). lensdn,Karl losef, Slipare

t
I
I

Bergstrdm, Gustaa Ture,
f6dd 1886.
Bergstr<im anstdlldes i
SmedjaniBoforsimars
I9o3, ovefilyttades1908
till Valsverket och kom
i914 tiil Hnrdverket,fdrst
som faktor, frin 1918
som fdrman. Han blev i
juli 1936 verkmdstare.
Denna syssla innehade
han till den 30 september

nr"l;
sionefterca 48 tjanstu..oir,?i;;,*.'.t#'.1t
medalj och gratifikation f6,r 43 ttdnsteir.
Bredberg,OtAar Albert,
" f6dd 1882.
Bredberg anstilldes hr
7897 vid Nydqvist &
Holm AB, ddr han arbetade till den 7 okt., di
han avgick med pension
efter ca 54 tjinsteir. Han
arbetadedi som frdsare
vid Maskinverkstaden,
avdeln. 60. Vid jubileet
erhcillhan storamedaljen
och gratifikation f6r 50
tj?instetr.
Araid,
' lacobron, Ioban
f6dd 1886.
Jacobssonanstdlldesvid
Bofors i november1924
som konstruktdr p& Konstruktionskontorets
f dltartilleriavdelning,
vilken
sysslahan hela tiden innehaft. Ar 1949
- erhill han
medalj och gratifikation
och hade s&lundaca 27 3,t
i bolagets tjdnst nir han
avgick med pension den
30 september.
' Kling, Daild Fritiof ,
fitad 1884.
Kling anstdlldes i aug.
1899 som gjutarel?iding
i Stilgjuteriet i Bofors,
arbetadesenare som gjutare p& denna avd. till i
dec. t94l di han iiverflyttade till Byggnadsavd.
som kompressorskritare
och fcirr&dsarbetare.
Frin
aug. 1948 till den 27 sept.

uppnidd
pensionsilde*
rr:elt' ffi*l;;"*'X ;;l

verktygsutldmnare
i Plitverkstaden. Medali och qratifikation fitu 47 tidnste8.rfick han vid iubileet rg46.

Lartson, loban Aruid,
fddd 1884.
Larsson arbetade fdrsta
gingen 1917-1918 vid
Nobelkrut som byggnadssnickare. Ateranstilldes
1924 p8 Byggnadsavdelningen och arbetadeddr
tlll 1940, di han civerflyttade som maskinsnickare till Snickarverkstaden. Hdr arbetade han
till den 30 sept. di han
avgickmed pensionefter ca 30 tjdnsteir. Vid iubileet
1946 erh6ll han medalj och gratifikation frir 25
tjdnsteir.
Olsson-Kock, Frant
Leonard,f6dd 1884
Olsson-Kock anstaildes i
juni 1903 vid Stilgjuteriet i Bofors, civerflyttade
1907 till Valsverket, men
iterkom 1914 till Gjuteriet, dir han i jan. L)28
blev f6rman. Denna syssla innehadehan till den
30 sept. dl han avgick
med pension efter ca 48
transteaf. vrd jubrleet
han medalj och gratifikation fiSr 43
'

1946 ethlll
tjlnsteir.

Pettert son, Oshar Elander,
fddd 1884.
Pettersson
anstllldesi Bofors fdrsta gingen i april
1910 pi Byggnadsavdelningen, ddr han arbetade
till maj 1912. Aterkom i
april 1915 till Valsverket,
dverflyttade senare till
Provstingsavd. som kranfcirare och var frln april
1946 till 1 nov. 1951. de
han avgick med pension,
traversfdrarei Frlsareavdelninqen."Hanha& di ca
38 tjdnsteir och fick medalj'och gratifikation vid
jubileet for 33 tldnsteir.
lV ennerslen,Anders luar,
fitdd 1882.
N7ennerstenanstdlldesvid
Nydqvist & Holm AB ir
. L9O4, ddr han varit anst?illd pi Montageavdelningen
sisom maskinupp',
sittare. Tjdnstgjordesom
fdrman mars 1920-nov.
L924. Han avgick med
pension den 25 augusti
efter ca 49 tjensteer.Vid
jubileet 1947 erhdll han
medalj och gratifikation fdr 45 tidnsteir.
'
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Tnmumwinn
Ahtiu, Karl Ragnar,
f6dd 27 jv,h 1894,
dod 10 aug. 1951.
Aktiv anstdlidesir 1921
pi Avlciningskontoretvid
Nydqvist & Holm AB,
dir han senareocksi arbetade pi Planeringsavdelningenansomkontorist
till sin bortging. Vid
jubileet 1947 erhllI han
medalj och gratifikation
f'6t 26 tjlnsteir.
EriAsson,Axel Georg
Erland,
f d d d 1 5 d e c .1 9 0 1 ,
ddd 12 okt. 1911.
Erikssonarbetadevid Boforsverken och Nobelkrut, drir han var anstdlld
febr. 1P2O-sept. L926,
febr. 1929-au& 7930
och frin m^j 7934 tiII sin
bortging. Han var f<irst
krutvalsare p& Nitroglycerinkrutavd. till 1946
och direfter lidsvetsare pi Nitrocellulosakrutbruket.
,.,::.:.:a!t|:.tii;;,::t:\:tri:;;;:,21!.r:t9jli;.ii!ijii:;l!::,q:.|'4.'i!4,\
Ldfquist,

Suen Gustaa,
fddd 4 nov. 1884,
ddd 15 okt.1951.
Lrifquist anstdlldesi september I9L4 vid Boforsverkensom svarvarei Kanonverkstaden
och blev i
februari I94O avsynarcplt
sammaverkstad. Denna
sysslainnehade han vid
sin bortg&ng.Vid jubileet
1945 erholl han medalj
och gratifikation fot 32
tjdnsteir.

Linnarssorz,Entil Ragnar,
fddd 18 febr. 1907,
d6d 11 sept.1951.
Linnarsson anstilldes ir
t92L vid Nydqvist &
Holm AB p& Montageavdelningen och arbetade
senarepi Avsyningsavdelningen som filare och avsynare. Vid jubileet erhcjll han medalj och gratifikation for 26 tjdnstefu. Han var dven en
aktiv, intresseradoch betrodd fackfdreningsmr.n.
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Gl.ad,Oskar Enanuel,
f6dd 13 nov. 1891,
ddd 5 juli 1951.

Personalia i fciregiende
nr av B-pilen.

lobansson,lohan Bernhard,
fddd 19 april 1893,
d6d 10 okt. r95r.
Johanssonanstdlldesden
vid
L2 augusti I94l
AB Tidaholmsverkensom
filare och blev senareavsynare i Maskinverkstaden. Denna sysslainnehade han vid sin bortgeng.
Carlton, EriA Konrad,
fitdd 17 dec. 1899,
diid 6 okt. 1951.
Carlson anstdlldes vid
Nydqvist & Holm AB ir
I92O som svetsare pi
Montageavdelningen-Pi
arbetsplatsen drabbades
han av hjnrnblddning,
som Indade hansliv. Som
aktiv fackfcireningsman
nedlade Erik Carlson ett
utomordentligt fiirtj?instfullt arbeteoch hans namn skall frir alltid vara fdrsemesterknippat med skapandetav "Nohabarbetarnas
skall
paradis" pn Ulv<in. Ocks&inom idrottsrcjrelsen
man minnas honom som aktiv idrottsmanoch skicklie
organisatdr.
Mattsson, Karl Axel
Bertil,
fddd 7 dec. 1895,
d<id 3 sept. 1951.
Mattssonanstdlldesi aug.
I92L som tidskrivare r
Fdltverkstadenoch slutade denna tjZinst i jan.
1923. Ateranstdlldesi
augusti L923 som rrtate
pi Konstruktionskontoret,
blev 1937 fcirestindare
fcir ritningsexpeditionen
och t93g materialbevakningschef
pi Planeringsavd.
Aterkom till Konstruktionskontoreti dec. 1945 och
blev i aug. L948 chef.fdr Transportavdelningen,
vilken
sysslahan innehade vid sin bortging. Vid jubileet
erhrill han medalj och gratifikation fcjr 25 tjdnsteir.

dcinsues=

VERI(SAMHETEN
Boforsverken
Forslagskommitt6nvid Boforsverkenholl den
9 november sitt andra sammantrddeunder iret
under ordforandeskapav direktor A. \Wahlsteen.
Vid sammantrddet behandlades 15 forslag,
samtliga inlimnade 791t, av vilka 4 tidigare
behandlats och bordlagts for utredning eller
ytterligare provning. Tills dato ha 27 forslag i
ir inldmnats till kommitt6n.
De belonadeforslagen iro:

Kommitt6n beslotatt sistndmndaforslag, som
belonadesmed hogsta summan 25o kr., sdrskilt
skulle framhillas. Genom en mycket enkel och
billig anordning, en mellanldggsbricka,kunde
arbetsoperationenutfcras i en och samma uppsdttning,vilket okade produktionenhogst betydligt. Med anledning hirav foreslog herr Bostrom sjdlv en justering nedit av sitt ackord.
Forslagav dennaart, vilka kunna oka produktionen utan stiirre investeringari maskiner och
verktyg, iro synnerlige,nvdlkomna och Forslagskommitt6n motser tacksamt alla nya initiativ i
denna riktning.
*

Medaliiirer

l95l

14421 Hilding Dablstrdm, B -30.'Konstruktion
av transportspel fiir flyttning av idrnvags'
vagnar pi ovre nivin. (Reg. a/fl.)
17819GostaHogberg,VV Z4: Konstruktionoch
beriikning av diagram for mdtning av pinnmittstilldgg. (R.g. 6/51.)
2620I. Em. Holm,VK 25: Konstruktionav axelkoppling (korskoppling fiir kardanlinkar och
dylikt). (Reg. a/5t.)
2650 Gote Forsberg, VK 25: Konstruktion av
anordning avseddatt eliminera splinesglappet
mellan axel och hjul. (Reg. 16/5r.)
4514 Euert Hielm, B 26: Konstruktion av aPPa'
rat for provning av ventiler. (Reg. i7l5t)
samt av anordning for rensning av impulsror
frin regulatorer.(Reg. $/5L.)
1783 OIou Aronsson, VK 25: Konstruktion av
fixtur att anvdndasvid gravering av skalor for
lingfrdsmaskiner.(Reg. 19/ 51.)
1641lohn lansson,VK St.' Konstruktionav justerbar upphdngningsanordning.(R.g. 20/ 51.)
7253 Gosta Eriksson,MH 23.'Konstruktion av
fixtur for riktning av f\ansaxlar och liknande.
(Reg. z3/5t.)
6595 Holger Andersson,ME 20: Konstruktion
av karca for flyitning av skdnkstakaroch liknande. (Reg. z4/5t.)
3046 Inguar Bostri)m, VA 4o: Forbdttring av
metod vid strypning av 4A mm granateimnen
i 36 tons press.(Reg. 29/5r.)

Vi ha hiir tiilfnile att visa fotografier av ytterligare
tre av I95L irs medaljcirer,samtliga anstdllda vid
Nobelkrut. Fr&n v. t. h. se vi krutbruks arbetatna
Gustaf Helmer Eriksson och Ferdinand Gadde och
reparatiirErnst Holger Karlsson.
*

Ndsta nummer av B-pilen, som blir Nr 1 19j2
av 7:e irghngen, berdknasutkomma i mitten av
mars mhnad I9j2.
Text, bilder, fotografier och tecknrngar, allt
lika vdlkommet, bor vara redaktionen tillhanda
senastden 10 februari. Di. numret som vanligt
kommer ati innehi.lla en kronika over 1957 Lrs
hdndelser, vore det vdrdefullt om bidrag till
kronikan inldmnades snarast mojligt pi nyhret1952.
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forbrukning uppstir som bekant exempelvisgenom tomsiende motorer under raster eller
ldngre p^Jt.t, fldktmotorer och belysning som
zir inkopplad ndr det dr obehovligt, ldckor eller
i onodan oppna kranar i tryckluftledningar etc.
Elkaminer bli ju synnerligen oekonomiskavid
kraftpris. Sdrskilt mi vidare piifr?agavarande
pekas,att det nu lonar sig sldcka dven lvsrorsbelysningredan vid pauserom ca 20 min.
En vddian riktas hirmed till en var att medverka till minskad forbrukning av elkraft.

BOTAGSTBIININGBN
Pfi elkraften!
Pi grund av otillrdcklig nederbord i de for
landets kraftproduktion viktigaste omridena
miste sedan borjan av oktober minad underskottet i Bofors egen vattenkraftproduktion tdckas dels genom egen ingkraft, dels genom kopt
ingkraft. Situaiionen dr sidan, att hngkraft,
som alstras genom koleldning, miste kopas
praktiskt taqei dygnet runt. Denna kraft kostar
Z e > ge"g;, si. riycket som under normala forhillanden, di densamma alstras i vattenkraftverk. Det dr ddrfor angeldget,att sirskild upprndrksamhetnu dgnas it att undvika all onodig
forbrukning av elektrisk kraft. Sidan onodig

Dn viidian

I

att

spara

Ddrjdmte mi n:imnas, att det importerade
kolet i forsta hand reserverasfiir industrin och
kraftproduktionen. En opi,rziknathog forbrukning for dessadndamil kan dd'rf.orkomma att
ghytterligare ut over tilldelningen forza-rme och
varmvatteni bostdder.
Bofors den 14 november1951.
A.IVahlsteen

n

YDTDRA1TDR
meddelandeom
Just nir B-pilen gir i press ing&r
slutat'
veteraner
Boforsverkens
av
tvn
att ytterligare
Storm, Karl FiliP,
f6dd 1884.
Storm anstilldes i mai
1913 som rensarei Stllgjuterieti Bofors, dir han
arbetadetill juli r9i9 de
han dverflyttadetiiiVakttill
avd. och dirifrin
Transportavd,ddr hanvar
stddare, krankorare och
transportarbetare. Frin
1an.tl4O till 3 nov., di
han slutademed Pension
efter ca 38 tjdnste&r,var han stidare i Kanonverkstaden. Vid jubiieet 1946 erholl han medalj och gratifikation fcir 33 tidnsteir.
Bick, Karl Filip,
f6dd 1884.
Bdck anstdlldes1895 som
glutarelirling vid Stligjuteriet i Bofors, ddr han
senxre blev gjutare i
Handformningsavd. och
ddr han arbetadetill mars
'194i d3'han iiverflyttade
som stddarei Fdltverkstaden och Modellverkstaden. Han slutade med
pensionden 22 nov. efter
c a 5 6 f u i b o l a g e t stjiinst. Vid jubileet mottog han
stora medaljenoch gratifikation f<ir 51 tjdnsteir.
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BREVIANA
$'pilens

ungdomssida

Endast tvi bidrag, teckningar, avseddafor
Ungdomssidan,hade inkommit till Redaktionen
fore den 20 november. De unga tecknarnaheter
Lennart Hagelin och Rune Larsson,och ha bida
ritat si vackert, att vi taga in derasalster i nista
nummef.
Vi hoppas att ungdomarnai idsekretseninte
glomt av vhr inbjudan att medarbetai tidningen
och vi hoppasnu att ni hittar pL mlnga trevliga
bidrag under julveckan. Skickain bidragen snarast mojligtl
Referat frin Foretagsndmndernassammantrdden foljer som bllaga till detta nr av B-pilen.
Redaktionenonskar hela ldsekretsenen God
Jul och ett Gott nytt ir.
Vi vill ocksi.framfora ett tack till alla dem
som under iret medarbetat i vir tidning. Vi
hoppas pi ett fortsatt gott samarbete.
Red.
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JULKORSORDET 1e5L
B-PILENS REDAKTION
Huvudkontoret,Bofors
Klipp bii

Forfattaren till iulkorsordet 7951 ir portvakt
Elon Myhr.
Fcirsta pristagaren erhiller 25;-, andta 15:,och tredje 10:- kr. Dessutom utdelas ett antal
ffevliga trcistpris. Losningar skola vara inllmnade senast den 15 ianuari t952.
VAGRATT.
2. Bofarsbetonat vandringspris, som man tdvlar om pi
hiistkanten.
12. Fordrar kan man ocksi slga.
13. Gratuleras i iuli, dock inte i fruntimmersveckan'
14. Bringas i sdkerhet vid eldfara.
i;.
att f,andskas med sidan dr icke straffbart, snarare berdmveft.
18. Felstavat btdtdiur utan ben.
2L. Omtalas i litteraturen i tve format.
22. Tvh fot men inte tvi fdtter.
24. I rvgsen
25. "Kbm till USA, spickad med Bofors"'
26. Forenta Staterna.
30. Se liter kanske litet finare.
31. Bekant jugoslav.
16. Ett land i osterlandet.
38. Modern form av bebyggelse, ddr man spar en och
annan vdgg.
19. En 6, berijmd fijr sina skiina kvinnor.
40. Den'som si l6per, miste man akta sig f6r.
42. Y tilkind Andersson.
45. T. ex. Nils Larsson.
47. Namn Pi sPr2ingiimne.
50. En vis iammal endgd man med tvenne f&glar som husdiur'
53. Niir allt er fixat och klart.
54. Gammalt namq pi djur, som iter inplanterats i Sverige.
56. Mlste formeras innan den fattas.
59. En sldan finns vid alla fdretag inom Boforskoncerneo'
men Bofors' Ir st6rst.
61. Lagametropol med Boforsfilial.
alltid vdlkomna iirom yrkesutbildningen'
62. Ai
64. Fordras om man vill komma sig fram hZir i livet.
66. Levereras frin Nohab.

