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YAD IIANDD UNDER 196I?
En |nrdnika-

i ord, oeh bild'

B-pilen borjar med detta nummer sin 7:e irging och inleder som vanligt med en kronika i
ord och bild over vad som hdnt under det forflutna iret vid foretagen inom Boforskoncernen
och i de stider, dir industrierna dro beliigna. Det
sdger sig sjdlvt, att kronikan miste bli mycket
koncentrerad och att endast en liten del av alla
hdndelser kunna tagas med. F6retagsnimndernas utforliga refent ha iedan givit upplysningar
om konjunkturldget, produktionen och de aktuella problemen vid resp. foretag, den dagliga
pressenger i overmitt nyheter av mera allmdnt
intresse och B-pilen sjzilv kan icke konkurrera
med denna pressifriga om aktuella nyheter. Vid
6rets slut dr det mycket idttare att f6.en overblick
tiver vad som hiht, di kan man sovra ut mycket
som saknar bestiende vlrde ur den interna informationens synpunkt. Kr6nikan kan ocksi i nigon min - betraktas som.en komplettering
till det flrliga bokslutet och styrelseberittelsen.
Vad denna gel i siffror och nigra koncentrerade
meningar, soker kronikan illustrera genom fotografier ^v nyz-byggnader, anldggningar, maskiner o. dyl. Notiserna i texten vill ge en bild av
de hdndelser, som varit betydelsefulla for utvecklingen, de dro ocksi. ett koncentrat av vad
dagspressenhaft att sdga om foretagen.
I detta sammanhangkan ndmnas,att publici
teten omkring Bofors under fu 1957 knappast
kan sigas hava varit lycklig. Bofors namn har
upprepade ghnger figurerat i flerspaltiga rubriker over artiklar och "nyheter" av mycket dnga
sanningsvirde. I nigra fall fanns det intet som
helst reellt undedag for "nyheterna", i nl,gra
fall fanns en liten kdrna av sanning bakom de
sensationsmdttadeskriverierna.' Ingeri annan

svensk industri synesvara foremil for liknande
uppmdrksamhet under iret, men tyvdn dr det
si, att den formodade "hemlighetsfullheten",
som man vintar sig kring en rustningsindustri,
lockar till sensationsmakeri. Det dr svirt att
forsti, att det dr mdrkvirdigare att silja materiel till ett lands forsvarsmyndigheter,dn att en
annan svensk exportindustri siiljer bilar, lokorqotiv, kraftstationsmaskinerier, turbiner eller
liknande till en annan myndighet eller annat
departementi samma land.
Att dementera nyssndmnda nyheter gir inte,
ett antal av dem har refereratsi kronikan sisom
"medlemmar i den stora flocken av tidningsankor".
Har B-pilens kronika nigot ber2ittigande?Det
dr enfriga, som redaktionen ofta steilt sig. Trots
vissa invdndningar dro vi dvertygade om att
kronikan har bi,de intresse for dagen och framtiden. I dag dr den ett "bokslut" <ivervad som
hdnt inom personalorganisationer, verkstider,
fabriker, bostadsomriden och samhillen. Om
n6.grahr blir kronikan "industrihistoria".

JANUARI
tjockleksttime
Sndrikoch kall. Snotdckets
delenaa mfrnad'en
omkring en hala nreter,
Liigstateftr.
peratur-20" .
1. Vid irets inging hade stdderna,ddr Boindustrier dro beldgna,foljande
forskoncernens
invilnarcantal:
Kadskoga: 3L.339(+ 509under1950)
Trollhittan: 24.3o3(+ 600under1950)
Sddertiilje: 25.270(+ 607under1950)
Tidaholm: 5.9i0 (+ 20under1950)

6. Bofors Samlingshusvar skideplatsen for
SIF:s traditionella julfest for barn. Sidan mammof och pappor ordnat barnvaktfortsatte dansen
for de stora pi Stadshotellet.
8. Den nya skdrgirdsbiten med birpian av
ldttmetall gick provtur med lyckat resultat.
Biten tar 80 passagerare
och gor med ca 36 knop
fdrden frin Stockholm till Vaxholm ph.ca 2O
minuter.

16/1. I Kil.rtasmedjaa, som ll)nge stcitt under tah, p,frgicA
arbetet tned gjutning aa plintar ocb fandament. Boforsfoto
Tillman.

Och foretagen hade foljande antal anstdllda:
Boforsverken

t.913
r.752
r.48r
604

Nobelkrut
Nohab
\Wedaverken
Tidaholmsverken

+L/

UVA

247
Summa anstdllda L0.414

1. Ulvsunda Verkstdder Aktiebolag, UVA,
inlemmadesi Boforskoncernen.Se om UVA i
B-pilen m 2 19iL.
2. Service-avd.vid Nobelkrut startade sin
laboratorieverksamhet i X1 och X7 efter ombyggnad. Verksamheten i dessabyggnader omf.atta bl. a. lackrhv aror, textil- och ldderhjiilpmedel samt pdlsfdrgdmnen. I Xl ingir dven ett
laboratorium for intern service pi. rostskyddsoch ytbehandlingsomridet och en verkstad f<jr
modeller och reklamartiklar.
5. Provkorningarna i Mediumverket pi Kilsta borjade vid irsskiftet och det forsta fdrdis.stilet valsadesi form av 42 mm runt.
22/11. Seraiceaud. NobelArut: Laboratorium .fdr ytbehandling och koryotion. Laborant Klas Ndsstrdm och ingenl\r
Bdrje Holm synes pi fotot. Boforsfoto Tillman.

ll

11/ 1. , Karlskoga 100-,i:ring ilppudAt.tder med blommor aa
stadsfullmi.ktiges ordf. Fritz Berggren. R. Tilander foto.

11. Karlskoga stads ildsta innevinare, fru
Anna Lovisa Jansson,fyllde 100 i.r och hyllades
pL alla de sitt. Fru Janssonforlorade redan
1896 sin make, smeiltsmedenKarl Tanssonvid
Bofors. I en intervju frirklarade hon, att "det
var skrep med ungdomarna pa 70-g0 ir nufortiden".
12. Julen dansadesut bland snovallarna pi.
planen utanfor huvudkontoret Bofors och iulgranen sldcktes.
13. Traditionellt samladesdeltagarna i Bjorkbornsgi.rdens klubbverksamhet till en iulfest.
ddr ungdomarnaspelade"teater", sjong och spelade och roade for2ildrarna.
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SemifinalomgAngen i Bordtenniskorpen
.16.
gick mellan Boforskontoret-Sikte II, postenSikte I, Brandkiren-NBJ
och pressen-Laboratoriet. Finalen vanns senareav Kontoret.
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Till Trollhdtteindustrierna SFA, SAAB
och Nohab vdntadespi virsidan ett 100-tal utldndska arbetare,ddribland ett 50-tal italienare
och ett 50-tal vdsttYskar.
17. "En arbetareinom den kemiska industrin
ir ungefir dubbelt si virdefull for folkhushiliet
,o- J.r arbetaregenomsnittligt sett inom andra
industrigrenar beroendebl. a. pi kapitalinvesteringarnis storlek och produkternas relativa
vir-de", sadedirektor SverreSohlman i ett fbredrag f6r Teknologforeningens avd. fijr kcmi och
berlsvetenskap. birektor Sohlman redogjorde
for den sue.tJku kemiska industrins utveckling
och minga skitda produkter, plaster,ldkemedel,
sprdngdmneno. s' v. samt utlovade nya produktir av"stort vdrde for framtiden.
19. Ledningsmontageti Kilsta stilverk miste
avbrytas 2 digar pi grund av en si trivial orsak
som'brist pi nanlg trdskruv.Varken pi Centralforridet eiler hos ett 30-tal idrnhandlarei Karlskogamed omnejd kunde dylikt uppbringas'
Februari.
20. "Fredsriksdagen" sokte man gora propagandafor bland klubbarna - med ganska klent
iesultat. En och annan klubb nappade dock pi
kroken.
2L-22. Delegerade fijr det dansk-svenska
handelsavtalet med envoy6n Stihle i spetsen
besokte Bofors och besig verkstdderna,Kilstaverken och Nobelkrut.
26. En pingstpastor Bitger Claessoni Kumla
omtalade en mdrklig drdm, som han nyligen
haft och vari han sett bombanfall mot Sverige
och Bofors. "Massor ^v fientliga flygplan
stortade over kanonstadenoch ddr var dunder
och brak som i domedagsbasunerna."Drommen kommenteradesganskaiivligt i pressen.
Hindersmissanoppnadesi Orebro. Marknaden bjifd pa god kommers och bergsminnen
samlades fijr att fiirhandla om gemensamma
problem och intressen.
31. Karlskogaborna- itminstone de i stadens
iistra delar - vdcktesvid 4-tiden pi natten av
en kraftig smdll. Det var ca 900 kg kasserad
pyroteknisk sats och andra ammunitionseffekter
iom drdnkts i Lomijdrn ph Skjutfiltet, som
sjdlvantlnde och detonerade. De materiella
skadorna inskrdnkte sig till sonderblista trdd,
dy- och torvjord kringsLingd inom en storre yta
samt en och annan mort i trddtopparna.
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Seraiceaad.Nobelhrut: MiktobiologisAa laboratoriet.
Pfr f otot syrtes laboratotiebitri)dena Mai-Britt Gustatttson ocb
Viui Hantnzarsson samt iagenfdr Birgit Hdglund' Boforsfoto
Tillman.

22/11.

600 utldnningar aro bosatta i Kadskoga,
rapporterade kriminalkonstapel S. Lundberg,
som har hand om utldnningarnas registrering.
Minga s. k. statslosasiikte svensktmedborgarskap och vill stannahdr.

FDBR,UARI
mdnad,,
Betydligtrnild'areiin fdregiend.e
SndDagstemperaluri genomsnitt-2".
fall si. gott soru uarje dag, och i slutet aa
tiocklek 70 cnt'.
mdnadenuar sni)tii.ckets

2. Vid'en tankexplosion ombord pi den
engelskbyggdamolortanken Atlantic Duchess i
Swanseaomkom 7 man och skadades7 svirt.
Bland de skadadevar ingenjor Karl-Erik Johansson frin Nohab, tillfnlligt ombud som dieselmotorexpert.
4. Styrelsevaleti Metalls avd. 76, som foljts
med stort intresse i hela landet, slutade med
seger ftir de socialdemokratiskakandidaterna.
Gdsta Nilsson itervaldes till ordforande.
2/2. Mossen onzking Lonttjiirn aar tdcLt au upphastad tort'
jord. och i isen uar en stor krater. Boforsfoto Tillman.

9. Ingenjor Knut Harald Nyberg pikordes
och skadadesdodligt av en brandbil, ndr han
cykladetill arbeteti Bofors. Olyckan skeddepi
Gustavsgatanoch orsakadesav brandbilen, som
kordes alltfor fort i det halkiga vdglaget.

lan. Hi;gbyggnaden till dietelterkstaden t,id Nohab, aud. 79,
iir just hlar nzed.traterserna innzonterade. Nohab-foto.

Bjorkborns Fackforening valde 4 nya ledamdter, samtliga pi den radikala listan. Till ny
ordforande valdes Karl Hansson.

10. "Trivsel i arbetet" var dmnetvid den foreldsningskurs,som holls pi Bofors Samlingshus
10-11 februari. Pi. kursen, som var anordnad
av FCO, TBV, ABF m. fl., talade bl. a. doktor
Giista Johansson,Bofors, forbundssekreteraren
Knut Johansson,Stockholm, och ledamoten i
NOV :s forbundsstyrelseBror Andersson,Stockholm. Samtliga foreldsningar liksom de efterfoljande diskussionernag&vo god belysning
iiver det aktuella problemet.

5. Mindagen den 5 februari blev en markesdag i Karlskoga Folkets Hus' historia. Kl. 14.00
tog ordforanden, fastighetsforvaltaren Elias
Ericsson,det forsta spadtaget for grunden till
det stora och pampiga nybygget Minuterna
efterit satte den stora grdvskopan iging ned
nigot storre kapacitet. Byggnaden har ldnge
vait fadig pi papperet, men byggnadstillstindet har suttit li.ngt inne. Nu har dylikt erhillits
for grunden och suterr?ingvi.ningenupp till
Kungsvdgensnivi. Byggnadsarbetet
pigick ddrefter i rask takt och vid irsskiftet var den forsta
etappeni det ndrmasteklar.
6. Korpbridgen startade med over 200 anmdlda deltagare. Tivlingen, som holls i Karlskoga Tidnings och Bridgesziilskapets
regi, gick
fint i lis och till finalen den 18 februari kvarstod
20 par. Segrareblevo Sjokvist-Sinebo, Boisverken, med Andersson-Djurberg, Nobelkrut,
pi andra plats. Bridgesdllskapetsordforande
ingenjor Hannerz var nojd och glad nir han forrettade prisutdelningen.
Maj. Hdgbyggnaden rar red.an i naj gansAa utnlttjad.
Nohab-foto.

5/2. Fast)gbetsl)rtaltare Elias Ericsson tar li)rsta spadtaget
tid FolAets-Hus-b1gget. R. Tilander foto.