LODRATT,
1. Soecialitet f6r Nobelktut.
2. 8-6r man inte st& i skottlinjen fdr.
3. Hdrs om natten.
4. Rikas i slutet Pa februari.
5. Skall man inte utsdtta sig fiir.
6. Finns i stilverket, men inte lZimpligt att g6ra i ladusirden.
7. Innanftjt magskinnet.
8. "Den lille halsldkaren"'
9. Om det inte 6r din s& dr det . . .!
10. Viktig finara for Nobelkruts kemiska industri.
11. Oh si siitt!
16. FAngas i hdstmdrkret.
17. Direktionssekretariatet.
19. Livsmedelskommissionen.
20. Fiirkortning nir det gdller antal.
22. Koniunktion.
23. Fdsle f6r ekrar.
27. Inte fullt sa sdtt som 11 lodt?itt.
28. Neptuns drottning pi en Argentinaresa, triffas annars i
Nobelkrut, sign. Bnl.
29. G'6r konstrukt6ren och konstnaren.
10. Liljorna frin detta'landskap ha v'dl alla hdrt talas om.
32. Lingr sidana dro ett otyg.
11. Yar-sl god och sitt in vilket ord som helst, det finns
minst 50 att vdlia pi. Extra pris till den som har flest.
i4. Lever pl kulan.
15. Ar givetv.is fackmannen.
37. Fdrwinner met och mer i maskinparken'
39. G6rs vid Tidaholmsverken av rivan fuLn Nobelkrut.
41. Desificerande produkter frnn Nobelkrut.
43. BLde gottlanningen och 6l?inningen 2iro sidana.
44. Kallas ett slags virke som fiills vid vatten.
46. Den sista finslipningen fdre premidren.
48. Han om nigon bijr vil klara finanserna.
49. Finns ldngs Sveriges kuster.
51. Danskarnas praktiska tilltalsord.
52. Anonym.
54. Fir den atme om en allmosa.
51. Utrop, typiskt f6r Karlskogatrakten.
57. Fdrbzittrar stammen.
53. Vill man givetvis vara sin Zilskade . . .
t9. Rdra - gjorde ocksi den som inte kom till iobbet.
60. Fdrstavelse som betecknar ensam.
63. Aldetsbeteckning pi vissa butelier.
65. Htir kommer 9lod igen!

l<arlstad M51.
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Hrirrsmide
sparmaskintimmar
Att
helu.r-ida dr arbetsbesparandeoch till Ert
fiirfogande.Som specialisterkan vi
ekonomiskt. Redan vid serier om 50i varje enskilt fall bedijma hejarsmidets
100 st kan det stiilla sig fiirdelaktieare Iiimpligher
fiir Er tillverkning.
m e d h e j n i n g d n m e d h a m m a r s m i d eJ l l e r
Vi tillverkar hejarsmide fiir automobil.,
spinavskiljande rnaskinbearbetnine frtn
^.
v a l s a t e l l e r s m i t t s t i n g s t i l . V i d h e i a r s m i d e flyg-, motor- och allmdn maskinindustri
b l i r o f t a e n e f t e r f i i l j a n d em a s k i n b e a r b e r n i n e frin de klenaste dimensioner upp till
n e d b r i n g a dt i l l e t t m i n i m u m e l l e r b r r r r f a l l e i styckevikterom ca 800 kg.
helt.
Sdn^dgdrna ritningar pi Edra detaljer
Vir ming6riga er{arenherfr6n framst6ll_ och lAt
nss fiireslA ldmpligaste utfijrande i
ning av hejarsmide - rikligt anvdnt inom hejarsmide.
Vi [r alltitl beredda att st6 till
vir egen precisionstillverkning - st&r hiir
ftirfogande ftjr ndrmare diskussioner.

AI(TIEB OLAGET B OFORS, BoFoRS
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Medfalj er rcm tid ningsbi laga
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Boforsverken
Fciretagsnd.mnden
vid Boforsverken
hdli under ordfcjrandeskapav.Disponent lYijkander milr.dagenden 26 november L95L sitt fjiirde ordinarie
sammantrddefcir iret.

Konjunkturliget.
Disponent lYiikander berijrde i redogdrelsen fiir konjunkturldget fd'r
dagen i f<irsta hand fcirhillandena
inom landet.
Den ekonomiska utvecklingen kunde nlrmast liknas vid en spiral, dir
ldner, t ena, och priser och skatter, t
andra sidan, stiga undan fcir undan.
Planer fdreliggapL att infrira sdrskilda
exportavgifter fdr skogsprodukter,och
torde det i princip vara klart mellan
beriirda parter, regeringen och skogsindustrierna, ang&ende den ndrmare
utformningen av lagstiftningen pE
denna punkt. Vidare planeras en allmdn exportavgift fdr andra industrivaror. En sidan avgift skulle i mlnga
tall f3' synnerligen olyckliga verkningar. Fdr exempelvis Bofors verktygsstll orh Nobelkruts kemiska produkter finnes med ddande sniva vinstmarginaler f6,r dagenicke utrymme fdr
nigra dylika pilagor. Slutligen fiireligga planer pE,att infdra ntgon form
av investeringsavgifter. En dylik avgift synesha mer fog fiir sig och till
sina verkningar \ara mindre sv&riiverskEdlig.
Utve&lingen under senare ir med
st?indigt fallande penningvdrde, torde
nog i stort sett ha lett till att sparande
hos enskilda personer numera upphdrt. Det finns diremot fortfarande
hos landets fdretagare ett sparande.
Alla parter ha v?il hittills varit eniga
om att detta sparande dr nddvdndigt
oclr till allas bdsta. Emellertid skulle
man med de ifr8gasatta nya pllagona
motverka sparandetiven hosfdretagen.
Generellt kan sdgas, att alla nya
pllagor och avgifter komma att frirsvira och i minga fall omdjliggdra den
fijr landet livsviktiga exporten.

FRAN
FURETAGSNIMNDER
R&materialfdrsiirjningenfcir industrin har icke fiirbiittrats under de senast
fijrflutna m&naderna. Olja har visserligen hittills kunnat importeras i tillr2icJdigomfattning, men er denna import helt beroende av den internationella utvecklingen.Med Polen ptg&
fdr nirvarande handelsavtalsftirhindlingar, och v6.gar man nog rd.knamed
stenkol fdr det kommande Eret, dven
om kanske i ntgot mindre kvantiteter
in fdr innevarandeir. Med England
inledas i dagana handelsavtalsfijrhandlingar, varfdr man Innu icke kan
uttala sig om kolimporten frin detta
land. Det rider stor brist p& koks, ocJr
har industrin i ftirsta hand blivit tilldelad koks av tillgZingliga lager, medan de enskilda hushtllen m&st skaffa
andra brinslen. Bristen pt legeringsdmnen, framfdrallt nickel och wolf.ram, d.r fortfarande synnedigen besvlrande.
Slutligen kan nimnas, att antalet
anstdllda vid Boforsverken ftir n?irvarande uppgtr till 5.780, varav timavItinade 4.075 och mlnadsavld,nade
L.705.

Liirl ingsutbildningen ocb
personalrekrlt eringen.
In genjdr Helling h6ll inledningsanf<irandet6ver detta dmne och yttrade:
"Mellan utbildning och personalrekrytering finns sed-an ga?nmalt ett
sjZilvklartsamband,ndr det giiller personalgrupper som tjlnstemin och arbetsledare. Men utbildningsbehovet
ir starkt differentierat. Det finns poster, som kriva en mycket omfattande
utbildning, men det finns iven Etskilliga, kanske dro dessaflertalet, ddr en
relativt mittlig utbildning ?ir tillriicklig. Utbildning i ntgon form anses
dock alltid nddviindig. Emellertid
finns dei ju ingen anledning f<ir ett
fd,retagatt anstdllavare sig ijverkvalificerad eller underkvalificerad personal fcir en viss arbetsuppgift,ocd milsdttningen vid en nyanstiillning iir viil

alltid den att sijka hitta den person,
so_q;ir l?implig bide med avseendepl
utbildning, erfarenhet och personliga
egenskaperi rivrigt.
Niir det giller rekrytering av arbetare dr problemstZillningenvil i stort
sett densamma. Aven arbetarna har
mycket skiftande arbetsuppgifter. Inom
vtrt eget fdretag finns ju arbetare,pt
vilka de allra stcirstakrav stiillasifriga
om manuell skid<lighet, erfarenhet och
personliga egenskaper.Men det finns
ockst de som utfcira ett arbete, som
inte pi l6ngt nlr stiller sldana krav.
Det ir nog si, att ett starkt differentierat utbildningsbehovftireligger ?iven
ifriga om arbetarna. Underscikesnu
detta utbildningsbehov nlrmare, kan
det vara liimpligt begrlnsa sig till de
olika kraven just ifrtga om manuell
fnrdighet. Man kan d& indela arbetarnas uppgifter i tre storahuvudgrupper:
Den L:a omfattande de som krdver
en mflngsidig, manuell fd,rdighet,t. ex.
filarq hammarsmed, supportsvarvare,
handformare, modellsniclare etc.
Den 2:a de som l.niver specialiserade manuella fd.rdigheter, tl ex. pressarq hejarsmed,efterarbetare,traversfdrare, reglerare etc.
Den 3:e omfattar slutligen de som
kr?iva fdga manuell f?irdighet men vll
gott omdiimq t. ex. automatskdtare,
ugnsskcitare, temperaturmetare och
andra dvervakareav olika slag.
Denna indelning sammanfaller i
stort sett med det vanliga uppdelningssdttet i yrkesarbete,tempoarbete och
dvervakning.
Di den gjorda uppdelningen base.
rats p3'de manuella fdrdigheterna,kan
det vara pl sin plats att drtija ett
iigonblick vid dessa och begreppet
yrkesutbildning. Manuella f?irdigheter
kan endast tilliignas geriom praktiskt
arbete - si ir det nu och sl har det
alltid varit. Det ir kanske dlrfiir som
man ibland inte talar samma sprik,
nir yrkesutbildningpratas. Den- ene
menar kanske med yrkesutbildning
just den yrkestrdning, som yrkesutdv-

ningen i sig sjnlv ger, plus litet teori,
under det att den andre sdtter likhetstecken mellan yrkesutbildning och en
milmedveten uppHrning med praktiskt arbete som hjiilpmedel, varvid
ii,venen teoretisk undervisning iir ntjdv2indig. Niir vi hdr talar om yrkesutbildning, dr det natudigtvis den senare uppfattningen som avses.
Atergir vi nu till den tidigare
fr&gestiillningen om utbildningsbehovet fdr de tre gruppetna, dr vi antagligen dverensom att fcir v&r del grupp
1 behiiver yrkesutbildning. Fcir grupp
z och 3 torde uppfattningarna om utbildningsbehovet ddremot gi isiir. De
flesta ansenog, att utbildning fiir siviil grupp 2 som 3 ir, om inte on6,dig,
s& i varje fall mindre aktuell fcir v&r
del. Ser man frtgan i stcirresatnmaohang, varierar gruppernas betydelse
h6,gst avsevdrt vid olika fciretag. Ar
grupp 1 och 2 dominerande ftjr Boforsverken, ir sikedigen grupp 3 av
mycket stor vikt vid t. ex. Nobelkrut.
Inom textilbranschen
dominerargrupp
2 helt, inom pappersmasseindustrin
dominerar grupp 3 o. s. v. Inom
svenskaindustrin i sin helhet b6riar en
tendens giira sig g?illande att scikaft
ig&ng yrkesutbildning fijr alla tre
grupperna men i varierande form och
omfattning. Fdr grupp 1 anser man
allmdnt en 3-Lfig praktisk-teoretisk
utbildning liimplig. Man berdknar,att
L5-2o % ^v alla yrkesverksamma
faller inom denna grupp. Man tdnker
sig den ordnad pt ungefiir fiiljande
sitt:

1) Man bygger p& erfarenheteri ett
fler&rigt arbeteoch kompletterar dessa
med fiirklarande kunskaper. Denna
utbildningsform ansluteriig till den
danska"Arbetsteknisk skole", ddr man
arbetar i studiecirkelform och med
laborationer o. d.
2) Man bygger p& ungdomar istZillet och liter dem cirkulera ftir att f&
en allsidigare erfarenhet, samtidigt
som man ger dem teoretiska kunskaper pi olika siitt. Man ir allts&redan
inne pi yrkesutbildning av slvdl ldrlingar som ?ildre.Liirlingsutbildningen
orrifattar fdrst och frlmst grupp 1 men
delvis dven grupp 2 och 3. Fcir iildre
dr det en mer speciell yrkesutbildning
inom gruppeffM. 2 och 3 som fcjrekornmer.