11. Arets skidkorp gick i meterdjup sno och
sdmstatdnkbarafore med start och mil vid Forsvarets gird. Boisverken tog Kurirens vandringspris for alltid, en och annangod placering
noteradesfor de vira, a,nnarsvoro Skogsarbetarna bist bide i lag och individuellt.
12. En 11/2timmessittstrejkvid Kilsiaverkens
slipareavdelning rapporterades
givetvis i
OLAT.
16. En ganskaomfattandestold av platina har
igt rum under en ldngre tid i Bofori. Stoiden
upptdcktesi Stockholm,ddr triden forsilts hos
olika guldsmeder. Tjuvarna neipstes vederborligen.
Disponent Evert \Tijkander passerade60irsstrecketoch hyllades. Bl. a. uppdrog bolagsstyrelsenit konstndrenD. Tdgtstrom att mila

disponentensportritt att inforlivas med serien
av chefsportritt pi kontoret.
"Jazzbattle" pi Bofors Samlingshusmellan de "beromda" kdmpatragen"Basin Street
Club", "The Black Bottom Stampers"och "The
Feetwarmers". Vem som vann eir okdnt, men
provandefot orhinnorna miste det hela ha varit.
20. Nyhetsbyrin UP meddelade,att en brittisk
militdrsoion bl. a. beskrivit Bofors 40 mm kanon.
"Han hade dock ingen uppfattning om huruvida
de uppgifter han limnade var riktiga."
22. Pa Skjutfdltet uppmdttes ett rekordtjockt
snotdckedenna dag, 72 cm mot normalt hogst
40-50 cm.

Nou. I hdgbyggnatlen pigic6 nu rnonteringen och protningen
.iu stor4 dieselmotorer f 6r f ullt. Nohab-foto.
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Pi SodertdljeTekniska forenings irsmote
pi Stadshotellettalade direktor Sven Lind om
det utrikespolitiska liget, Koreakriget och svirigheterna med rimaterialforsorjningen.

Ouanligt kall och snorik. Arets liigstatent-27,2o aulistes den 17. Under
Pera.tur
pd.skhelgen
aar snotdcAetonrkring 1 meter
rjockt.

24-25. Den nya arbetarskyddslagen och
andra aktuella sdkerhetsfrigor behandladespi
en stor konferensi Orebro, dit ett 250-talombud
frin Jzirnbrukenkallats. Talare var bl. a. hercar
Arne Geijer, Erik Thirrnberg och Gustaf Rudenstam.

1. Overbefdlhavaren,general Swedlund,besokte \Tedaverken tillsammans med generaldirektor Reuterwall och byridirektor Udd.

28. Metallarbetarens utsdnde medarbetare,
sign. "Dawson", hade ett trevligt skrivet och
illustrerat reporiageom ldrlingsutbildningenvid
Nohab och Flygmotor i Trollhdttan. Vid Nohab
har ldrlingsskolan ffin 1928 tills dato utbildat
icke mindre an 375 yrkesarbetare,av vilka ca 50
har stannathos foretaqet.
Februari
Loner, utbildning och arbetsforhillanden
for ingenjorer resp. hamnarbetarevoro foremil
for en livlig diskussioni KT med inldgg av "En
som priivat", "Vi byter jobb", "Medlem av
folkhemmet" m. fl. Diskussionengav det ingalunda ovdntade svaret, att alla minniskor 6ro
betydelsefulla, oumbdrliga och lika vdrda, var
och en pi sin posi.
Arbetet sattesiging pi Nohabs nya ungkarlshotell i Skoftebyn. I novembervoro byggnaderna under tak och inredningsarbetetkunde
borja.
De tvi sista fastigheterna i FISB-husen
i kv. Traktorn i Karlskoga stodo klara for inflyttning. 80 % av de 102 ldgenheternabebos
av boforsanstdllda.
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5. De forsta tyska maskinarbetarnaanldnde
till Nohab och inkvarteradesi en tjdnstemannabostad invid verkstadsomridet, som ombyggts
iill ungkarlsforidggning.
Natten till mindagen den 5 mars rullade
en L7,5 ton tung transport, en detalj till ett
hollindskt kryssartorn,landsvdgenfrin Nohab
'i
Trollhdttan till Lodose varv for ombordlastning pl fartyg. For att fi ut tornet frin montageverkstaden miste portoppningen huggas
upp. Transportenskeddepi en stor specialtrailer.
9. Postboxarnasvara eller icke vara, virrvar
ret pi "adressmarknaden",
bristenpi gatuskyltar
"postboxeldndet",
kort
pioch husnummer,
sagt
talades av postmdstare Jemsten, Karlskoga.
B-pilen vill garna instiimma, men miste ocksi
framhFila att sivdl Boforsbolaget som staden
Mar-r. Griiuskopanbar Atit ett rrort hil i issluttningenfi)r
grandentill nya FolketsHus. Ldng.rtt. t'. sjneJgrandnturarna
elter gatnlaKyksAolan. S. Schdnningfoto.

des komma i drift under hosten och den tredie
maskinenunder vhren 1952.
13. I F 13 startade, efter ombyggnad, det
mikrobiologiska laboratoriet vid Nobelkrut sin
verksamhet. Laboratoriet bearbetar uppgifter
pi konserverings-och bekimpningsomridet for
ovriga avdelningar.

17/3. De trc leterdnerna EriA EnocA, fuih Blixt ocb Ete
Pettersson rillsamnzans tned 6ueringenjdr Aruid. IVahlqilst
ocb brandmiistare Berfi Carlsson. R. Tilandet foto.

nedlagt mycket arbete och intressepi ait fi det
ordnat med gatunamn och husnummer liksom
dven skyltar. Men dnnu iterstir en hel del att
gorai de perifera delarna av staden,sirskilt fiir
att fi slut pi postboxeldndet.
10. BMK - Bofors Motorbitsklubb - firade
under hogtidliga former sitt z5-irsjubileum. L1
veteranerfingo en minnesgiva och szirskilthyllades Birger Andersson, som sjilv samma dag
personligen65-irsjubilerade. En annan av vetetanerna, typograf" Helge Forss, berdttade om
vad klubben utrittat till nytta och noie under de
glngna Lren.
Karlskoga Orkesterforeningvann dnnu en
framglng genom sin konsert pi Bofors Samlingshus med Sixten Ehrling som gdstdirigent.
Sarnlingshusetsnya forneimliga Grothian-Steinweg flygel hordes ocksi for forsta gingen.
12. Harsprlngets kraftstation sattesiglng kl.
22.51naltentill den 12:e. DL boriadeden forsta
maskinenlevererakraft till sodraSverigegenom
den 1.000 km linga ledningen till Hallsberg.
ASEA, KM\7 och Nohab, som tillverkat maskineriet, fingo en szirskildeloge av generaldirekt6r
Rusck. Kraftstationens andra maskin berdknaDe nya VDF-hopiersaaraarna, 2 nzed.eleku'obydraalisk, boriga
nzed mekanitA kopiuing, i VA20. Boforsfoto.