Efter dessabAda linjer arbetar man
idag, men hur kommer framtiden att
gestalta sig? Om 8-10 ir, nir enhetsskolantroligen dr verklighet, kommer alla ungdomar, som ej gtr den
teoretiskabanan i den s. k. la och )9,
att i 9y fi en grundlaggande yrkesutbildning pt ungefiir 6 mlnader. Aven
om de flesta ungdomarna ndjer sig
hdrmed, (man rdknar med att ca 80 /o
kommer att gciradet) inneblir det i alla
fall en stark <ikning av liirlingsutbildningen inom virt ndringsliv. Detta
innebir pt lZingre sikt, att praktiskt
taget alla flr yrkesutbildning i n&gon
tofm.
Jag ilveryfu nu till en redogiirelse
f<jr vir egen lirlingsutbildning, varvid
endast den mekaniska utbildningen
fcir Boforsverkenberiirs.
Trining
Kunskap
Fcirst vill jag understryka, att vi
konsekventuppdelar utbildningen i tvt
Grundutbildning
om arbetsplatsen
huvudmoment: grundutbildning och
vidareutbildning.
om fciretaget
Allsidig
Med grundutbildning menas den
vidareutbildning
om branschen
del av utbildningen, vars uppgift det
Specialiserad
dr att grundliigga yrkesfiirdigheterna,
om samhillet
vidareutbildning
d. v. s. att inLdra yrkets elementdra
fiirdigheter. Fd'rst ndr en rad elemenDet dr alltsit f.fitga om den klassiska tdra fiirdigheter behirskas, bdrjar
liirlingsutbildningen, men i moderni- vidareutbildningen. Den har till uppserad och rationaliserad form. F<ir gift att med hjnlp av produktiva argrupp 2 anser man inom t. ex. textil
betsuppgifter konsolidera och vidare'
en utbildning niidviindig i stort sett utveckla fd,rdigheterna. Bida dessa
efter sammamdnster som fdr grupp 1, moment ?ir lika viktiga, och det ena
men avsevirt fdrkortad. Triningen kan kan inte tinkas ersdttadet andra. Vi
siledes begrinsastill nigra veckor eller har i Bofors lagt ned ratt mycket arm8nader. Aven de teoretiska kunska- bete p& grundutbildningen, och jag
skall dZirfdr uppehllla mig en stund
perna kan komprimeras, meo inte i
safirmautstrlckning som den praktiska vid denna.
triningen. Fiir grupp 3 borjar man
Grundutbildningen hos oss Ir uppinom t. ex. pappersindustrinordna ut- byggd efter en speciell metodik, som
bildning, meri av helt annan typ. Det den schweiziske professorn Carrard
dr nirmast omddmet, som hir skall ut- utarbetat. Professor Carrard har forvecklas genom erfarenhet och ijkade mulerat ntgra grundsatserf6r liirlingskunskaper. Man har f6rs6kt tvi miijutbildningen, av vilka jag skall citera
ligheter.
ett par:

2

1) Llr ut en sak i sinder. Uppdela
varje ny uppgift i sina element och lZir
ut elementen var fd,r sig.
2) Yarje enkel fiirdighet dvas, tills
den kan utfdras automatiskt. Detta
sker i korta arbetsperioderpe"Lr-20
mIn.
F<ir att kunna gcira detta i praktiken
fordras dels en plan dels ett tidsschema. Vi har ocksl i stor utstrdckning kompletterat dessamed skrivna
arbetsinstruktioner enligt T\WI-metoden.
En annan detalj, som jag vill berrira
nigot, ir teoriundervisningen. Den ir
helt fiirlagd till dagtid och ordnad si,
att varje liirlingsgrupp eller klass ldser
2-3 f6r- eller eftermiddagari vedcan.
Pi s& s?ittblandasteori och praktik pi
ett ?indam&lsenligts?itt. Teoriundervisningen omspanner 30 av Lrcts j2
veckor. I medeltal har vatje l?irling
1.O-L2 tim./vecka och 2 tim. gymnastik. Teoriundervisningen har koncentreratstill de blda fdrsta tren fiir
att stdra vidareutbildningen tredje iret
st litet som miijligt. I kemiska utbildningen 1r detta affangemarLgnd,dvindigt, d& lZidingenunder tredje tret befinner sig ute p& fabrikerna.
En form av differentierad utbildning fdrekommer iven hos oss. Di vi
varje 3,r tillsammans med Nobelkrut
anstdller ca 4O pojkar, vilket dr ndrmare 50 /p av p3"orten tillg?ingliga
pojkar, sker i nigon min en bottenskrapning. Ett mindre attal, 5-LO,
visarsig dlrvid f& svlrigheter att fiilja
utbildningen tillfredsstiillande. Orsakerna iro flera slsom bristande ldsintresseeller skolleda. En speciell praktisk inriktning, i enstakafall obstinat
inst?illning. Att winga dessaigenom
'd.r
ytterligare tvl fu naturligtvis mindre
l?impligt f.6r alla parter, varf<ir m<ijlighet har skapatsatt redan efter fcirsta
tret dverfdra dessatill produktionen.
Samtidigt har en mlls?ittning infcirts,
nd.mligen att klarc fdrsta tret. Vi har
valt detta alternativ ist?illet fcir en
hlrdare gallting, f6r att ft tillf?ille
priiva det. Erfarenheternapekar i ritt
riktning.
Den frigestillning, som rubriken
till mitt anfd,randerymmer, har hirmed delvis redan blivit besvarad,men
jag skulle slutligen vilja peka ptt n&gra
detaljer, ddr sambandetmellan utbildning och personalrekryteringframstlr
mera pttagligt. Niir en ung md.nniska
skall inlemmas i industrin. bdr det ske
i tre faser:
1) Den unge mlste yrkesorienteras,
2) bibringas niidiga yrkesfiirdigheter pi kortast miijliga tid samt

3) fE en riktig placeringi produktionslivet.

varandemeddelandenr 3 frin ArbetsmarknadensYrkesr8d.

Vilken roll spelar nu en modern
liirlingsutbildning i detta avseende?
(den
Betrdffandeyrkesorienteringen
praktiska) dr utan tvekan virt f<jrsta
&r av stor betydelse,dirigenom att ldrlingarna dlrunder dels f& en grundlig
introduktion i n|gra olika yrken, dels
i anslutningh?irtill fi utfcira produktiva arbeten av en svirighetsgrad, som
vore om6,jlig utan den fciregiendemetodiska trdningen. De komma pi s&
s[tt fortare in till kdrnan och fi mera
konkret grepp om de olika yrkenas
sdrdrag.Visst inverkariven ovidkommande sakerpi yrkesvalet,sisom ptverkan frin kamrater etc., men man
f&r nog inte heller helt fr&nklnna de
unga fcirmigan till ett stdllningstagande, iven om det sker frin n&graandra
utgingspunkterdn hos ossildre. Den
psykologiskabetydelsenav att kdnna
sig ha gjort ett val bland flera valban
yrken har ocks8.sin betydelse.
Vad sedansjdlvayrkestrdningenbetrdffar b6r det vdl ocks& vara sL, att
ju mera systematiskoch genomplanerad denna blir. desto effektivare blir
den. Effektiviteten h[rvidlag innebdr
dels att llrlingen lir sig arbeta riktigt
frin fiirsta b<irjan,dels att han pi kortare tid nir en viss yrkesf?irdighet.Att
den vid planeradutbildning ligger avsevdrthdgre dn vid oplaneradutbildning i produktionen dr stdllt utom allt
tvivel. Man anvdnderiu hiirvid k?inda
pedagogiskaoch psykologiska realiteter, som frir dvrigt dr vanliga i all modern undervisning. Att sd,kalira ungdomar yrkesfdrdigheter pE detta s?itt
har visat sig ge resonanshos ungdomarna sidlva. De omfatta nistan
undantagsldstdenna uppldrningsform
bide med intresseoch fiirtroende,n&got som i hiig grad m&ste befrlmja
derasrdtta inlemmandei nlringslivet.
Att fe rett man pi rdtt plats ir slutligen den sistafasen i inlemningsprocessen.Vilka mtijligheter har man i
realiteten hdrutinnan? Miste man
inte veta en hel del om den mdnniska,
som man vill placera riktigt? Vad
mlste man veta? Ar det inte niidvlndigt att k?innatill dels vad hon kan,
dels nigot om hur hon dr och vilka
intressensom dominerar?
Under tre 6rs yrkesutbildning fir
man veta en hel del om en pojke, bide
hur han dr och vilka intresseomriden
han har. Man biir dessutomveta ritt
bra, vad han g&r fcir som yrkesmannaimne. Liirlingsutbildningen ger fdrvisso ett vdrdefullt underlag iven fcir
placeringen."
I anslutning till Ingenjiir Hellings
anfcirandeutdeladestill samtlisa nar-

Dire€tdr lYablsteen framhdll, att
han hcirt pistiendet, att ldrlingar, som
sdttas in i produktionen, icke alltid
motsvarat fcirvintningarna, samt att
det kunde '{araav intresseatt fi denna
ffi,ga ndrmarebelyst av produktionens
representanter
i Fciretagsnimnden.
Herr Olson var av den uppfattningen, att ldrlingarna, di de komma
fr&n skolan, mingen glng verka som
drivhusplantor,vilka, omplanteradei
en ny milj6, of.taha svirt att finna sig
till r2itta. Anledningen hZirtill kanske
vore, att det ridde en viss hets i arbetet,som ldrlingarnaicke erfarit tidigare, att man under utbildningen ldrt
sig vissa arbeten, vilka icke kdndes
igen i det praktiskaarbetet,eller mcijligen att instruktcirernai Industriskolan icke alltid h<jllesig i jour med den
tekniska utvecklingen och de fiya arbetsmetoderna.Av de ldrlingar, som
ifjol tillf<irts produktionen, hade ett
1O-talllmnat sina anstdllningar,och
vore det av intresse att ff,. utrcint anledningenhZirtill.

varit uppe till diskussioninom Industriskolansstyrelse,kunde givas sin
ldsning bide genom att vederbdrande
ld.rarei Industriskolan h<ill kontakten
rned ldrlingen dven efter det denne
senaresattsin i produktionenoch genom att vederbiirande fcirmdn s6kte
kontakt med Industriskolan.
Herr Edain Carltson anstg det vara
av stdrsta betydelse,att ldrlingarna
under den fiirsta tiden tilldelades
limpliga, icke alltfcjr svira arbetsuppgifter i verkstiderna. Vidare vore dit
av vikt, att ldrlingarnaplaceradesi ett
gott arbetslag,ddr man vore bereddatt
taga hand om nykomlingarna. Den
goda lagandanoch det goda kamratskapet vore, icke minst i detta sammanhang, betydelsefullafaktorer. Det
dr givetvis alltid svirt att placeraen
ldrling, som icke sjZilviir positivt instZilld och sannolikt tillhcirde de av
lirlingarna, som icke stannakvar i bolagets tjdnst, den kategori, som hade
sv&rt att samarbetaoch i iivrigt finna
sig tillrdtta med arbetet.

Herr Holm framhcill, att den nuvarande Industriskolanir helt inriktad
Disponent lYijkander ansig, att p& utbildning av lddingar fcir verkstidenna fcireteelsemed viss ovana vid derna, medan utrymme icke fanns f6r
nya f<irhillanden nog gick igen pi de utbildning av lddingar till de meflesta olika omrl.den. Under alla ftir- tallurgiska avdelningarna. Aven om
hillanden ridde det nog ingen tvekan Industriskolan saknade resurser aft
om att den yngling, som haft fcirmi- fullfiilja denna senarelZirlingsutbildnen att gi i yrkesskola,sdkert httare ning, kunde nog indock den fijrsta
bleve frirtrogen med frirekommande skolningen med bland annat verktygsatbetsmetoderdn den, som icke un- utbildning ske inom den nuvarande
skolansram. Den egentligametallurderg&ttnigon yrkesutbildning.
giskal?irlingsutbildningen
miste sedan
Ingenjdr Helling upplyste om att en dga rum inom
respektive verk.
underscikning,omfattande en 10-irsperiod visat, att bolaget fltt beh&lla
Ftirman Lindabl anslg, att Herr
ca 63 /a av alla llrlingar, som utbil- Olsons tal om "drivhusplantor" vore
missvisande.Fcirhillandenai en skola
datsvid industriskolan.
6ueringenit)r Strdmberg framhcill, och pi den egentliga arbetsplatsen
att man verkstillt en ing8.endeunder- miste i minga avseendenbliva helt
s6kning civer avgingen av ldrlingar. olika. Frin skolledningenssida strdvas
Det har dZirvidbland annatframkom- sj?ilvfallet efter att skapa en god arbetsdisciplin,vartill dven hcir in god
mit, att en hel del ldrlingar gett till
arbetstakt.
Emellertidm&steunder utfortsatt skolutbildning. Vidare kunde
bildningstiden
avbrott ofta ske i arbesdgas,att, dven om flertalet ldrlingar
vdl passatfcir de nya arbetsuppgifter- tet fcir meddelandeav undervisning,
na, flera av dem icke kunnat anpassa vilket medverkar till att arbetstakten
sig efter fcirhillandena,varfdr dessa icke kan bliva vad den sedermerai
senareocks6.
limnat sina anstdllningar. praktiska arbetslivetmiste vara. De
Inom de flesta verkstadsavdelningarnalddingar, som genomgitt Industriskor&der emeliertid stor efterfrigan p5. lan, [ro ingalunda fiirdiga yrkesarbetare men goda dmnentill sidana. Ariidingar frin Industriskolan.
betsledningeninom produktionenhar
Hery Olton framhcill. att det ofta givetvis
stort medansvarfcir den vidare
fdrekomme, att sdrskilt dldre frirmdn utbildningen
av ldrlingarna.Det fdrutcjnskade"Ld"raom" lirlingarna, vilket
sittes med andra ord ett samarbete
frirhillande vll ndrmast berodde oi
mellan skolans och produktionens
dilig kontakt mellan Industriskolin mln. Lika
viktigt som det d,r fdr aroch frirmbnnen.
betsledningen inom produktionen att
D ireAtiir lY/abl$e en meddelade,att hilla kontakt med Industriskolan. lika
denta frlga om kontakt, vilken dven viktigt ir det fcir ledningeninom sko-
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lan att sjnlv fcilja den tekniska utvecklingen och arbetsmetodernasamt htlla
kontakten med ld.rlingarnaiven pi de
nya arbetsplatserna.