14. Riksdagsmannenoch f. d. overingenjoren
vid Nohab, Bengt Sjolin, gav i anledning av
interpellationsdebatten om forseningarna pn
jd.rnvd.garnaen helt skrimmande bild av SJ:s
rullande materiel, icke minst av loken pi de inkopta smalsplriga jarnvdgarna.
15. Den namnlosa stadsdelen,som vdxer upp
pi "Petterssonsgdrde" mot Kilsta och Karlberg,
i pressen.Bostddernaaro blz, dar
presenterades
finns affd.rer, samlingslokaler och bastu, men
trottoarer och ordentli ga gatorldngtar man efter.
16. SIF:s avd.25 Bofors hade ett extra mcite,
varvid bl. a. lonef figan f.or 1951 behandlades.
Amerikanska staten begdrde ytterligare
uppskov for inldmnandeav svar pi Bofors stdmning med krav pi kompensationfor licenstillverkade 40 mm kanoner.
17. Bjorkborns brandkir lO-irsjubilerade och
invigde den nya fritidslokalen vid Bjorkbornsgirden. Overingenjor $Tahlquist, som avgick
sisom brandchef, hyllades och avtackades.
Direktor Sohlman tackade i bolagsledningens
vagnar brandkirens "vdltrimmade, orddda och
uppoffrande mannar" och for deras forndmliga
insatseroch vdnde sig sdrskilt till 4 personer,
brandmdstareB. Carlsson och veteranernaEve
Pettersson,Eric Blixt och Erik Enock, som varit
med sedan kiren startades. F. ii. upptog programmet prisutdelning, silng, musik, gissningstdvling samt minga andra tal av viinner och
grannar till kiren.
18. Avd. 76 Metall diskuterade den ekonomiska situationen pi sitt minadsm6te och formuleradeett uttalandef. v. b. tilt forbundet, LO
och regeringen, dir man krivde snabba och
effektiva Ltgdrder mot dyrtid och inflation. Uttalandet kommenterades i pressen. Fackliga
Central i Karlskoga var pi irsmotet den 22 april
inne pi samma tankegingar.
Gjutareforbundetsavd.z5 Bofors holl irsmote och beslot bl. a. att ansluta sig till Goteborgsavdelningenshdnvdndelsetill statsmakterna om hiigre ersdttning till silikosskadade
arbetare.

BjorkbornsHandelsforeningkunde pi irsmotet redovisa en omsdttning under 1950 pi
ndra 800.000 kr. Foreninqen har 551 medlemmar.
20. De forsta siffrorna ur AB Bofors och
Boforskoncernens
bokslut for I95o publicerades.
Se utforligare hiirom i B-pilen nr 2 1951. Kommentaternavoro som vanligt skiftande: "Kanonkungarna ha hogkonjunktur" - "Bofors hojer
ej sin utdelnitg" - "Bofors leveranseroka" -"Bofors avsdtter2,7 mili. kr. till pensioner".
2 1. Skall NBJ fdrstailigas? Frigan var ganska
aktuell och diskuteradesi pressen. Riksdagen
7952 ffu kanske taga stdllning till ffitgan.
23-26. Pisken, som detta ir infoll ovanligt
tidigt, bjod pe en riktig vinterknipp med snoyra
och stark kyla.
30. Metalls och Gjutarnas pensiondrer,tillsammansbortit 200 spdnstigaoch ungdomliga
farbroder med fruar, voro inbjudna till fest pi
Bofors Samlingshus.Metalls avd. 76 stod som
vdrd och sedan ordforanden Gosta Nilsson
hilsat vdlkommen, berdttade pastor Sven Johanssonom sina upplevelserunder en resa till
Frankrike och Italien. Senaresig man Boforsfilm och drack kaffe.
31. KIF, Karlskoga Idrottsforening, 45-fusjubilerade med tal, utdelning av medaljer och
fortjdnsttecken, kaffefest, kabarl och dans.
Veteraner frln den gamla goda tiden, di seklet
var ungt, berdttade om sina hjaltedid i Bofors
och i Degerfors.
Rapporten frin Skirmbildstationen vid
Bofors, gillande sista verksamhetsiret,upptog
9.180 st. undersokta(l.lao mdn och 1,.800kvinnor), dirav 9.081 friska, 5 med pigiende, ej
sdkert ldkta forindingar,24 (0,26 /o) remisser
och 1 (0,01 /o) sanatill dispensdrobservation
torieremiss. Behova vi ndmna nigot om den
oerh6rt stora betydelsen av dessa undersokningar, sivdl for den enskilde individen som for
hans familj och arbetskamrater.
Nigra av granarna som fdlldes pi Boisen
under vintern, hade en aktningsvird ilder och
storlek. Arsringarna visade 35-90 ir, hojden
var 28 m, anvdndbartimmerlingd 57,63 kubikfot, och dessutomanvdndbarved i grenar, i allt
vdgande2,1 ton. Med divarande timmerpris ca
200 kr. per triid.
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Si bdr bdr ett matkinrum se ut. M/S Mode, tillbdrig Rederi
AB Saea,bar sfruiilhaaud- sotn hjiilptnotoreraaNohabfabriAat,
Nohab-foto.

APRIL
Kylig ochganskanederbordsrik.
Nederbord.ntesti form aa snoblandat regn. Snotiicket lig kuar under lfrngsam bortsrniiltning till slutet aa nzinaden,d.i det aerkliga
udruiidret kande skonjas.
L. "Snokokaren",dagensfantasiiskaoch sensationella konstruktion for att hhIIa gatona
rena och f.ria f.fin snii. demonstreradesi Karlskoga.
Samma dag publiceradesnigra data om
Bofors nya superkanonmed dubbelrefflat eldror och radio-robot-styrt mekanismmaskineri.
Med denna kanon skall man frin svenskabaser
kunna beskjutamil i Afrika m. fl. Idnder. Genom sdrskilda anordningar och konstruktioner
kan man fi projektilen att i stratosfdrenitervdnda till utskjutningspunkten,dirmed undvikande allt onodigt sloseri med den dyrbara
ammunitionen. (Enligt ett senare inkommet
meddelande uppfanns denna kanon redan 1929
i Ryssland.)
2. Den nya fabriken for framstdllning av
syntetiskfenol provkordesvid Nobelkrut. Fenolen dr ett viktigt rimaterial for framstdllning
bI. a. av plast. Fabriken beriknas kunna ticka
ca/2 av landetsfenolbehovoch betydersilunda
mycket for Sverigesrivaruforsorjning.
14/4. T 101, en au saenska flottans senasle torpedbitar.
AB Reportagebild foto.

vattenstiLndvar rekordhogt och alla forutsdttningar fanns for att 1924 irs rekordhojd skulle
uppnis. Det irei stod vattnet ca 2 m ijver normalvattenstindet.
10. Nobelkrut fick tillstind att av Fortifikationsstyrelseninkopa 3 st. baracker, som skola
flyttas till Bjorkborn och anvindas som lokaler
f or forskningslaboratorium.

3/4. PastorSaenJohantsontned sin pentioniirsgrupppfr Ungdomsgdrden. Frdn alinster Suen lohansson, Ernlrid Lund,
Tbeodor Olsson,Karl StLlbery,Karl Brfrtbe,Ioar Malmstrdnt,
OsAar Strdtnbergoch Nil: Gust. Bjdrn. R. Tilander foto.