tagsndmndensledamciteri detta sam- da olovliga tillgrepp blivit polisanmanhang ville medverka till en l?imp- mdlda. Det har hdrvid framkommit,
lig propagandafijr de metallurgislla ati polisen registreratsammanlagt9 st.
yrkena. Vid SandvikensJernverkhar anmdlningarom fdrkomna motorcykelHerr lYikfien anslg, att man borde man gjort den erfarenheten,att endast delar, varav 5 anmdlningarhdnfrirt sig
vdnda sig till de liirlingar, som genom- de lddingar, som kommo frin den till pistidda tillgrepp i parkerings.
egnaorten,stannadekvar och fullfctli- platsen vister om jdrnvdgen. Med
gitt Industriskolan,med vissa frigor
de sin utbildning. Man bcir silunda hdnsyntill bland annatde relativt obefcir att utrdna i vilka avseendenfrirhlllandena under lddingsutbildningen strdva efter att till Bofors metallur- tydliga virden det hZirrcir sig om, anoch sedermerap& arbetsplatserna
kun- giska l2irlingsutbildning fE l?irlingar ser sig bolaget icke kunna kosta pi
frin orten.
sdrskild vakthillning ftir denna pirde giiras bdttre.
keringsplats.
jAander
Disponent
ll/i
fd,rklarade
avIngenidr Helling framhdll, att det
Vad slutligen betraffar parkeringssikert funnes mlnga fall, di ldilingar, slutningsvis,att av dagensdiskussion
f<irhillandena fdr bussarna, vilken
framgitt,
att
beftre
kontakt
btir
uppvilka sattes in i produktionen,hade
fr8'ga tidigare bercirts inom Fciretagssvirt att anpassasig efter de nya fd,r- rlttas mellan Industriskolanoch prondmnden,
ha fcirelegatfdrslag om att
hillandena. Ldrlingarnavoro emeller- duktionensmdn, dvensomatt allt^bcir
anordna s?irskildarefuger eller staket.
g<iras
for
att
hj?ilpa
ldrlingarna
tillr?itta
tid i de flesta fall i pubertetsildern
Det har emellertid visat sig, att ett
och trycktes av mindervdrdeskomplex, vid derasintrdde i produktionen.
dylikt arrangemangsirskilt under vinvilket ofta tar sig uttryck i bland annat
tertiden icke skulle vara ldmpligt. Booppositionell instdllning till sivdl ar- Parkerings platserna.
laget avsig nu att reservera slrskilt
betsuppgifter som kamrater i arbetet.
Direkti)r Nordquist meddelade, att utrymme frir bussparkeringenoch att
Om arbetsledningentar hinsyn till
sedan
frigan om parkeringsplatserna med slrskilda tavlor markera uppstelldessafdrhillanden, gir det nog i allvarit uppe till behandling i F<iretags- ningsplatsernafcir de olika bussarna.
mdnhet bra att inlemma ldrlingarna i
Sammanlagt erfordras 8 bussparkeproduktionen. De som tjdnstgcirasom ndmnden vid sammantrldenai maj
ringsplatser.
och
september
innevarande
ir,
bolagei
ldrare i Industriskolan strdva givetvis
Herr Olton ifr&gasatteom det inte,
efter att f<ilia med den tekniskaut- verkstdllt en underscikning angiende
mrijligheterna att f6rbdttra parkerings- vad betrd.ffarde fdreslagnaparkeringsvecklingenoch arbetsmetoderna.
HIrtill kommer, att Industriskolandispo- fdrhillandena och ddrmed samman- arl.arrgemangenvid Grdnfeltsporten,
kunde vara liimpligt att llLtabilar och
nerar en utmlrkt, tidsenlig maskinell hingande ffigor.
Vad frirst betrdffarGrcinfeltsporten, cyklar byta plats eller med andra ord
utrustning, varf6'r ldrlingarna nog i
allminhet erhijllo en utbildning, som funnos tv8. olika alternativ f<;f battre lilta cyklanavarakvar & sin nuvarande
vid dennaport, parkeringsplatsoch lita bilarna dispomotsvaradetidenskrav. I Industrisko- parkeringsfcirhillanden
lan bibringas ldrlingarna kunskaper ndmligenantingenatt anordnaen par- nera en del av det nya omr&det.
^v mera elementdr art, varfcir den keringsplats mellan vdgen och ien
Herr Eduin CarJssonans&g,att fiirenorr om vdgen nirmast beldgnavillan
vidare utbildningen miste fortsdtta i
liggande fdrslag till anordnandeav
eller
att
fcir
dndamilet
taga
i
ansprik
det egentliga arbetsli'iet. Vad betr?iffdr bussarnaf<iref6ll
viss del av omridet innanfdr industri- parkeringsplatser
far den meiallurgiska liidingsutbildbra
och
[gnat
att
underlltta busstraningen har inletts eit visst samarbete staketetmellan nuvarandeparkerings- fiken.
platsen
och
modellf6rridet.
Det
semellan representanterfiir skolan och
nare alternativetvore visserligenkostHerr WiAsten erimade om en tidide metalfurgiska avdelningarna fdr
garcLv honom inom Fciretagsndmnden
faststdllandeav hur utbildningen skall sammareatt genomfiira men syntesi
uppdelas mellan skolan och avdel- andra sidan mest dndamilsenliqt. En till bolaget gjord hemst?illanom att
del av den nuvarandecykelparkirings- bolaget mttte uppsdttasiirskilda belysnrngarna.
platsen skulle tagas i anspr&kf<jr b*il- ningsanordningar fdr cykelst2illenvid
Ingenjdr Lindberg ansig, att det parkering, medan motorcykeloch Storaporten.
nog i allmdnhet icke funnes n&gonting cykelparkeringen
skulle fcirskjutastill
Direktijr Nordqtist framhdll, att i
att anmlrka pl l?idingarnaskunskaper den nya parkeringsplatsen.
samband med anordnande ay fiva
men att det ofta rEdde svtrisheter fd,r
Vid Rosendalsportenhar bolaget cykelstiillbelysningsamtidigt instalielirlingarna ati, i varje fall tiJl en bcirplanerat att fcir parkeringsdndamil ras under cykelstdllstaken.Emellertid
jan, smllta in i verkstadsmiliiin.
tagai ansprik den nuvarandeoljeupp- har det visat sig vara praktiskt sv&rgeKanske kunde fcirhillandena i detta
lagsplatsen.Hdrigenom skulle beredis nomfcirbart att fdr cykelst?illen
vid
senarehlnseendebliva bdttre, om ldren tillr?ickligt stor och i alla avseenden Stora porten ansluta elektriska
belyslingen redan under industriskoltiden
l?implig plats f<ir parkering av bilar, ningsledningari
den omfattning, som
finge under kortare perioder deltaga i
motorcyklar och cyklar.
hdr skulle erfordras,till den nuvaranarbeteti verkstdderna.
Fdr parkeringsplatsen
vid Storapor- de kabeln. Hela Brukstorget vorb
DireAtdr lYablsteen meddelade,att ten vdster om jirnvigen har bestillts emellertid i behov av blttre belysning,
man inom Industriskolansstyrelsevore yttedigare motorcykelstdll. Genom och kommer bolaget att si smlningom
sysselsattmed ait utarbetabtt fiirslag dessaarrangemangtorde envar motor- taga upp till behandling hela
denna
fcir utbildning av "metallurgiska" lircykeligare, sisom tjnskats, kunna er- frlga.
lingar. Man rdknadesilunda med att hilla sin sirskilda parkeringsplats.
Herr Edtin Carlssonberdrde, i anden metallurgiska utbildningen borde
Det har tidigare inom Fciretags- slutning till diskussionenvid fdreglkunna biirja ntgon glng under nist- ndmnden erinrats om att diverse mo- ende fdretagsndmndssammantriide
orn
kommande5r, under f6rutslttning gi- torrykeldelar fdrkommit & parkerings- bussfcirbindelserna
till och fr&n arbetsvetvis att ynglingar funnes, vilka platserna. Med anledning hdrav har platsen, frl.gan
om inrdttande av dagd,nskadegenomg&en dylik utbildning.
bolagetvarit i kontakt med polisen fiir
liga bussfdrbindelsertill och frin
Det vore mycket vdrdefullt, om Fdre- att utriina, i vilken omfattning pist&d- Vdstra Riv&sen
och Liiten samt fram-
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hdll, att det skulle vara av vlrde, om
bolaget ville taga upp denna frl,ga till
behandlingmed jLrnvdgen.

dennaverkstad,sdrskiltrevolversvarvFrin Kungl. Generalpoststyrelsen
avdelningen, under sista tiden icke hade bolaget f6,r n&gon tid sedan erfunnits tillr?ickligt med arbeien pl
h&llit en begdran om att vid lnmpligt
Direktt)r lYablsteen meddelade,att grund av materialbrist. Med hiinsyn tiilfnile till ordfriranden i Postsparbolaget i dagarna,efter kontakt med till bland annatriskenfdr permittering bankens sparklubb vid Nohab, Ed,€
jdrnvd,gen,pibdrjat en utredning om av personal i ndmnda verkstad, vore Larron, vilken iven dr suppleant i
nd.mnden,ijverldmna en plakett, som
fdreliggandebehov av ytterligarebuss- det l?impligt med en orientering frin
Postsparbankentilldelat herr Larsson
fd,rbindelser samt att det vore me- bolagetssida pi dennapunkt.
ningen att representanterfdr j?irnv?iD)redtiir lYablsteen fdrklarade, att som ett bevis pi bankens tacksamhet
gen, bolaget och fackfcireningen, si
fr&gan om permittering av arbetskraft fdr dennes arbete och intresse fdr
snart utredningen vore klar, skulle ingalunda vore aktuell. Om vissa ar- sparklubbsverksamheten. Plaketten
samman*'dffafiir diskussionav denna beten p& grund av brist pi material civedlmnadesnu till herr Larsson,som
ffiga.
icke kunde pigi utan avbrott, funnes d.ven avta&ades med nisra ord av
alltid andra arbetsuppgifter fcir de direktdr Odelberg.
Auriga drenden.
inom projektilverkstaden sysselsatta Dlrefter iivergi& man till fiitedragarbetarna.Det funnesgod tillging p& ningslistans punkter. Vid genomHerr Olton itergav en skrivelsefrln
order fcir projektilverkstadensdel och gingen av ej avslutadetidigare drenavstickningsverkstadens
f ackliga klubb
skulle arbetet kunna pigi utan uppe- den behandlades:
och reparatdrklubbenmed herastdllan
hill,
om man blott hade tillging till
om anordnandeav ett matrum i grovmaterial. Bland annat rtder fd,r ndr- Marketenterifri.gan.
bearbetningsverkstaden.
varande stor brist pi tackjiirn och
DireAtdr Odelbergupplyste,att uppDitponent lYiiAander, som medgav, skrot, men bolaget giir allt som er
repade sammantrd.den hillits med
att det vore erforderligt med en s&dan m<ijligt fcir att anskaffa erforderligt
myndigheterna i Stockholm. Fdrslaget
matlokal, upplyste om att det f<ir ndr- material. S&lundakunde i detta samf:rtn jamtafi 1951 kan ej godkdnnas,
varandetorde vara omdjligt att erhilla manhangnimnas, att bolaget fcir levedi inga bostadsrumoch hobbylokaler
n&got byggnadstillstind frir s8dant ransunder ndstair lyckatskiipa 1.)00
fi inrymmas i byggnaden. Tvi nya
lndamil.
ton st&I. Fdrhandlingar hade vidare fcirslag
hade diskuterats under den
Herr OJsonfd,redrogvidare tvi av inletts med eti jdrnverk anglendetillghngna veckan, men ei heller dessa
arbetarerepresentanterna
i Nimnden verkning f<irbolagetsrdkning av 1.000 kunna godtagas fcir ndrvarande. Avavgivna skrivelser med vissa fdrslag. ton gdt, mot att bolaget stlller skrot sikten ir nu, att komma in med ytterg?illande elektriska avdelningen samt till frirfogande. Det dr givet, att dessa ligare skrivelser till myndigheterna,
med f6rslag om anordnandeav fcirr8d inkdp pl olika hill under nuvarande varvid det ursprungliga fd,rslagetkomfd,r fixturer etc. i kanonverkstlderna. fdrh&llandenbliva mycket kostsamma mer att tagas upp pi nytt. Det komfdr bolaget.
mer dock att begrdnsassi, att den
DireAtor l{/ ahJsteenfdrklarade, att
Ditponent lYi,jAander bekrlftade fdreslagnabyggnadenskulle gdras fdrbolaget vore infcirstltt med de avgivna
fdrslagen samt att man komme att Direktdr \Tahlsteens uppgifter, att dig endast till det yttre och en del av
vidtaga erforderliga atgerder harut- materialbristen fcir ndrvarande dr ett inredningen fi ansti tills vidare. Huruinnan, si snart fdrh&llandenamedgtve mycket sv&rt problem men att allt vida detta kan godtagas av myndiggdres fdr att avhjdlpadenna brist. Un- heterna dr innu osdkert.
detta.
Herr Olton f6redrog en av skydds- der fcirutsdttning att vederbcirandearHerr lobn Larssonpolngteradedet
ombudet och klubbordfiiranden & cen- betare gi med pi att tillf?illigt under tidigare rinskemiletatt dven arbetarna
tralfcirridet avgiven skrivelse med materialbristenstid sysselsdttasig med skuile fa nd.rcaravid fdrhandlinsarna
hemstillan om Etgirder frir biittre andra arbetsuppgifter inom bolaget, med myndigheterna,endr de ani sig
vlrmefcirhillanden pi godsmottag- blir ffi"gan om permittering icke ha vissamiijligheter till pitryckningar.
ningen och stilavdelningen samt nya aktuell inom den nlrmaste tiden.
Han hade haft ett samtal med Ldnsarfdnster inom centralfdrridet.
Herr Olson framhdll slutligen, att betsndmndens direktd,r, som Wcktes
Direh,tdr lY/ahlsteen meddelade,att det icke alltid Zir sE liitt att omplacera ha gott hopp om att projektet skulle
det fdr dagen, med hinsyn till nuva- en yrkesarbetare,
sd.rskiltdl def gZiller kunna fcjrverkliqas.
rande hirda belastning av tngcentra- de ?ildre arbetarna.
len, icke vore mdjligt att f6rbittra
D)reAtiir lVablsteen ldmnade en KVE-kursen.
vdrmefdrhillandena med ytterligare kort redogd,relsefd'r FrirslagskommitHerr lobn Larston upplyste att kurvirmekrdvande anordningar, men att t6ns tredie sammantrldefijr tret.
sen
6r i glng och har 10 deltagare,som
mdjligen en sluss skulle kunna uppSms iro mycket intresserade.
sdttasi norra delen av centralfdrridet
men knappast vid godsmottagningen. Nohab
Ouersynen au organisationen.
Med hdnsyn till brandrisken har
F<iretagsnimndenvid Nohab hiill
brandf<irsdkringsbolageticke kunnat
SeAreterarenomtalade. att den tillgi med pi att ersitta tr&dglasfrinstren sitt fj?irde sammantrddefdr iret tis- satta kommitt6n berdknar inkomma
i centralfd,rridet med vanliga f6nster- dagenden 27 novemberunder direktdr med en rapport till nd.stasammantride
rutor. Bolaget skall emellertid taga Odelbergs ordfdrandeskap.
i nd.mnden.
upp frigan angiende belysningsfiirhilSedan direAtdr Odelberg fd,rklarat
landena inom centralfcirridet till
sammantrddet ijppnat iignade han T ransp ort erna ino m a erkst lid.erna.
vidare behandling.
nigra minnesord it ndmndensnyligen
6 uer i ngenj iir H olntqai s fd,rklarade
Herr Olson berdrdeslutligen f6gan
avlidne ledamot Erik Carlson, vars att undersdkningarnaang. de interna
om arbetstillgingeni projektilverksta- minne dven hedrades med en stunds transportfr&gornalett till
att en ringden, samt framhtill. att det inom tystnad.
linje lagts upp. Transportproblemen

f
studeras fortf.annde, och de anstdllda
inbjiids att komma med frirslag tiil nya
itgdrder eller kritik av vad som redan
gjorts. Flera talare uttryckte iin tillfredsstdllelsemed ringlinjen, som allmdnt anslgs vara bn men kanske behtivde utvidgas.
I sambandhdrmed kom stddningsfrigan upp. Somliga cinska, and-ra
iinska icke ackord pi stidningsarbetet.
Det anslgs plt flen hill ijnskvdrt med
ackord,men hdnsynmiste tagastill de
gamla stldarna.

vdsentlig hdjning kan vdntas nd:staLr, lastasannat arbete,s& att han fir tid
di en hel del stora arbetsobjektf'drdig- att komma i kontakt med skyddsomstlllas. Dieselmotorermed reservdelar buden ute i verkstdderna.
6r den strirsta posten i faktureringen,
Herr Herman Andertsorz efterlvste
ddrefter kommer vattenturbiner och
tablier i verkstdderna
med statistikom
Boforsbestdllningar. Orderingingen
skyddsarbetet,
vilket
han
ansig skulle
har varit mycket stor, och bolaget har
stimulera intresset,och dnskade dven,
nu den st6rstaorderstock,det nigonsin
att avdelningsingenjcirernaoch arbetshaft. Boforsbestdllningarnar
unJ.l hu.
bef?ilet6ver huvud taget skulle intresvlxt under iret. Det upplystes [ven
sera sig mera fdr skyddsarbetet.
att prelimindrabestdllningaringitt p&
Hen Edain Erihtson framhiill beett antal elektriska lok fiir TGoI. och
pi dieselelektriskalok fdr de danska tydelsen av 6kad upplysningsverkstatsbanorna,vilka delvis komma att samhet.
F orslags kornrnitt 6ns uerksam h et.
tillverkas i Danmark. Fcir att Nohab
Kamrer Mrtnsson redogjorde fcir
ekonomiavdelningensuppgifter i samP& kommittdns sammantride den 8 skall f& erfarenhet av denna tillverkokt. behandlades16 drenden, vanv 7 ning dr avsikten att bygga det fdrsta band med olycksfallen och anmilbeliinades,3 bordlades och 6 avslogs. loket helt hos Nohab. Delar av ijvriqa ningarna till myndigheterna. Han reEn fdrteckning iiver belcinadef<irslig Iok tillverkas av en dansk firma, kommenderade att skyddskommitt6n
Frichs, men loken monteras hos borde taga del av det material,
ldmnas i ett kommande nommer ai
som
Nohab.
finnes pi ekonomiavdelningen. Med
B-pilen.
Antalet ansthllda vid bolaget, sivdl hilkortsmaskinernas hj?ilp ans&ghan,
- Ingenic)r lYingquist fd,reslog, att timavld,nadesom m&nadsavlcinade.
dr att man hade mdjlighet att fi fram
det system, som tilldmpas av bl. a. nu hd,gre
dn motsvarandetid i fiol.
statistiskauppgifter mycket snabbt.
HusqvarnaVapenfabrik olh somskulle
miijliggrira en mera matematiskberdkIngen ji)r Biiire omtalade, att nya
A nskemdl om eff eAtit,iser.ing
ning av de belopp, varmed fcirslagen
regler f6r sdkerhetstjdnstenutfardats
borde beld,nas,
under senastelr, vilka nu studeras,
sti"lle infriras even"vid aa arbetarsAyddet.
Nohab. DireAtdr Odelberg ansig dock
Herr lobn Larssorz plpekade det och skyddsarbetetfir eventuellt omden nuvarande metoderi liimfligare
organiseras. Iffi.ga om sina uppgifter
-s&iom mindre tillfredsst2illandellge, som sivid en blandad tillverkninq
bekrdftadehan,
kerhetstjdnstenvid bolaget kommit i, som sdkerhetsingenjdr
Nohabs.
vilket tycktes bero p& att sikerhets- att han ej haft tid att gi ute i verkingenid'rendr dverbelastadmed andra stddernaoch tala med arbetarna.beroKonjunktarliiget,
uppgifter, sEatt han ej har tid ^ttd.gna. ende pi att arbetet ligger efter sedan
semestern.
sig
tillrlckligt at skyddsarbetet.KonI sin redogd,relse
f6r koniunkturldtakten
med verkstdderna och de anDireAti)r Odelberg upplyste, att
get framhcill direAti)r Odelberg de
stiillda saknas, sdkerhetskommitt6ns ingenj<irBidre tagit upp frigan om sin
tecken, som tyda pi en avmattni"ing
i
och att bolagetannonserat
den internationelli hcigkonjunkturEn. kvartalsmAten,sldpa efter och propa-de arbetsbdrda,
efter en personalman,som skulle iiverPrisuppgingen i Amerika synessilun- gandan fdr skyddstj?instenbland
da ha stagnerat,men huruvida detta nyanstdlldablir lidande, med stigande taga arbetet med nyanstillningarna.
Ingenjdr Bidres nuvarande arbete
blir bestlendedr osdkertoch beroende olycksfallsfrekvens som fcilid. Herr
pfl,de eventu.ellaytterligare rustnings_ Larssonhemstdlldedlrfiir om en om- skulle s&lundadelas upp pe tvi man.
Denov,som kunna uppstl i Amerika. organisation av slkerhetstidnsteneiler Direktdr Odelberg var ocks& av den
Aven i Europa har en viss stagnation en avlastning av sdkerhetsingenjiiren uppfattningen, att mera statisliskt unkunnat mdrllas, sdrskilt i Eigland, frir att S.itadkommaen effektivisering derlagvore bra. Han uttrycktei dvrigt
cinskan,att skyddsfrigorna icke skulle
Schweiz och Italien. I Sverig-ehai av skyddsarbetet.Kanskekunde mai
iven
tinka
belasta f<iretagsnimndeni si stor utsig
nya
former
fcjr
verkprisuppglngen varit rekordartit hiig
samheten,sl att man inte stagnerari
strdckning som nu ir fallet, utan att de
19)1,Stegringeni partiprisinl
yde.l
dex d'vertrdffas endast i Finlani. och delvis fcirildrademetoder. Fdritielsen skulle diskuterasinom skvddskommitprisstegringen fdr konsumtionsvaror fiir skyddsarbetetsyntesfinnas pt. alla t6n i st?illet.
fd,refaller vara hcigre i Sverige dn i hill men tiden rdcker icke till. Herr
nigo.t annat Iand, vilket bordJ ge an_ Latssonans&gsig sjnlv ej ha tillr?icklig Frdnuarofrekaensen.
Iedning till-eftertanke. Sveriges-varu- tid att ?ignasig it sina uppgifter stsom
En statistiskutredning hade gjorts,
utbyte med utlandet har u"tvecklats huvudskyddsombud.
visande frinvaron vid bolaget veckan
gynnsammare6n vdntat. IndustriproFlera talare yttrade sig i diskussio23-28 april jiimf<irt med veckan22duktionens-dkning kan uppskattas'
nen. Silunda bekr?iftadeft)rman Ventill
27 oktober i fu. Sammanfattningsvis
t? + %,d. v. s. en normal iikning. nerfirdm, som dven dr medlem av kan ndmnas, att frtnvaron (undei sflVerkstadsindustriens orderstock X, skyddskommitt6n,att man ej hinner
v?il del av som hel dag) under veckostdrre ln f6rca Eret, men bristen oi. med skyddsarbetet
och att framfd,rallt
dagana tisdag-fredag under f6rstarbetskraft dr fortfarande lika st6r. huvudskyddsombudetmiste fi tid att
nlmnda vecka var 6 /o av totala anInom jirnindustrin har viss brist pi
taga kontakt med och stimulera dvriga
talet timavldnade, och under sistrimaterial intrdtt, vilket kan befaias skyddsombudd& och di.
ndmnda vecka 8,2 /6. Ffirlaron pF,
medfcira svirigheter fijr verkstadsin_
In gerzji)r lV ingquist redogjorde ftir
mtndagar var under aprilveckan 7,9
dustring materilanskaffning under n&gra synpunkter
pi skyddsarbetet, /o och p& lcirdagar1,i,6 %. Dessa
ndstair.
som sammanstillts av ingenj6r Luthsiffror hade fdr oktoberveckan stigit
Vad Nohab betdffar zir fakture- man, och herc
lohan Nilsson ansilg till lO,4 /6 rcsp. 1.87o, al|raeLen
hiilst
ringen n8got ldgre dn i fiol, men en iven att s[kerhetsingenjdrenmiste av- vdsentlig
iikning. Medeltalet av dem
6
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som voro frinvarande bela arbetsdagen
i oktoberveckans tisdag-fredag utgjorde 75 st. Ldtdagen i sammavecka
utvisar I33 st. frhrwarandehela arbetsdagen, alltsl 57 personer flen frlnvarande. Anser man frinvaron under
tisdag-fredag sisom "normal", motsvarar "<iverfrinvaron" p& lcirdagen
(57X
313 ej utnyttjadearbetstimmar
5,5). Motsvarandesiffror fcir mindagen visar 2T flen frinvarande ln
"normalt" under tisdag-fredag, motsvarande L78 ej utnyttiade timmar.
Fdr de blda dagarna, liirdagen och
mtndagen, blir alltsi den outnyttjade
tiden 491 timmar.
Fcir ir riknat motsvar^r "iverfrlfivaron" under lilrdagar och mindagar
att ungefdr 12 man stiindigt iro borta,
eller ungefir L /o av arbetsstyrkan,och
dock har frinvaron del av dag ej inrdknats hdri.
Direhtdr Odelberg v?idjadetill ledamciterna att komma med ftirslag om
huru bdttre fdrhtllanden skulle kunna
istadkommas.
F 6rman IV ennerttrdm framhiill, att
frinvaron fdrekommer i synnerhethos
de yngre. Fijr sin del beviljar han ofta
permissionpi lcirdagarfcir sidana, som
arbetat fredagsnatten. Han uttryckte
en fiirhoppning om att fackfcireningen
skulle taga upp frtgan med sina medlemmar vid liimpligt tiilfnle.
Herr Euert Miiller ifrigasatte, om
man inte iter borde taga upp tanken
p6' fila llrdagar och sade sig ocksi
v^ra av den uppfattningen, att det ir
de nyligen anstillda arbetarna, som
synda. Enligt hans uppfattning voro
de iildre frinvarande mycket litet.
Herr Einar Engkuist petahde, att
eftersom expeditionerna hos de kommunala myndigheterna inte ha 6ppet
p& kvd,llarna,mlste man vid irenden
till dem taga till arbetstiden, och dE
gir man i allminhet pi ldrdagarna.
Han rekommenderade, att bolaget
skulle fd,rs6,kafE stadensmyndigheter
att i likhet med sparbankenhilla 6ppet
en kviill i veckan. I nigon min kunde
f<irhlllandena fiirblttras med ldnsre
frukostrast.
I detta instimde dven bem Andertron, som samtidigt framhdll sv8righeterna, eftersom stadensanstillda iu
dven vilja ha sin fritid. Han anstg
dven att riverfr&nvaronkunde bero pi
mycket dvertidsarbete,som giir att man
firar pL lciidagarna. Att den skulle
bero pi de goda fd,rtjdnsternaville han
inte tro utan ans8gatt de som tjdna
blst ocksi ha den ldgstafrinvaron.
Fd'rh&llandenapE stadenssjukhus,

ddr man kan f& vdnta hela d,agar,pLtaladeslven.

dndras enligt Nohabs system. Man
hade d& beslutatbibeh&llaAD:s numIngenj6r W ingquist redogjorde fcir rering, en[r det skulle varit ett kolosden frinvarostatistik.som f6rts i avd. salt arbete, som skulle ha strickt sig
numrera om dem. Fdr
31 och 69 och fdr ingenjcirLuthmans 6ver flera ir, att
motortyper
kommer
dock Nohabs
nya
fiirslag om att upplysa arbetarna om
hur mycket de fcidora p& sin fr&nvaro. system att anvlndas.
Eventuellt kunde man dven lita sdtta
Heru lobn Larsson fcirklarade sig
upp en "frinvarobarometer" i de olika f<irsti ingenjiir \Tingquists synpunkavdelningarnaeller eventuelltpremiera ter, men iven svirigheterna med en
dem som ha liten frinvaro.
lndring av numreringen. Det plttalaHerr lobn Larron talade f& f.da des 6ven, att mAtt ibland saknas pi
ritningarna, vilket iven medgavs av
ldrdagar,&tminstonepi sommaren.Att
biirja anv[nda hl.rdare metoder och dveringenjdrKeller. Nlr man kombestraffning av syndarna ville han mer pi en sidan ritning lndras den,
varna fcir, eftersomarbetarnaville ha men man kan inte leta efter dem.
frihet att tagaen dag ledigt di och di.

Kamrer Mdntson fiirklarade, att alla
nog ha det ijnskemilet att f.L ritningsnumreringen dndrad. Aven ekonomiavdelningenhar stora svlrigheter med
AD:s numrering, eftersom deras beteckningar ej 93, att anvdnda i Hollerithmaskinerna. Konstruktionskontoret hade visat stor fd,rsttelsef6r saken
men dndringsatbetet ir ftjr stort f<ir
att kunna genomfdrasnu.

DireAtdr Odelberg ans&gdet olZimpligt att accepteraogiltig frinvaro som
ett naturligt faktum och att stadfdsta
den genom fria lcirdagar. I stdllet
borde man frirsiika fL alla att hilla
ordinarie arbetstider, dock utan att
premiera dem, som ha liten frtnvaro,
eftersomdet ju ?ir vars och ens plikt
att fylla arbetstiden.Han fdrklarade,
att bolaget gdrna skulle medverkai att
Ingenjdr lYingquin sadesig ej kunupplysa syndarna om hur mycket de na fatta, att en omnumrering skulle
fd,rlora pi sin frinvaro genom att behdva taga sL ling tid och beklagade
liigga in en lapp i avlciningsp&sen.
att konstruktionskontoretej tycktes ha
daeringeni1r Holmquist ansEg,att den rltta fijrstielsen ftir problemet.
detta f<irslag vore att rekommendera.
Traaerser i byggnad 67/31,
Ingenidr lYingquist petahde, ait
traversernai denna byggnad dro gammalmodiga och att det ging pi g&ng
utlovats att nyz-skulle anskaffas.Han
hemstdllde att nlgot nu skulle gdras.
Oreringenjdr Holmquist medgav,
att traversernaaro gammalmodigaoch
omtalade, att ndr de nya traverserna
satts upp i gjuteriet, blir en travers
iiver, som man tlnkt flytta till avd.
67/31. Han upplyste lven, att kontakt tagits med en firma, som eventuellt skulle tillverka traverserfdr oss
men att svar dnnu ej ing&tt. Fdr sin
del ville han rekommenderaatt nya
traverserfi gdras.
Detaljnurnmer

pd. AD-ritningar.

Ingenjdr Wingquist pitalade det
kompliceradenummersystemetp& ADritningarna och <inskadefi en indring
till mera lZittbegripliga beteckningar.
Oaeringenjdr Keller f'6rklarade,att
AD med sitt systemtalar om dels vilken motor ritningen avser,dels vilken
detalj det gZiller. Niir Nohab fu 1.949
biirjade fa AD:s ritningar, diskuteradeshuruvida AD:s beteckningarskulle
bibehlllaseller om numreringenskulle

Direktdr Odelberg ansig att dieselritkontoret har mhngaandra uppgifter,
som iro angeldgnaredn omnumreringen av ritningarna, vilken uppfattning dven delades av iiveringenjcir
Holmqvist, som dven p&talade risken
med en omnumrering med h?insyntill
reservdelsbestdllningar.
Ovriga punkter pi fdredragnings"
listan, ProduAtiontritningarnas atf6rande, Tjknslem)innensfdrilagsoerksambet och Samarbetsandanaud.elningarna emellan, uppskiitos till ndsta
sammantride.
Utanf rir f tiredragningslistantog b er r
Einar Engquisl upp l?idingsutbytetmed
Nohabs engelska licenstagare,British
Polar Engines Ltd., och uttryckte sin
tacksamhet f6r att detta kommit till
stind. Han hoppades iven att det
skulle ytterligare utvidgas under kommande ir.
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TidahotmsYerken
Fciretagsn[mndenvid AB Tidaholmsverkenhiiil mnndagenden 3 december l95L sitt tredje och sista
sammantridefor 2* L95I.
Frin fd,regiendesammantrddekvarstodo en del oavslutadelrenden. Betrdffande dessaldmnade ordfciranden,
|aeringenjdr Prollius, rapporter.

I
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men koncernen hade sdkerligen ned- Grahn, verktygsfrisaren Kurt Persson
lagt fcirhillandevis litet pi bost2ideri och automatsvarvarenGdte Antonsson.
Fijrst ber<irdesfr&gan om pensioneTidaholm. En hiijning av bidragsl8nen
Vidare rapporteradeingenjdr Jadering av arbetare. Ordf<irandenkunde
till likhet med AB Bofors troddessti- sten. att interimskommitt6n fdr behd,r ldmna ett positivt besked i det att mulera
bostadsbyggandet,och man dcimning av inkomna fdrslag beslutat
koncernensledning fdrklarat att Tidaborde beaktaatt kvoten icke utnyttjats fciresll f<iljandebeliiningar:
holmsverkens arbetare skulle fi italla Lr. Frin tjdnsteminnensoch arbekronor f<ir
)032 Bostrdm: 150: njuta Elders-,invalid- och dnke-undertarnas representanterefterlystesvidare
svarvdorn.
std,d i samma utstrdckning och enligt
en bdrandemotivering till fdrhillansammagrunder som gdlla vid Aktiedet, att bidragslinen i Tidaholm vore 6865 Hagstrdm: 75:- krohor frir
bolaget Bofors.
sp&ntransportdr.
av Bofors och t/t av Trollhittans.
Storlekenav de understdd som ut- /2 Herr
6827
Hdglander: 75:kronor fijr
ordfdrandenkonstaterade,att
gingo hade faststdlltsmed hlnsynsta- f r.8'gangivetvis
lyftanordning.
kunde bli fiirem&l fiir
gande till avdragsreglerna frir folkyttedigare iiveddggningar med Bo- 8130 Bender och 5080 Danielsson:
pensionen, sl att det sammanlagda fors, och
slutet blev att nlmnden hem2OOi - kronor (tillsammans) fiir
folkpensions-och understijdsbeloppet
st?illdetitl Ordfdranden att lnyo giira
indikeringsnil.
bleve maximalt. AB Bofors, som be- en framstdt
i frhgan.
Beldningarna hade godkiints ay
viljade understcidsbeloppen
fdr ett Er i
I sambandhdrmed halkade man in
civeringenjdrProllius.
taget, ldt fdr nirvarande medlen utgi
p8, ffi,gan om Stiftelsen Bruksg&rdar
ur ldpande inkomster,och ej ur fon- och
principer f<ir uthyrning och hyresderna; att nlgon avsittning till under- sdttning,men
till detta dmne.blir nog Skyddspristkuling.
stddsfondej skett vid AB Tidaholms- tillfZilleatt
&terkomma.
Likasi ldmnades av ingenjiir Jadeverken hade dZirfcir ingen betydelse.
sten
en expos6 tiver skyddspristlvOrdfiiranden ldmnade en redogiirelse
lingar av olika utformningar. En god
fdr reglerna f6,r understridensutbeta- Telefon.
tivlingsform borde ge rd.ttvisautslag
lande, varav bl. a. framgick att hiigsta
Arendet rcirandetelefon fcir arbeiare
beloppet, kronor 600:-, utgick vid handladestnyo, och hirvid fciredrogs och dessutom sporfa intresset fdr
67 &rs Flder och minst 30 irs anstdll- en skrivelse fr5.n Telegrafkommissa- skyddsarbetet.Ingenjiir Jarlestenfick
ningstid. Vid mindre antal anstdll- rien innehillande 3 olika alternativ. i uppdrag att fortsdtta arbetetsamt att,
ningstr minskades beloppen efter Som intei av dessaerbjdd nigon god sedanstatistik fdr ir 195L fanns tillfastst?illd skala. En fullstiindig redo- I6sning, och man f.fin f.lera hill vits- gtinglig, utarbeta en utf6rlig skriftlig
gdrelse f6r denna frlga hade tidigare ordadeatt nuvarande"svstem" tvcktes sammanstdllning,vilken skulle ormigeras och distribueras till Fiiretagslimnats i nr 2 - 1948 av B-pilen.
fungera rdtt bra, kunde Ordfrjranden
Meddelandetom Tidaholmsverkens fastsln,att det tills vidare itminstone nimndens ledamiiter och arbetsledarfullst2indiga likstZillighet med AB Bo- kunde fE g& som hittills. Maskinverk- na. Hdrefter skulle frigan tas till ny
fors i detta hlnseende mottogs med stadensarbetare skulle dock icke alla behandling E nd.stasammantrdde.
Kamrer ITredenberg redogjorde i
tacksamhet.
anlita fcirridstelefonen utan samtalen
detta sammanhangfiir Tidaholmsverborde fdrdelasp& de olika dppna appakens utgifter f6r olycksfallsfiirs?ikBostadssubuentioner.
raterna. Antalet samtal skulle inringspremierunder sistfd,rflutna5-irsskrdnkas i gtlrligaste min och man
Mera delademeningar kom diremot
period.
fram di Ordfdranden meddelade,att borde noga bemirka att interurbana
hans framstillning i Bofors rdrande samtalbetalades.
Ar b et ar ep ensi oner in g.