3. Yarunnan tisdagseftermiddag samlas en
grupp manliga Boforspensionererp6. Ungdomsgirden tillsammansmed pastor Sven Johansson
for att under gemytliga former diskuteraproblemen. Bide gamla glada minnen, aktuella f.rhgor
och framtidsvyer sysslarman med. "De gamla
glada gossarnasklubb" kallas gruppen ibland.
5. Den forsta sddesdrlansyntes vid Bjorkborn och vittnade om att kung Bore trots allt
miste sldppa makten.
5-7. Karlskoga Bildningsrid ordnade tillsammansmed ABF, TBV m. fl. organisationer
en kurs under mottot "Nutidsmdnniskans livssituation, sidan den nu iterspeglas i litteratur
och psykologiskforskning".
8. Inkopsavdelningen vid Bofors flyttade
fri.n Huvudkontoret till den stora roda villan
(f. d. Hessleskaeller Odelbergska) vid Kanalvdgen mellan Bofors och Bjorkborn. I hdngbjorkarnas skugga avhandlas nu alla bolagets
inkopsaffdrer.
9. Snosmdltningen pigick nu for fullt och
virfloden var starkare dn nigonsin. Mockelns
28/4. Vdren hiilsades med s;inp i stora Boistunneln.
foto Tillman.

Bofors-

12. Nigra stenar som hittats i en smdltgryta
for trotyl vid Nobelkrut villade en del oro p&
arbetsplatsenoch mycket sensation i pressen.
Eftersom man vid Nobelkrut ej kunde finna
nigon forklaring till det hela, inkoppladesstatskriminalpolisen fiir utredning. Sabotageteorin,
som avfdrdadesfrin sakkunnigt hill, framhijlls
desto mer i de braskandepressrubrikerna.Sdrskilt uppeholl sig kvillstidningarna vid en
"bomb", eller "sabotagefeservoarpenna
av den
typ motstindsrorelsen anvdnde under kriget",
som vid ndrmare piseendebefannsvara en helt
vanlig penna.
14. Svenska flottans senastenyforvdrv, den
stora motortorpedbiten T 101, gjorde en lyckad
provtur. T 101 iir byggd si att den kan operera
i grov sjo och under ogynnsammavdderleksforhillanden. Deplacementetdr L40 ton och i bestyckningen ing6.r Bofors 40 mm automatkanoner, sjunkbombkastare,minfdllare, torpedtuber
o. s. v.
17. Ndrmare 1.000 kg bly till ett vdrde av
3.000 kr. lyckades en krutbruksarbetarelina
under falska forespeglingar. Det hela slutade
hos polisen och infor hiradsritten.
19. DirektorSverreSohlman
taladepiSveriges
kemiskaindustrikontorsirsmote om den kemiska
industrins problem. Av berdknade60 milj. till
investeringarprutade de granskandemyndigheterna forst ned summan till 25 milj., varefter
regeringenfaststdlldekvoten till 5 milj. Denna
summa kunde enbart Nobelkrut behova. Brist
ph rhvarcr,sdrskilt svavel,emballageoch arbetskraft aro andra svirigheter. Tekn. dr Allan
Dahl6n holl sammadag foredrag om Amerikas
kemiskaindustri och de framsteg,som giorts for
ait finna ersittningsmaterial.
24. Yrkesinspektoreni 8:e distriktet framholl
i sin rapport den stdndigt sjunkandeolycksfallsfrekvensenvid AB Bofors. Vid jnmforelsemed
landets ovriga industrier framstir resultatet av
sikerhetsarbetetvid Bofors i in ljusare dager,
hette det i rapporten.

.T
i

24. AB Bofors styrelseberittelsesamt bokslutet for 6.1 7950 framlades. "Stark okning av
Bofors produktion - svirt fL f:c;m tinskat antal
arbetare".
27. Mockeln var innu ej helt isfri. Situationen
piminde om "rekord5.ret" 7917, di sjon forst
den 16 maj sldpptesina bojor.
KAK:s fortjdnstmdrke i silver tilldelades
chaufforerna K. H. Hahne. Bofors. och O. R.
Nilsson, Bjiirkborn.
28. Viren hdlsadesvid Tidaholmsverkenmed
tal av OI Prollius samt sing av Tidaholmsverkens singkor.
29. Alvarna genom Karlskoga runno stridare
och hogre dn nigonsin. Forsarna vid Bjorkborn
och Bofors sigo ut som om kraftstationerna
aldrig funnits och kring Svartdlvensutlopp blev
det stora oversvimningar. En och annan byggnad miste t. o. m. evakuerasoch minga voro de
vid Immetorp och Ndset som kunde sitta pi
forstutrappan och meta.
Metalls ordforande, Giista Nilsson, Bofors, reste tillsammans med ett l-5-tal svenska
fackforeningsmdnmed flyg till Moskva for ati
under ett par veckor studeraarbetsforhillanden
i Rysslandoch bevittna 1:a maj-festligheternapi
Roda Torget.
30. Valborgsmdssoafton invigdes Labbsandstugan efter den omfattande om- och tillbyggnaden. B-pilen har redan visat nigra bilder frin
de vackra och trivsamma nya lokalerna.

IIIAJ
Viixlande molnighet och relatiu torr och
kylig ai)derlek. Dagstemperatur i genornsnitt * L2".
1. Vddret inbjod varken tili promenadereller
storre deltagandei demonstrationerna.I Karlskoga blev det tvenne tig, det ena med relativt
fh deltagarc.
2. Boforsarna hade ledigt denna dag. Tack
vare de turligt infallande helgdagarna tisdag den
I maj och Kristi Himmelsfdrdsdag den 3 maj
erholls en sammanhdngandevirledighet pA 5
dagar. Den forlorade arbetstidenarbetadesdock
in pi overtid.
3. Chefen for den argentinskakontrollkommissionen,oversielojtnantF. Villamil, ldmnade
Bofors efter fullgjort uppdrag. Kommissionens
oviga medlemmar hade tidigare avrest.
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29/4. Hdr uar det iioersaiinning. Ambulansen aid Imnetorp. Foto B. R&dstr6m.