bostadssribventionerei hade medfrirt
n&gon dndring i de g?illandebestd.mmelsernaftir Tidaholm. AB Bofors
ledning hdvdade, att antalet bostadsbyggen varken bleve flera eller firre
om tjkade bidrag ldmnades. Vidare
bleve vid en indring alltid vissa sv8righeter att dra grinser och fall av
"orltfvisa" skulle uppsti. Man hade
varit betdnkt att slopa bidragsl&nen,
men ville ej fi& tdwarande gdra detta;
nigon htijning av summornakunde det
dock ei bli tal om. Gentemot detta
framhiills f.rln andra talare, att bidraget 3.000;- k1e11s1
fcir tdmligenkort
tid sedan faststillts vid Nohab, som
ocksl vore ett koncernfiiretag. AB
Tidaholmsverken disponerade endast
ett 10-tal lZigenheter,
medan AB Bofors i Karlskoga hade ett i jZimfcirelse
ddrmed ofantligt stort antal. Man
hoppades,att Tidaholmsverkenskulle
utvecklasoch di fordrades atskilliga
ligenheter. Visserligen tillkommer
om nigot tr Bruksglrdars bostlder,
8

Maskinanskaff
ning.

Herr ordfdranden orienteradendmnden om TidaholmsverkensmaskininNigot bastubadhade dnnu ej kun- kdp och om de leveranser av arbetsnat inrdttas men skisservoro klara och maskiner, som nyligen skett eller voro
arbetet skulle utfdras di omstdndie- fcirestiende. Vidare beriirdes frlsan
heternamedg&vo.
om flyttning av maskiner |& att-f.5t
liimpliga kombinationer av dessavid
F i)r sI ags u erk sam lcet en,
bearbetning av vissa grupper detaljer.
Bastubad.

Ingenjdr larlesten llmnade en innehillsrik rapport r<irandefrirslagsverksamheten. Studiebesok hade avlagts
vid Pentaverkenoch Husqvarna Vapenfabrik. Kommittdns f-drslag befanns goda och d,veddmnades
till den
i nlsta punkt valda f<irslagsnimnden,
at vilken uppdrogsatt med beaktande
av utredningskommitt6nsoch AB Bofors direktiv utarbeta regler fdr fdrslagsverksamhetenoch bed6mningen
av inkommande f<irslas.
Till Fcirslagsn2imnd-valdes
fdrmannen OscarSvensson(ordf.), verktygs.
ritaren Bror Olausson(sekr. och expeditdr), arbetsstudieingenjdrRuben

Koniunkturi)aersikt.
Ddrefter var man framme vid huvudpunkten fijr kv?illens sammantr?ide,
som var en konjunkturdv€rsikt av
<iveringenjd,rProllius. En[r likartade
redogiirelserfiir det ekonomiskallget
samtidigt publicerasi B-pilen lZimnas
hdr intet utfd'digare referat. Vare det
nog sagt, att talarcn lyckades i det
koncentreradeanfiirandet ffl med allt
visentligt och att de ekonomiska
spiirsm&lenbelystesur olika synvinklar genom klipp ur fack- och dagspress.Talaren podngterade,att ett fast
penningvirde miste istadkommas.

-l
Trots ijkad produktion och synnerligen fcirminliga bytesrelationeri f<irh&llandetill utlandethade de styrande
icke lyckats stabilisera penningvlrdet
utan genom olZimpliga itgdrder hade
detta hela innevarande Er oavbrutet
fcirsdmrats.D& den nuvarandepolitiken sig ut att fortsitta i de gamla
hjulspiren hade man anledning se
pessimistisktp& den kommande penningvdrdesutvecklingen.
E. M.
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motsatta och den nya regeringen i
England har beslutatnedskdraimporten med 3)o mill. pund per tr, vilkei
kan komma att p8verka vir expori.
Enligt nationalbudgetenhade man
beriknat en produktionscikning i
Sverige i Er med 3 /a jdmfdrt med
fcireg&ende
8r, men i verklighetenhar
rikningen uppgitt tlll4,5 /o. Levnadskostnadsindexhar stigit fr&n september 50 till juni 51 med L6 /o och
partipriserna med 33 /o. Industriarbetarnasltiner ha statistisktsett stigit
79 % under motsvarandetid. Konsumtionsprisnivin berdknas1952 stiga

borde griras fcir att uppmuntra f<irslagsverksamheten,
framhcillherr Gau,
att honorareni regel borde ijkas.
Sedanfcirslagsverksamhetens
bdrjan
har ett 41-tal f orslaginkommit.

Liirlingsfrigan.

VerkmdstareJohanssontog direfter
upp fr&ganom omhdndertagande
av de
folkskoleelever,som under 3-dagarsperioder praktiseratvid Vedaverken.
En del grupper hade trots fdrmaningar
vid hitkomsten uppfcirt sig mindre
Wedaverken
lZimpligt.Det beslcjts,att llrarna skola
2%.
kontaktas,dL ffigan ndsta&r Eter blir
\Tedaverkens fdretagsndmnd hdll
Betrlffande
r&varufcirscirjningen aktuell.
sitt sistasammantrddefdr &ret den 15
november med direktctr Lind som meddeladedirektor Lind, att efterfriI detta sammanhangtog herr Gau
ganpL aluminium i USA fdr dagen1r upp frigan om utbildning av gjuteriordfcirande.
70-80 /a storce2intillgingen. \7eda- ldrlingar. D& man fcir ndrvarande
verken har mlst bestdlla aluminium endast har 3 vid Wedaverken,hade
F or egdend e samm antrAd.es
bl. a. inda fr8.nJapan.Ftir v&r del torde teoretiskutbildning vid stadensyrkesprotokoll.
aluminiumfcirscirjningenvara slkrad skola ej kunnat ordnas och han framVid genomg&ngen av fcireg8ende till september1912om leverantdrernas fcirde nu d,nskemiletatt undervisning
sammantrddes protokoll meddelade lciften hillas.
skulle ordnasvid fciretaget.
Beliggningen vid fciretaget Ir syndirektdr Lind bl. a., att ansokanom
byggnadstillstind fcir den planerade nerligengod, bortsettfrin verkstaden,
V entilations pro bl emet.
gjuteritillbyggnadenf. n. tu bordlagd som fortfarande,sdrskiltvad verktygstillverkningenbetrdffar,uppvisar en
hos myndigheterna.
Herr Tute Olssonframh<ill,att man
ojiimn beliiggning. Detta beror frdmst fortfarande vintade p& nigon StgZird
nlmnden
Betr. diverse tidigare av
avdel- for fdrbittring av ventilationenframbehandladereparations-och dndrings- p& ati de verktygsfcirbrukande
med iter- fcjrallt i elektrongjuteriet.
arbeten fcireslogingenjdr Molin, att ningarnaf. n. iro sysselsatta
dessaskulle uppskjutasoch utfciraspfl bestdllningari gamla verktyg. Frin
Som svar h?irpi meddeladeingenjdr
en g&ng i sambandmed den planerade .Nohab och Tidaholmsverkenha dock Molin, att betrlffande det nya gjuteombyggnaden. Herr Gau framhiill en del mindre bestdllningarpi verktyg riet huvudsynpunkten ldgges p& venemellertid, att det ndstan[r ncidvdn- ingitt. Pressgjuteriethar tillsvidare, tilationsfrigan, som Ir ledmotivet i
digt att redannu fi ddrrarnatili tvett- trots nedskirning i tillverkningen frir alla uppgjorda fdrslag. Han framhijll
rummen vid aluminiumgjuteriei in- Volvos rdkning, full bel?iggning.
vidare, ati samtligahitkalladeexperter
Betrdffande importaffdrerna fr&n haft olika mening om ventilationeni
satta, dL, som det na'd"r, Lnga tringer
ut och kldderna bli fuktiga och kalla England iir liiget fdr ndrvarandemyc- det nuvarandeelektrongjuteriet,men
ket ovisst, d& engelsmdnnenndstan att ingen hittills kunnat komma med
att taga p& sig.
Det vid fcireg&endesammantride saknam<ijlighetatt levereramaterial. en fullgod l<isning. Ventilationsteknibeslutadefamiljesamkvdmetavhiills i Under nu ridande fcirhillanden ha vi ken har helt enkelt ej kommit si lingt,
tiliFolkets Hus onsdagenden L4 novem- erhillit vira engelskaleverantrirers
att den kan klara detta problem. Di
ber med synnedigendilig anslutning. st&ndatt kdpa materialfrin annathill.
vi nu st8.infcir en ombyggnad och se
Pi herr Gaus fiirfrigan meddelade en ev. mdjlighet att fi problemeti sin
direktrir Lind, att den tikade efterfrihelhet kist pi en ging, under f6rutKonjunkturliiget.
gan pi aluminium p5.sistatiden, sir- sdttning att det hela rdr sig inom en
Direktiir Lind framhiill i sin dver- skilt vad rcir betrdffar, till stor del ekonomisktrimlig ram, bd,rvi se tiden
sikt ijver konjunkturliget, att man beror pi det nyligen gjorda beslaget an till ndstair.
Direktrir Lind understrrik,att ledskulle se sanningeni iigonen och ej pi koppar.
ningen var fullt medveienom, att veoinstdlla sig pi fredligare tider. Mottilationsfrigan f. n. var v&rt stijrsta
slttningarna USA-Sovjet hro enastS.- F orslagshonrmiltAn.
problem och uttryckte iven fiirhoppende i historien och bilda bakgrunden
IngenjcirLindh rapporterade,
till dagens politiska och ekonomiska
att en- ningen, att den en ging fdr alla skulle
dast ett nytt fcirslaginkommit. Detta fi sin lcisningndsta&r.
l?igei v?irlden.
Partipriserna ha i Sverige p& ett avsig att iika oppningarna p3. en av
smdltugnarnai pressgjuteriet,si att F dredrag ocb dishussion.
halvlr - december)0 till juni 51 stigit med 2I /o och konsumtionspri- mera metall skulle kunna smdltaspi
sernamed 13 /o. Motsvarandesiffror en ging. Utredning pigir huruvida
RedaktdrGunnar Petersson
frin Ariro fd,r Storbrittaniensdel t0 resp. 8 brlnnaren rdckertill frir stcirresmilt- betsledareinstiiutet,som kallats till
kapacitetdn fcir nlrvarande.
samt fcir USA 4 resp. 4. Prisernapi
fdredragshillare,
redogjordefrir sivdl
Ett tidigare inldmnat fiirslag har svenskasom amerikanskasynpunkter
vlra efteftraktade exporivaror ha stigit relativt mera dn pi vira import- tillstZillts Yrkesinspektionenfcir ut- p5.arbetsledarens
stlllning.
litande.
varor, vilket ijkat vira tillg&ngar i
Vad dr en arbetsledaresuppgift ?
guld och utlandsvalutor. Fdr StorPi direktiir Linds fdrfrisan vad Idag menarman ddrmedinte, ati-man
brittaniens del iir fcirhillandet det som utciver de uppsattaaffischerna med alla till buds stiendemedel skall
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f& folk att arbeta,utan huvudsakendr,
att man fir folk att utrdtta sitt arbete
p& mesta miijliga frivilliga sdtt och
helst med gladje.
Situationenfd'r dagen dr vad man
kallar arbetstagarbetonad,
och s&vil ur
denna som mlnga andra synpunkter
anses arbetsledningen idag vara f6rknippad med stijrre svirigheter dn
fcirr. Nya problem ha genom seoaste
tidens snabba industriella utveckling
vdxt fram, arbetspsykologienhar fitt
en framstlende plats, utbildningen
bland arbetarnahar understrukitderas
sjdlvmedvetenhetetc.
Vad som idag fordras av en arbetsledare dr att han skall vara en god
yrkesman samt dessutombesitta ledareegenskaper,d. v. s. ha fdrm&gan att
kunna leda och ha kdnnedomom dem,
som skola ledas. I USA giillde fiir en
god arbetsledare,att till 85 /o besitta
ledareegenskaperoch till 15 % tekniskt kunnande, men detta misie nog
anses litet iiverdrivet &tminstone fdr
svenska fiirh8llanden. Hir vill man
nog helst, att proporiionerna skola
van 5O/50.
Arbetsledarensstlllning bdr enligt
amerikanska isikter vara den, att fdr
arbetaren vid maskinen skall arbetSledaren vara fdretaget och inte direktdren. Vad fdrmannen giir eller underl&ter att gdra fijrstis som fiiretagets
vilja. Arbetsledaren ir den yttersta
ldnken, som ftirbinder gemenskapen
inom fciretaget och skall vara virdare
om sivdl kapital som mdnniskor.Som

regel giiller ju, att ger man menniskor
Bl. a. upptogs frigan om nyrekryden bista virden, si fir man ocksi tering av arbetsledare, som fijr det
materiellt sett ut det bdsta.
mesta sker ur arbetarnasegna led och
Kraven pi arbetsledarna skdrpas dlirfiir enligt direktdr Lind ej borde
allimer slvdl av arbetsgivaren,som medfcjrasl stora komplikationer,som
arbetaren och arbetsledarna sj[lva. det ofta giir.
Nir det glller arbetsplatsenstrivselHerr Axelsson framhdll det vdsentproblem, som numera alltmera disku- liga i att ha en ritt ledare f6r att f&
teras, har arbetsledarenen avgiirande ett gott produktionsresultat. Arbetsstiillning. Arbetsledarnaha emellertid ledaren miste leda arbetet sl, att de
ocks8.sina egna problem - som ar- honom understillda f& en kdnsla av
betstagareoch pi grund av sin mellan- attvara medarbetareoch dd.rmedmedst?illning. I USA ansesarbetsledaren atsvaiga. Om han missbrukar sin
som en del av f<iretagsledningen,och makt, sprider han endastolust odr ddrsisom arbeisgivarensrepresentantoch med vantrivsel pi arbetsplatsen. Han
yttersta fdrbindelsellnk bdr han vara pltalade 6ven ett tidigare framf<irt
en fd,rtroendeman. Hdr i Sverige cinskem&lom att, vid tills2ittandet av
komplicerar arbetsgivareni regel ar- nya arbetsledare,klubbarnas represenbetsledarensstZillninggenom att ej ge tanter inom friretagsndmndeneller arhonom full befogenhet.
betarna p8, iffi,gavarande avdelning
I USA gillde ndstan som regel, att borde hijras om deras uppfattning om
en kontaktkonferens avh6'lls varje den tilltlnkte arbetsledaren.
vecka.
Herr Gau ansl,g, att arbetsledaren
Betrlff ande f<irslagsverksamheten inie har s& stor uppgift som kontaktframhiill redaktcir Petersson,att man man, d& arbetarnai regel viinda sig till
ej skulle behijva tillgripa n&gra spe- sina klubbar, som i sin tur pt fciretagsciella itglirder fdr att uppmuntra den- ndmnden eller pt annat sltt framfdra
samma. Inspirationenochstimulansen arbetarnas<inskemil.
h?irtill skulle man, om andan var den
Verkmistare Johansson framhiill
rdtta, fL direkt p& arbetsplatsen.
det nridvdndiga i att arbetsgivarentoge
Som avslutning framh<ill herr Peters- mera hand om den nyutndmndearbetsson, att arbetsledarensuppgift inte dr ledaren och ej limnade honom vind
ldtt, men skall fdr att inte fcirlora sin fcir vlg med alla sina problem. Han
tjusning ej heller vara det.
mlste liksom ha en tivergingspausoch
Direktiir Lind tackade redaktd,r fA tid att vdxa in i sina nya uppgifter.
Peterssonfdr det synnedigen trevliga
Efter diskussionenfdrklarade direkoch sakliga fdredraget, varp8. diskus- tdr Lind sammantrd.det
avslutat.
sion fdlide.
Nr/.
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det brytes ofta mot denna bestdmrnelse. Tvl stillen finnas, ddr det ir svlrt
Den 20. 12. hitll Nobelkruts fiire- att fi trafiken att flyta, n[mligen kurvan vid K 16 och vid marketenteriet.
tagsnimnd sitt sista sammantridefiir
Herr Hanssonfdreslog att Siby-busLr I9JL, varvid ordftirandeklubban
saroa skulle dirigeras Centralvdgen
somvanligt sk6ttesav d ireAtdr Soblman. fram, och att hillplatsen vid marketenteriet flyttas ner till Centralvigen,
varisenom flera fiirdelar skulle vinKuarst.dendefrdgor.
.rur, bl. a. att de cyklister som nu, trots
En del frln tidigare sammantriden fcirbud, ika Centralvigen hellre skulle
kvarstiendefrigor behandladesfdrst: ika Bjiirk2ingsvigen,om bussarnafiitsvinna dzirifrin.
1. Betrlffande beslutade rtltrignaHerr SAyllkulrt trodde ej att de cyk/ar meddeladesatt dessautlovats vara
klara i apljl L952, vafiir uilopauser lister, som nu vant sig att ika Centrali de avdelningar,ddr sidana kan kom- vlgen, skulle taga ar'dra vigar. Bdttre
ma ifrhga, berdknas kunna infiiras vore om hillplatsen vid marketenteriet
utvidgades.
under andra kvartalet.

NobeIkrul

Frigan hdnskcitstill den fdrut till2. Frlgao om cyAlar fdr aista re'
parati)rer ocb snickare skall fortsdtt- satta "trafikkommitt6n". fdr att tillutreda
och behand- sammansmed skyddsingenjiiren
ningsvisuppmdrksammas
f rFLgan.
las frin fall till fall.
3. Fdrbkttring au belysningen i
snicAareuerkstadendr beslutad och
vintas vara utfiird under f.ebt. 1952.
genom
4. Betrlffande atpasser)ngen
lt uaudborten meddeladedirektdr Sohl-u.r, utt beslut fiireligger om utbyggnad av Bjcirklingsv?igenfijr en kostnad
av ndrmare100.000:- kronor. Di en
del arbeteni sambandhlrmed ei kan
giiras under vinterperioden,kan utbyggnadenemellertid ej vara fullt f2irdig forrZinunder sommarenslopp.

5. Den s. k. teslningent vara eller
icke vara diskuteradesinyo.
Herr Andertson ifrhgasatteom det
dr befogat bibehilla testningen och
i)ueringenj dr W ahI quist redogjorde fdr
en fdretagenutredning. Han framhtill,
att testningen visat sig ha ett visst
virde, vilket dven bestyrkesav andra
industrimln och av ldkare. Overingenjcir STahlquistfdrklarade sig dock icke
ha nigot emot att t. v. lita testningen
upphrira, vilket dven skulle medfdra
att den tjinsteman, som skiiter denna
detalj, ffu mera tid fcir andra uppdrag.

D en ke mi ska I iirl in gsut bi I dnin ge n.
lngenjdr SterAy ld,mnadesedan en
redogcirelsefiir den kemiska liirlingsutbildningen vid Nobelkrut:
Han framh<ill f<irst,att den s.k. fcirgubbningeninom industriendr en realitet, och att det vore viktigt att i tid
t[nka pn itervixten. Det har rdtt linge
stitt klart, att det vore ldmpligt att
skola den kommande arbetskraften
bittre dn enbart genom praktik. Ingenjtir Sterky erinrade om att lidingsutbildningsverksamhetenvarit fdremil
fcir behandling i B-pilen och att ett
reportage frin den kemiska linjen
lven varit infdrt i tidningen(mL/50).
Den kemiska linlen har nu arbetat
fem terminer. Antalet ldrlingar har ej
varit sdrskiltstort. ca 25 st. ha hittills
inskrivits, och man har nu kommit s&
lingt, att de vunna erfarenheterna
givit en viss stadga&t undervisningsmetodiken.
Vad fir di ldrlingarna ldra sig och
var ligget de storastotestenarna?
Lirlingsverksamhetensorterar under Bofors Industriskola,och undervisningen
sker dels vid Nobelkrut och dels tillsammansmed den mekaniskalinien
pi L2irlingsverkstaden.Den del av
undervisningensom sker hdr skijtesav
vid Nobelkrut anstillda. Somlddingar
kunna antagass&viilpojkar som flickor
vilka genomgitt folkskolan och fyllt
14 fu. Utbildningstiden dr trc Lr.
F. n. kunna 10 lirlingar antagasper
ir, men om ett vdsentligt sttjrre antal
skulle antagas,kunde man kanske fijrsdka differentiera utbildningen i tvenne linjer, en mera laboratoriemdssig
och en mera praktisk, slrskilt inriktad
fcir betj2iningav tyngre apparatur.F6'r
ndrvarandedr detta icke miijligt, och
man har nu kommit fram till fiiljande
kompromiss:

Andring av bussarnas upPstelningsplats utanfdr porten har i dagarHert Hansson vat ocksl. av den
na fdretagits i det att Centralvdgen
anvisatsh?irftir. Detta ser ut att inne- uppfattningen att testningen under
vissavillkor kunde vara av visst vdrde,
blra en fiirbiittring.
men anslg att behov ddrav knappast
Herr SAyllhtlrl vitsordade,att fdrforeligger. De, som ej klara proven,
biittring intrdtt fcir dvriga motorfordon
kunna dock skijtavissaarbetsuppgifter.
som utpassera,men att de beslutade
Herr BooA trodde att testningen
skyltarna, angivande de olika bussarnas destinationer, saknas,vilket v&llat verkar himmande pl arbetskrafttillgingen och ansldt sig till fiirslaget om
en del trassel.
Fcirsta&ret gives en grundldggande
dessslopande.
kemisk utbildning, bestlende i laboraHerr Hansson aoslg, att fiirh&llanDireAtdr Soblman fiirklarade sig gi
toriearbete, varvid man ldr sig grundena dro bdttre nu dn fiirut. DE femminutersregelnhilles glr allt bra, men med pl att t. v. instilla testningen. derna fdr l6sningar, miingdfdrhlllan-
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den, analyser,synteseretc. Mot slutet
av fdrsta iret genomgi Nobelkruts
lirlingar, tillsammansmed sina kamrater pL mekaniskalinjen, en tvi" minadersverkstadskursi Ldrlingsverkstaden. Jimsides med den praktiskautbildningen p8.g3.ren grundldggande
yrkesteoretisk utbildning. Dessutom
fcirekommergymnastik och idrott.

vidare teoretiskundervisning. Under
Irtgenjot SterAytrodd,eej att betalandra&ret,di lzirlingarnakommaut pi
ningen varit huvudorsaktill den avolika arbetsplatser,
har avg&ngsprocen- g5.ng som fcirekommit. Det har itten varit ritt stor, ca 2O. Ldrlingana
minstonetidvis hint, att en lirling unha icke funnit sig tillritta med det der tredje iret kommit tilt hcigref<irmariuellaarbetet. Sv&righeterfdrelig. tjdnst in l2iraren.Bofors torde ha den
ga alltsi att hjalpa dem dver det andra fiirminligaste lirlingsbetalningen i
iret. Det fcirefaller,som om det tredje l a n d e t .
&ret med dessavtalsenligal<inerskulle
Herr Hansson anshgdet betydelseUnder andra iret sker utbildninqen inverka si, att ldrlingarna kdnna sig fullare hur fcirtjdnstenligger till, de
i huvudsakute pi arbetsplatserna,
men mogna fiir sjilvstdndigarearbetsupp- utbildningenzirklar. Ldrlingarnabdra
lirlingarna sammanfciras
till teoretisk gifter. Ingenjcir Sterky ville sirskilt kunna rikna med en kommandegod
undervisningtre eftermiddagari vec- betona vikten av att man bcir scika fcirtjlnst,si att de ha nigot att sefiam
kan. F. n. finnas sexolika "stationer". hjnlpa liirlingarna till ritta med deras emot. En annan sak dr, hur det bcir
med fcirfaras,di ldrlinqarna
dir den praktiska utbildningen sker, problem ute pi arbetsplatserna,
sdtts in i arhuvudsakligenunder vederbijrandear- full insikt om vikten av bdstamrijliga betslagsom arbetahot hgackord.Lirbetsbefdlsledning. "stationerna" iiro nyrekrytering. Med rdtt handledning lingarna f5" mindre kin in de vuxna
en i instrumentverkstaden,
en i F-av- bcir det gi att sirskilt nedbringaden arbetarna,vilket betyder att den uti tvian.
delningensverkstad,en i F 21:s verk- hrigaavgingsfrekvensen
g&ende lcinesummanminskar. Bijr
stad,en i F 2t och tvi i F-avdelningens
Huvudansvaret frir l?irlingsutbild- denna vinst stanna hos bolaget, som
fabriker. Flickorna-placeras
uteslutan- ningen faller pi den centrala led- en kompensationfcir utgifter i samde pi laboratorier.
ningen. Vid Nobelkrut finnes en band med lnrlingsutbildningen,eller
Det sista Zret dr fritt frin teoretisk yrkeslirare,som er heltidsanstdlldfcjr bcir laget ha vinsten? Heri Hansson
och f. ri. ha arbetsledarna ansig det senarevara det ritta.
undervisning frir att vederbrjrande dndam6.let,
en
viktig
funktion
att fylla i detra
skall kunna helt fylla en arbetsuppgift
Hen Hansson kom dven in oi
sammanhang,
liksom de timlziraresom problemet om uppldrning
och fullg<ira full arbetsvecka.Vidireonnin
",, framutbildningen sker, d& sl Zir mdjligt, ha hand om de teoretiska d.mnena. arbetskraftdn den kemiska.Han
Dessa ldrare tagas fr8.n laboratorier, hciil, att ynglingar
med sjdlvstdndigaarbetsuppgifteroih
anstdlltssom trott
konstruktionskontoroch produktions- sig fi ldra
mot ackordslcin.
ett yrke, men som skickats
rvdelningar.
ut pi hdrfcir ej liimpliga arbeien. Se
Betalningen utgir fdr de tvi fcirsia
hade
En
skett vid elektriskaavdelningen,
f{ga,
som
diskuterats
mycket,
ldrlingsiren enligt en central ldneplan,
eller driftsavdel- dir en yngling blivit placerad som
gemensamfcir Industriskolansalli ldr- dr om laboratorierna
ningarna skoia sittas som slutmil f<jr lokladdare,r'ilket ej vore att ansesom
lingar. Lcineplanendr uppdeladi tvi
tariffer, en gdllande fcirsta 8.ret och utbildningen. Det antal, som varie i.r en utbildning inom elektriska yrket,
teoritimmarna under andra iret, en kommer att ha genomgitt sista fasen varfcir han slutade.
gillande under praktiskt arbeteandra av utbildningen, hoppas man skall
Herr L)nnqtlrl anskjt sig till herr
iret. Lrineplanen d,r aven graderad hilla sig vid 7 i S. Det dr uppenbart, Hanssonsmening, att liriingarna bdra
att alla dessaicke kunna absorberasav efter utbildningensslut ha en
efter Slderoch hcijning skertvi ginger
bittre
laboratorierna.
Dlremot kommerdriflcin att vinta s1g. Hzir skulle arbetsom iret. Man bcirlar vjd 14 irs ilder
med f. n. 81 cireper tim. och l6nenhar, tens behov av folk alltid att vara be- virdering vara till stor fcirdel.
vid praktiskt arbeteoch 18 irs ilder, tydligt strjrre. F. ci. ha stcirreoch moIngenjdr Carbonnier.framhijll bederna driftsanldggningarproblem och
stigit till L56 6rc per tim.
trdffande den omndmndeynglingen vid
ansvar av vdl si stora mitt som ett
elektriska avdelningen,att denne, d&
Avgl.ngsprocentenfcir de lirlingar,
laboratoriearbete,
varfcir det icke kan
han i bcirjanav I95O s<iktearbetehdr,
som antagitsvid Nobelkrut, har varit
innebdranigot ringaktandeatt erbjuda
anvisatsflera platser,av vilka han valomkring 40, vilket dr n&got strjrreein arbetei
dem.
vdntat. Materialet ir dock Innu fcir
de en vid elektriskaavdelningen.Vid
litet frjr att kunna medge nigra slutDireAtdr Soblntantackadefcir redo- bescikhos verkmdstarenhad! denne
satserfcir framtiden. Fcirstai.ret fcire- gcirelsenoch understrrikvikten av en talat om vad f<ir arbetenhan skulle
ligger ingen stcirresvirighet att hi.lla god yrkesutbildning,sdrskiltviktig nu utfcira. Det g2illde lampbyten och
intressetuppe. Di ir gruppen sarnlad di apparaturenblir allt mera kompli- andra enklare arbetenoch tal om utoch fcir en kamratlig samvaro.I regel ceradoch dyrbar och rnan ncidvd.ndigt bildning var ej fdr handen. Ynglingen
sluta dock nigra pi eget initiativ i miste dga bdstakinnedom om proces- ldrde sig iven lokladdning,men d3.det
ettan, i alimdnhetefter endasten eller sernafcir att kunna civervakadriften. nu blev tal om att setta honom till
tvi minader. Det dr sidana,som kdn- DirektcirSohlmanbeklagade,att netto- ordinarie lokladdaresadehan upp sig.
na med sig att de ej htingamed i un- rekryteringen ej varit si god, men Han har under hela anstillninsstiden
dervisningen, eller som av en eller hoppades p& b;ittring i detta hrin- ej framfrirt nigon rinskan om itt lera
elektrikeryrket.
annanorsakicke passain. Efter fdrsta seende.
iret anse sig llrarna kunna bedcima
Hey BooA ansig stcirstasv8.righeten Hen Hanssorztrodde ett missf6rla'rlingarnas f cirutsd.ttningar frir det
att
fi pojkar till ld.rlingsutbildningen stind fcireligga. Fadern hade fett
fortsatta arbetet. De, som icke anses
uppfattningen, att ynglingen llrde sig
ligga i ltinen, som ligger f<ir ligt.
l2impliga att fortsetta den teoretiska
yrket. Di han blev beordradtill tokundervisningen,bli s. k. B-ldrlingar,
Direhtiir Sol:lnan framhcill, att ut- laddningen, insig pojken hur landet
vilket betyder,att de erbjudaspraktiskt bildningen siktar pi framtiden, vilket Hg-till och sadeupp sig. Nigot biir
arbete vid fciretagetoch slippa frin
man miste ha fcir cisonen.
giirasfcir att hindra ett upprepande.