9. Den sena viren, som dock nu dntligen
kommit, hdlsadespi. traditionellt sitt pi Ungdomsgirden. Samtidigt avslutades irets kursverksamhet och deltagare och ldrare avtackades.
En postbil med personalbefordran insattes
mellan Boforskontoret-Kilsta och mellan Boforskontoret och Inkopsavdelningen tur och retur. Bilen tar 7 passagerare
och stannarpi vissa
bestdmdahi.llplatser.
14-17. "Ndringslivet Visar", den stora vandringsutstdllningensom ndringslivetsorganisationer ordnat, besoktedvenSodertalje.I den lokala
bestyrelsenfiir utstdllningen fungerade direktor
Lind som ordforande, och han talade bl. a. vid
den hogtidliga invigningen, som bevistades av
prins \7ilhelm, siidermanldnningarnaspopuldre
hertig. I utstillningen deltog alla storre industrier i Siidertiljetrakten, givetvis ocksi \fedaverken. Succ6ur alla synpunkter.
15-79. I den forsta agentkonferensen i
Nobelkruts historia deltogo representanter frhn
11 llnder (diiri icke inriknat svenskaagenteri
utlandet). Man informeradesom bolagetscivila
kemiskaprodukter, diskuteradeforsziljningspoli14/5. Prins lYilbeln i sanztal med ilrekti)r Saen Lind och
bantuerhsl6renixgens ordf6ratzd.e bagarnziistare J ohansson, aid
iruigningen au utstiillningen "Niiringsliaet pisa/'. Foto Fritz
Pettersson,Sddert?il.ie.
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samladetill gruppfoto ttlanf6r laboratoriet. Herrartta
17/j. Deltdgdrnai Nobelkrats agentAonferens
ett 20'tal nationer, Boforsfoto Tillman.
representrerade

tik m. m., studerade fabriksanldggningar och
traktens sevirdheter samt hade en trevlig och
glad kamratlig samvaro. Frin mlnga hili har
omvittnats, att denna konferensvar mycket nyttig och vdrdefull sivdl for bolaget som for deltagarna.
16. Under viren inplanteradesdovhjortar pi
Nobelkruts fabriksomride: tillsammans2 tiwar
pe 5 resp.2 6.r,3hindar resP.3, 1 och 1 6'r gamla.
Namndi dag anldnde den sista hjorten frin
Slottsskogeni Goteborg.
L8. Vddret L:amai tilldt inte Boforsmusikkir
att hilla den sedvanligakonsertenvid Lasarettet'
Nu tog man skadanigen och konserteradebide
dir och vid Virdhemmet. Musikkiren var under
sommarenocksi engageradfor ett par konserter
i Mariebergsskogeni Karlstad, dir den gjorde
stor lycka. Den gladde ocksi Karlskogaborna
genom mhnga friluftskonserter dvensom Tidaholmarna och Skovdebornapi en liten turn6resa.
19. Brharedstiftelsensilde fastighetenKullavik, som dock fir disponerassom semesterhem
intill den 1./8 L957.
20. 795L irs Korpskytte i Karlskoga, som
vanligt arcangeradav KT och Skyttegillet, samlade ett stort antal deltagare. Bland damerna
segradeStadsanstilldaslag med Bofors Ekonomiavd. pi andra plats. Volvo segrade bland
herrarni med VK 21 pL andra och KKA pi
tredje plats.
Pi Metalls avdelningsmotekunde styrelsen ldmna den glddjande underrdttelsen,att

AOO-premierna for olycksfall i arbetet kunnat
sdnkasmed t0 /o tackvare de minskadeolycksfallen. Gosta Nilsson berdttade om sin Rysslandsresa,under vilken han upplevt och sett en
hel del av intresse. Han rikade bl. a. en
"stakanovit" med rekordhtrg lon pi en traktorfabrik och konstaterade,att vi vid Boforsverken
sannoliki kunde skaffa fram 4-500 man med
samma eller hiigre kvalifikationer.
Ett par fiskare i Goteborgsskdrgitd funno
en ribock simmandemellan ett Par oar i havet.
Bockentogs om hand och forvdrvadestill Nobelkrut, vars ridjursstam innanfor fabriksomridet
fick ett vdrdefullt tillskott.
25. AB Bofors tecknade 1O-irskontrakt med
Kungl. Vattenfallsstyrelsenom fast abonnemang
fr. o. m. 7 jantari 1912 ph till en borjan 4.000
k\7 dygnskraft. Detta kraftbelopp dr nlrmast
avsettatt tdcka behovetfor de nya hogfrekvensugnarna i Kilsta. Di denna anld'ggningkunde
tagas i bruk redan fore irsskiftet, behovdes
krafttillskottet tidigare in berdknats,vilket ordnades tack vare tillmotesqiende frin Vattenfallsstyrelsen.
29. I Oelerbruginvigde N. V. Hollandse Signaalapparatensin nya fabriksbyggnad i ndrvaro
av Prins Bernhard och representanterfor diploindustrier bl. a.
matiska kiren och samarbetande
Bofors, representeratav disponent \Tijkander
och direktiir Lind6n. B-pilensvdrderadekollega
"Signaalflitzen" hade ett utforligt reportage
hdrom.
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31. SIAB:s anbud i den nya varmforridsbyggnaden vid S(edaverken antogs.
Maj.
Oxjansstuganpi Nobelkruts fabriksomride, ett kzirt tillhill i fornstora dagar fot idgare,
surstrijmmin gsdtareoch andra glada partier' som
nu ldnge legat overgivenoch forfallen, revs och
forvandladestill kaffeved. Nog sorjdesstugan
av minga gamla boforsare.
Pi forsta etaPPenom 6 av de 10 planerade
bostadshuseni kv. Dovhjorten i Karlskoga pibdrjadesbyggnadsarbetet.Andra etappenom 4
hus pibiirjades i mitten av december. Husen
komma att rymma 150 ldgenheterom 1-4 rum
och kok. Det forsta husetberiknas bliva inflvttningsklart i b6rjan av marc 1952.

14/5. Dir. Lind talar li)r 'lolhet.L6nnrothsFoto, Stjdert:ilie.

Maj-Juni.
En mdngd patentansokningarfrin Bofors
vittnade om forskarnas och konstruktorernas
flit. Vi kunna taga nlgra exempelpi vad man
onskade skydda: patronband, milfoljningsanordning, styranordning for roterande patronmagasin, spetsanslagsrorfor bomber och raketprojektiler, eldledningsinsttument, hydraulisk
drivanordning etc.

JUNI
Haluklart till rnulet och nederbdrd rcdgot
i)uer nornlalt. IJnder midsommaren ocb
dagarna efter foll 37,4 mm regn. Dagstemperaturi genomsnitt+ 16" '
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1. Boforsmilet togs inyo upp till behandling
infor Appelationsdomstoleni \Tashington.
2. Storongjordesredo att mottaga sommarinvasionen. Sdsongenborjade den 9 juni, di Reso
ordnade sin Storonatrdff, och pigick till den
25 augusti.
Man kan giira reportage pF' mlnga sdtt
men ett alldeles speciellt sidant har Ny Dag.
"Miljonvinster for Boforsbolaget,mefl stadens
utveckling hdmmas", hette en av rubrikerna i
artikelserien, ddr man verkligen hade mycket
svirt att finna nhgra korrekta uppgifter.
I SkansenKronan dro GoteborgsMuseums
militira samlingar inrymda. Oversta viningen
innehiller bl. a. en liten artillerihistorisk avdelning med fijremil frin medeltidentill nyaretid,
bland de sistndmnda en hel del givor frln
AB Bofors. Avdelningen invigdes dennadag.
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17/5. Ski;ntatt striicka pfr bettenmellan f|tedragen och dis'
kussionen,tyckte deltagarnai Nobelhruls agentkonferens'
BoforsfotoTillman.

giorde bl. a' urflTkt genomBergsla'
18/t, Agentkonferensen
gen och i Siggebohytanpassadeingenjbr SterATpi att fotografera si)ll:kapet. Virsolen :Aen, men ttdden aoro finnu iche
utslagna, r,ilAet lar hdgst otanligt fdt Srstiden.
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9. Ett o-taI gjutare frin Sandviken besokte
\Wedaverken,ddr de togos emot av direktor Lind
och gjutarklubbens ordf. John Gau. Rundvandringen genom tVedaverkens giuteriavdelning
bjod pi milnga nyheter for Sandvikensborna,
som endast sysslatmed stil- och jirngjutning.