m8.ngaav de tyskarvi erhillit ha ocksi miljd, l;ira sig ett nytt sprik o. s. \'.
visat stort intressefrir att hj?ilpligtldra Mcn de ha icke den ptaktiskaerfarensig fcirst&och tala svenska. Genom het som minga av de lldre. Att f& tag
skrivna instruktioner och rnuntliga pi lemplgt utbiidade ogifta arbetare
framstdllningar har det ocksi varit ir mycket svirt, men de som kommit
mdjligt ftir arbetsbefdlet
att hilla kon- hit, ha i stort motsvaratfrirvdntningartakten. Vi ha fcirsciktatt icke ha en- na. Antalet som scikerkomrnahit d.r
Herr Hant.rorz undrade om det kunbart tyskar vid de olika arbetenautan pS.fallandestort. Hittills ha river 200
cle ordnas si, att bolaget ej sdtter sig
ha blandatdem med svenska.De flesta anscikningargranskats, bland vilka
emot ett anstillande i Bofors, om intagtyskarna,20 st., arbetainom F-avdel- funnits minga frin doktorer och
rring som liirling hhr ei liter sig giira.
ningen, 8 dro placeradehuvudsakligen ingenjrirer.
Underscikning utlovades.
i T t, 2 dro instrumentreparatrirer
och
De som komma hit fe fdrbinda sig
dessutomha vi en tyska vid service- att stannahir i tv& ir. Vi betalaalla
laboratoriet. Den sistndmndasom ett derasdirektakostnaderi sambandrned
Rekrytering au utlindsh
"experiment" fcjr att utriina, vad den hitresan,sisom biljetter, passetc, och
il hetskraft.
tyska laborantutbildningengir fcir. om de stannai tvi ir, p5"sd.rskildbeUppenbarligen dr denna utbildning gziranriven lrcmresanFdrldggningen
Direktdr Soblntan meddelade,att fastare och grundligare
organiserad, blir i ungkarlsbostdder,
med tvi man
ingenjcirSterkyIr den vid Nobelkrut, dn den i Sverige.
i varje rum. Nigra ha dock sjilva skafsom inest sysslatmed rekryteringenav
Hur trivs nu dennaarbetskraft,vilka fat sig rum i fria marknaden. Onskutlindsk arbetskraftoch att han i samha vederbcirande
synpunkter
pi arbets- vd.rt ar ju att de fi bostad si nira
band hlrmed besciktTyskiand.
och bostadsfcirhillandena
etc.? Sva- fabriken som mdjligt, vilket underlitOrdet civerldmnadestiII ingenjdr
ren pe dessa frigor miste bli helt tar skiftging.
Sterky,som lemnadenigra synpunkter individuella.
Bolaget har scikt och i oktober erpi problemen:
Ingenj<irSterky redogjordefcir den h&llit tillstind att rekryteraytterligare
I)en kvot om 30 utldnningar, som omstdndligaprocedurenoch den vid- 40 tyska arbetare,vilka komma att
vi i fanuari 1911 erhillit myndigheter- Iyftiga papperskvarnen
i sambandmed tagas ut under fcirstakvartalet 1952.
nas tillstind att rekrytera, dr nu ut- anstiliningen. Arbetstillstind erhilles Vi rlkna rned att kunna klara inkvarnyttjad i det att under andra hah'iret fcirst fcjr tre minader och fcirldnges teringsfrigan fcir dessafr. o. m. den
i951 detta antal anstzilltsoch kommit sedan- om polisen ej har nfl.gotatt 1 aoril.
--fcirst med
i verksamhetvid bolaget. Det dr hdr anmdrkapi vederbrirande
DireAtiir Sahhnan tackadefcir den
endast f rlLga offr utomskandinaver. sexminader och sedanytterligaremed
vdrdefulla redogcirelsen
och betonade,
Frigan om rekrytering till Sverigeav ett ir i taget.
att det icke ir meningen att anstilla
utllndsk arbetskraftaktualiserades
niTysklandav i dag ir prdglat av stor
utld.nningarav flen olika nationalitegot ir efter krigsslutet. Det stod klart, civerbefoikning.Tillskottet frin cistter, utan vi ha koncentreratoss till
att ett tillskott av arbetskraft
for- zonentill Vd.st-Tyskland
dr betydande. tyska medborgare.
Helhetsintrycketav
utom det som erhrillsgenomflyktingar Detta gcir, att antaletarbetsscikande
dr den tvska
vi erhillit har hitDersonal
- inom rimliga gr2inservore dnsk- stort och livet pi arbetsmarknaden
tills varit gott.
vrird. Ett avtal om iiverfciringav ar- dynamiskt.
H err Hattssoiranfcirde,ett det var
betskraft korn si till stind mellan
Mlnga stater rekrytera folk frin
svenska ocl.r italienska rnyndigheter Vlst-Tyskland, i forsta hand Canada, med stor tvekan fackfdreningentillstyrkteimportenavytterligareutldndsk
1947. Ganskastorakontinsenteritalie- men rivenSydafrikaoch Australien. I
r r : r r ek o m t i l l I a n d e tm
, e nJ e n n ai m m i - princip fhr rekrytering endast ske arbetskraft, mest med tanke pi bogration ebbadesminingom r-rt. Efter bland anmdlda arbetsldsa.Arbetskis- stadsfrigan.Gir det att skaffabostdkoreakrisen,di arbetskraftsunderskot- heten varierar ganskamycket, i vissa der it tyskar, bcir det vil dven g& i't
tet i landet accentuerades,
cikadein- delar av Ruhromridet och i stcirre svenskar. Bostadsfrigan torde vara
tresset fcir tysk arbetskraftp&tagligt. centra fcir kemisk industri zir den rdtt den avgcirande,d& det gdller arbetsOverliggningar med tyska myndighe- ringa, medan den i andra distrikt dr krafttillgingen hir i Karlskoga. Vi
ter ledde till att tysk invandring tog betydande.Alla sornkomma hit hcira tenkte,att om bolagetfcirv[gradestillf a r t u n d e r1 9 ) 0 o c h 1 9 1 1 . D e n 1 o k t . dock icke till de arbetskisas
skara.Det stind att ta in ytterligareutldndsk ar19)1 fanns i landetfriiiandeantal ar- dr ofta sidana,som livnrirt sig i andra betskraft, si kanske myndigheterna
l . e t s a n m d l duet l i n n i n g a ir v h d r n : i r n n - yrken rin i dem de utbildats.
bleve litet vdlvillisare betrdffandeboda nationaliteter:tyskamanliga6200,
Av den nytta fciretagethaft fcirefal- stadskvoten.Heri Hanssontyckte det
tyska kvinnli ga 7OOO,italienskaman- ler det vara till frirdel att vi civit oss var glddjande,att den tyskaarbetskrafIiga 74oo och italienska kvinnliga in pi dennr rekrytering.Vi tlargcira ten visat sig bra i arbetet,men anf<irde
i70 st.
fcir aila tyskar,att vi icke kunna stdlla att en del klagomil mot derasupptreDen fcirsta f rlcan
familjebostdder
fcir
till fcirfogande. Det dandei civrist dock frirekommit. Han
Nobelkruts
-beslcito
del var
di vi
scikafi ut- hindrar icke, att gifta komma hit utan hemstdlldeJdrfcir att vid fortsatt imLindsk arbetskraft- i vilket land vi
familjer. De anse,att fcirtjZinstmrijlig- port gcira allt frir att fi folk, som
vore mestbetjinta av att rekrytera. Vi
heternahtir kunnavan sL stora,att vad passarin hdr i laodet.
fingo myndigheternas
tillstind att scika de kunna sparaar merain vad de disDirekti)r Soblman understrcik,att
poneraf<jr sammadndamil genom ar- endast ungkarlsbostdderordnas fdr
sAvdiitaliensksom tysk arbetskraft.Ur
spriklig synpunkt ansigs det best att bete i Tyskland. De ogifta iro do&
tyskarna.F. n. ir det svirt att anskaffa
uteslutandetagatyskaarbetare.Sprik- i stark majoritet, vilket kan ha vissa svenskaungkarlar. Laget ar ju sidant
svirigheternariro ej ociverstigliga,
och frirdelar. De yngre ha ldttare att byta hIr i Sverige.ttt produktionsapparaten
Herr Book understrok, att pojken
trott att han skulle fh Ltua sig yrket.
Han hade varit med nigot p& monteringar och fitt de bdsta vitsord av
montcirerna. Han vill girna btirja igen
som lirling.

t
I
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nu er fiir stor fiir befolkningen. Om
vi skulle lyckas f& svenskar,skulle det
endast betyda, att vi toge fdn andra
industrier. Direktdr Sohlmanbeklagade, att en del tyskarej passatin i miliiin eller ftirstttt att de iro observerade, och f6rsdkrade, att gallring vid
fortsatt rekrytering skall ske efter
biista fdrmlga. Skulle nlgon visa sig
varaktigt oliimplig, ir det vdl best att
sinda denne lter till sitt land.
Herr Hauson frlgade, hur det blir
vid ett ev. konjunkturomslag och om
arbetstillstlndend& dragasin.
Ingenjt)r SterAyanfotde, att minimitiden tvl ir faststillts fiir att det skall
lcina sig att ldra upp folket. Arbetstillstind erhilles f6r visst yrke, i vtrt
fall som "krutbruksarbetare".Troligen
kommer frlgan att liisas genom
clearing, s& linge total arbetskraftbrist
rlder i landet.
Dbekti)r Soblman anfiirde, att ett
allmdnt konjunkturomslag kommer att
gi ut 6ver arbetstillst8nden.
Herr Lt)nnsuisl anf6rde med anledning av ingenj<ir Sterkysuttalande betrlffande den kvinnliga tyska laboranten som anstdllts, att man miste stllla
sig starkt tvivlande till att man genom
att anstilla en enda tysk laborant kan
bediima hur passeffektiv utbildningen
av laboranter ?ir i Tyskland. Ett bdttre
sdtt 6r sdkedigen att studera uppl?iggningen, kursplaner och utbildningsmetoder. Herr Liinnqvist ifrigasatte, om
detta dr en tillriicklig motivering fdr
att anstilla utldnsk arbetskraft.
I detta sammanhang anfdrde herr
Lcinnqvist,att man i vissatjinstemannagrupper framfdrt funderingar 6ver
att antalet utlindska akademikerbdriat
bli v?il stort inom fiiretaget. Anledningen till dessa funderingar Ir fdrmodligen att man hyser farhigor fiir
att frirh&llandet kan leda till nedpressning av ldneldget f<ir denna kategori,
di betalningsfiirhillandena exempelvis
i Finland torde vara ogynnsammare
In
i Sverige.
Ingenjdr Sterky svande i laborantftt,gan, att det i Sverige ej finnes
Hmplig kvinnlig personalp& den kunskapsnivi, som hir behdves. Utbildningen i Tyskland har studerats och
man har funnit en klar m&lslittning
och mera grundlighet in i Sverige.
Direhtiir Soblman meddelade, att
det varit omtijligt att fi l2impligt kva-

lificerade personerhir i Sverigevarfiir
nlgra finldndska akademikeranstillts.
Helst skulle vi natudigtvis vilja se enbart svenskarbetskraft i vira laboratorier. Den utlindska arbetskraftenbetalas efter samma normer som den
svenska-

F dr sI agsuer k sam h eten.
Oaeri ngenj dr lV abI quin meddelade
att Fiirslagskommitt6n sammantrett
den 12 dec.1951.varvidfem inkomna
fdrslag behandlats.Av dessafdreslogs
fyra till beliiningar. Bland de fyra
fdrslagsstlllarna fanns den fcirsta
kvinnliga, vilket sdrskilt uppmirksammats. Se i iivrigt under rubriken Forslagsverksamheten
i B-pilen m l'1952.

ordttvisor kunna uppst8.,en4r en del
fall kan berlknas och andra ic]<e.
Herr Nilston uppdrog fr&gan betrdffande patentering och 1aeringenjdr'
l{/ablquitt framhiill att fcirslag som
dro patentbaraligga pl ett annat plan.
Bolagets patentkommittd behandlar
just en s&danfrtga. Vid siirskilt vZirdefulla fbrslag kunna h6gre beld,ningar
in de tidigare angivna fdrekomma.
Herr Ldnnqaist anslg det iinskvirt
att man propagerarmera fdr fiirslagsverksamheten.Tjdnsteminnenbdra ta
aktiv del hdri.

P ersonal ens b ostad.spro blem.

Tjdnstemannaledamciterna
hade i
skrivelse anh&llit om diskussibn av
personalens bostadsproblem. Man
Storleken au belt)ningar for
framhdll bostadsfrtgansstora betydelse, dE det gdller anskaffande och beframfdrda f orslag.
hillande av arbetskraft och pekadep&
Arbetarledamciternahade beeert den nuvarandesituationen,med nistan
diskussioni dennafriga.
all nybebyggelsefiirlagd till ytteromDirektdr Soblman anfdrde att f7eta r&dena och de konsekvenseri fritga
systemftir utbetalningar av beliiningar om transportproblem, matfrlgor etc.
finnas, men att det torde vara mycket detta medf<ir. Man fiireslog tillsiittansv&rt att finna en absolut rittvis ltis- de av en kommittd med uppgift att
ning. Man hade hdr stannat fijr en studeraoch utreda bostads-och dirmed sammanhlngande frigor f6r de
graderingfrln )O:- till 250:- kronor, varigenor-nman trott sig komma anstdlldavid Nobelkrut
till n5.gorlundardttvisa.
Direkttir Sohlman uttalade sin fdrHerr Hanrsoa pipekade, att en del stielse fdr denna friga och fiireslog
fciretagha mindre och andra stcirrebe- att den bordlades till nista sammankiningar. Frlgan d.r om fijrslagsverk- trdde, till vilket stadsarkitekten och
samhetenhar nigon betydelsefcir fcjre- direkttjr Nordqvist skulle inbjudas fiir
taget och om den har det, hur man skall att ldmna en fullstdndig redogiirelse
kunna effektivisera den. Arbetarna fdr stadenshela bostadsfriga.
dro ej si bendgnalimna in fdrslag som
Herr Ldnnqoist anf6rde, att det ej
kanskeger 100:- kr. i belcining,rnen varit tjinstemannaledamdternas mesamtidigt orsakarsinkning av ackords- ning att nu nirmare diskutera ffi.gan.
priset. Vid Stortinakurseni somras Man ville p& lZingresikt fi till stind
haderedogjortsfiir det s.k. husqvarna- en vettig planering f6r Nobelkruts
del,
systemet,enligt vilket beldningar med sl att fd,r Nobelkruts personal bdttre
upp till 5000:- kr. utgitt. Kunde ej beldgnabostdderkunna erhtllas. Herr
detta system infd,rashlr ? Det gir ut Lcinnqvist fd,rklaradesig glad 6ver att
p& att ftirslagsstlllarenerhiller vissdel fi en utfiidig redogdrelse. Han frarnav den vinst fdretagetgdr pe fdrslaget. htjll, att en omplacering kunde tdnkas
Det gir naturligtvis icke att avgdra mellan bofors- och bicirkbornsanstdllhur stor vinsten blir i alla fall, men da. Ur transportsynpunkt
dr det ju bra
bcir gi di det gdller rent produktivt om mlnga till sammaadresskomma
arbete. Flerr Hansson f6reslog att fr8n sammah8ll.
Frirslagskommitt6ngcir en utredning
Direktiir Soblman ansltg ffitgan ei
och undersiikerhur det dr vid andra
vara si enkel. Distansernatill Bofors
industrier.
och till Bj<irkborn dro i minga fall de
DireAttir Sohlman hade intet emot
salnma. Bist ir att f3, ftLgan allsidigt
en utredning, men framhdll att stora belyst.
Eog.
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