Il4.af. Oxjans:tugan, kilxguuxen at skog, itergiaen och fdrfallen, Fotograferad. kort innan den reas. Bofotsfoto Tillman.

Forsvarsminister Vougt oppnade en forsvarsutstillning i Motala och nemnde i sitt tal
de nya vapen, som vira vapen- och stridsvagnskonstruktorer hilla p5.med. Nya stridsvagnar,
nya kanonerm. m. skola anskaffasoch statsridet
limnade en hel del data om de nya Boforskanonerna, s;Lvdl40-ansom t7-an. Talet kommenterades livligt i pressen- dven pi ledareplats.
12-16. Eleverna i tredje och sista klassen i
Nohabs yrkesskola gjorde en studieresa till
Stockholmtillsammansmed ingenjor Gote Sahlberg och forman Henry Gustavsson.Man passade dvenpi att beseBoforsverkenoch Asea.
13. HMS Indomitable, det st6rstaorlogsfartyg
och det forsta hangafiartyg, som nigonsin besokt Stockholm,ankradepl Striimmen. Fartyget
dr p3.z3.oo0 ton, sjosattes194o,har en fart pi
30,5 knop och bland bestyckningenmdrkes icke
rnindre dn 48 st. 40 mm Boforskanoner.
Den ambulerandeutstdllningen"Ndringslivet visar - framht" besokteTrollhdttan. ddr
en kommitt6 med direktor Manfred Kjellander
som ordforande stod fiir de lokala affangemangen. Industribesok givetvis dven pi
Nohab - ingick i programmet under utstzillningsdagarna.

31/5. Doohfortarna u'ippa 'firsiktigt fram ltfr. Nobelkruts
fabriksomrdde, Boforsfoto Tillman.

9/6, Lirure och eleaer aid. examineringen aa den 4:e kullen
ingenii)rcr ffin Karlskoga MasAinfachlkola. R. Tilander foto.

16. Den traditionella medaljutdelningen pi
Bofors Samlingshus.78 anstdlldavid Boforsverken och Nobelkrut mottogo Patriotiska Sdllskapets medalj for 25 irs tjdnst.
18. Den schweiziskatidskriften Inter-Avia och
den amerikanska tidskriften Flying dgnade ett
par specialnummer it det svenski flygvapnets
25-irsjubileum. I sambandhdrmed talades om
Flygmotors anld.ggningari Trollhdttan och det
svenska luftvdrnsartilleriet, sZirskilt di de nya
Boforskonstruktionerna 40. 57 och t20 mm automatkanoner.
22. \Tikers Aktiebolag beslot i stdmma att
hiija aktiekapitalet frin 400.000 kr. till 1 milj.
kr. genom nyemissiontill pari.
26. AB Bofors forvdrvade, genom kopeavtal
med Dominverket och Karlskoga stad, en del
mark for att utvidga Skjutfdltet och oka sikerheten.
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21. Ulvon, Nohabarbetarnaspopuleirasemesterhem, kunde i6"r f.ira sitt 10-lrsjubileum.
30. AB \W. Dan Bergman beslot pi bolags-

2/6. Atdelningen ft)r "nodernl' artilleri pi SkansenKronan.
Modellen ldngtt till hdger iir au Sifiuersparretlbrsta fiiltkanon
med rckflerande eldfir. GdteborgsMuseum foto.

stdmma att oka aktiekapitaletfrin 3 till 6 milj.
kr. genom nyteckning till pari.
Juni.

I syntesfabrikenvid Nobelkrut stoppades
driften i metakrylatanliggningenfor att mojliggora den ombyggnad och utvidgning, som projekterats hosten 1950. Det okade behovet av
metylmonomer for Bonoplexfabriken i Tidaholm var orsakentill utvidgningen.

JUI,I
Mycket torr med endast 23,2 mm regn,
diiraa 16 mm under senxestern.Sista iuliaeckan tihnligen uarnt. med nzax. temperatur * 25",
1. Karlskoga folkmlngd fortsaite att iika.
Vid halvirsskiftet bodde 37.192 inom staden,
Det var 289 fler dn vid irsskiftet.
Den nya arbetstidslagentriidde i kraft.
Samtidigt borjade kvalificeringen for 3 veckorssemesternenligt nya semestedagen.
Det tolfte Boforsloppet pi cykel blev en
stor succ6 for arrangorerna,Bofors IK och KT.
Huvudklassenvanns av Harry Snell.
Yrkesundervisningenvid AB Bofors samoronadesfrin och med dennadag i Industriskolan, som nu iivertager Ldrlingsverkstadensoch
Aftonskolans verksamhet. For Industriskolan
svarar en sdrskild styrelseunder direktor \fahlsteensordforandeskap. Nigon dndring i Ldr'
lingsverkstadensoch Nobelkruts Ldrlingslabora'
toriums undervisning och drift blir det icke.
IJ

*sffii
" : s " l . - ; ,\-'qrl
rctll,tsJ
;"d.Fa, ^
I

t;^,;

.*ir @'tl

.
-"er

"'+*r
[6]i
::,1
!ig"Li$l$iir;x

27/5. Den uppmirhsamnadeBonoplexnonternpfr Plastnzdssani StocAbolm.Foto Uggla.

19-27/5, P3 Suenskanissan i G|teborg uisacleNobelkrst
hela serien av citila prodxLter. Foto Lemark, Gdteborg.

L
I

I

Wahlsteen svdngde spadenmed stor elegans'
Det nya forridet, som i flera hr varit mycket
efterldngtat, skall ligga i linje med mek. verkstaden och stingpressen.
5. En sexirsplan for marinens erslttningsbyggen presenteradesav chefen for marinen.
Planenupptager byggandetbl. a. av 4 iagare,Ll
storre oclr 15 mindre motortorpedbltar,12 minsvepare. Likasi foreslis ombyggnadav 5 dldre
jagare och 6 kustjagare till "fregatter". Jagana
skola fi helautomatiskttornartilleri och 57 mm
luftvdrn av Bofors konstruktioner.
Den forsta kontingenten tyska kemiska
arbetarc anldnde till Nobelkrut och bitradde
under semesternvid den forcerade ombyggnaden av eteritervinningen inom NC-krutbrukei.
9-21,. Boforssemester.
1L. Det kan van f.arligt nog att fara till oststaternamed ett felaktigt pass. En boforsingenjor, medlem av en svenskhandbollstrupp, fick
pi grund hdrav studera ett tjeckoslovakiskt
fdngelse fri.n insidan. Vederborande tjdnsteman i Ldnsstyrelsen,som utfdrdat passet,blev
htalad och ingenjoren erholl si sminingom
skadestlnd.

27/6. De oiildiga segntententill tuben till Nobabtarbinen i
Laforsenunder hopmontering.Foro G. Haglund, HilsingeKuriren.

Industriskolans
arbetsuppgifter
omfattar silunicke
da
enbartldrlingsutbildningen
(mekaniska
och kemiska),utan dven formansutbildningen
och fortbildningenav t. ex. teknisk personal.
Mellan 200 och 300 anstdlldaf.& va4e er en
gedigen utbildning eller fortbildning pi Industriskolan.
4. Denna dag togs det forsta spadtagettill
\TedaverkensCentralforrid. Direktor Axel
4/7. DireAtdr lVablsteen tar ldrsta spadtaget till den nya
uid lVedaaerhen. Kopia efter fZirgurmfdrrfrd:byggnaden
foto av G. Lindh.

13. I Stockholm haffade kriminalpolisen en
man som bjiid ut "ritningar over Boden och Bofors" pi restaurang Sdderport. Han ville ha
3.000 kr. for en packe ljuskopior. Ocksi detta
meddelandevisade sig van en tidningsanka.
tiimdes Timsdlven
16. Under boforssemestern
mellan Bjorkborn och Bofors for inspektion av
kraftverkens turbinsumpar. Pe bottnen vid
Dammbron vid Bofors hittades bland mycket
annat 2 st. herrcyklar, som nigon, efter obehorigt "liln", tydligen funnit for gott att gomma
i dlven.
26. Den norska m/s Botne, till vilken Nohab
levererathjdlpmotorerna,gjorde en lyckad provtur i Trondheimsfjorden.
27. FiirsvarsministerVougt holl i Jdttendalett
av sina uppmdrksammadetal, vari han ndmnde
arm6ns behov av ny materiel. Bestdllningarna
avsebl. a. nya fdltkanoner och luftvdrnskanonet
av Bofors senastemodell. "Bofors hela kapacitlt till fdltartilleriet", lod den nigot overraskande rubriken over TT-notisen.
30. Nohabs blivande forskningscentral,laboratoriet for dieselmotor- och turbinforskning,
stod firdig till takhoid.
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28. \Tedaverken holl sin vanliga sommarfest
for de anstillda. Festen var mycket trevlig och
lyckad och anslutningenvar ocksi rekordartad.
Vidret kunde ha varit bdttre.
28. Ett stort antal krutbruksarbetare fingo
bakldxa pi sina deklarationer, di vissa avdtag
ftjr onormal forslitning av arbetsklddericke godzs/1. "stilfarfar"
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roar barnen pfr I{/edaaerkenssontnarfest'

kdndes. Beloppenrorde sig om 70-180 kr. per
person och samtliga arbetare tillhorde avdelningar, ddr man handskasmed syror. Meddelandet, som mottogs med sdrdelesblandadekdnslor,
overklagades.
31. Karlskoga stad bjod samtliga folkpensio'
nirer i staden pi en bussutflykt till Svartioch hem.
Lax!.-Kumla-Orebro-Lekhyttan
850 gladlynta gamlingardeltog i resan,som gick
i strilande vdder. Veteranenoch spinstfenomenet Anton Jernberg, 891/2fu, hyllades med tal
och blommor. I Adolfsberg konsumerades
LuftaiirnsAjutsAolan uid Viiddd har betiik au Kottttngen oclt
Prins Bertil. Piiisen tu au dilkiind tnodell. AB Reportagebild foto.

AUGUSTI
Ouanligt nederbordsrik med 158,5 mrn.
Arets hdgstatempe,tatur,I 25,5", auDistes
den 4.
1. Vid UVA piborjades byggnadsarbetetpi
bostadsbarackenfor tyska arbetare. Baracken
rymmer 8 dubbelrum, 8 enkelrum samt dagrum
m. m. I krillarviningen blir det bra lagerutrymmen.
Apr;I. Forskningsbyggnadenuid Nohab bade bunnit npp
bahaiigs pd andru ttiningen. Nohab-foto.

2.500smorgisar,si aptitenvar det intet fel pi.
Diir bjdds det ocksi. pi. kabardprogram med
sextetten "Limpan". Bofors Musikkdr vat givetvismed pi resan.
Juli.
Elverkstaden vid Bofors utvidgades och
fick storre och trevligare lokaler for arbetsledare
och motorregister. Vid detta arbetepitrdffades
bl. a. ett plakat med "Ordningsregler for arbetspersonalenvid Bofors Verkstdder" frin ir 1878.
Till dessa ordningsregler skall B-pilen iterkomma.
Under arbetarsemesternombyggdes i forcerad takt sista 77/2km nirmast Bofors av kraf.tledningen mellan Bofors och Karisen-Bdck.
Den gamla ledningen, som byggdes 7936, hade
visat betdnkligasvagheter. I sambandmed ombyggnaden gavs ledningen en ur estetisk synpunkt mera tilltalande konstruktion, endr den
gick fram over bostadsomriden. Samtidigt
lades pi samma stolpar upp en ny ledning fdr
elkraftforsorjning av Nobelkruts fabriksomride, di de gamla forbindelserna blivit alltfor
knappa efter alla utvidgningar och nybyggnader
hdr. Under tiden ordnadesen provisorisk kraftforsorjning till bolagets anldggningar via Karlskoga stadsndt.

2. Brasiliens vicepresident don Joajo Caf.6
Filho med sillskap, ddribland Brasiliensminister
i Stockholm Ferreira-Braga,besokte bl. a. Bofors. Hdr besigs Ungdomsgirden,Lirlingsverkstaden, Hultebo och de nya bostadsomri.dena
samt verkstddernaunder disponentWijkanders
och direktor Sohlmansvirdskap. Vicepresidenten var mycket imponerad over allt vad han fick
se och uttryckte i en intervju sin beundran over
svenskforetagsamhet. En sak kunde han dock
inte forsti - vafior kaffet var ransonerat i
Sverige. Nigra veckor senareblev kaffet fritt !
Nr 100 av sax BS-100 levereradestill
Soci6t6Technom, Paris, frin Tidaholmsverken.

31/7. Pensiondrsresans nerror, Kdrl fernberg, sonz allt briicker
Stilfarfar 'flera gdnger om, ficA en blonrsterkuast.
S. Schdnning foto.

Juli. ForsAningsbyggnaden ttid Nohab stbd under tak och
inted.ningsarbetet pdgich. Nohab-foto.
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Bratiliens aice presid.entutanfi)r Bofors hotell tillsarnmansned il)rdar och resskllskap, T, a. om
oice presidentensti direAtdr Sohlnan, enaoydThyberg och generalAonsullandr, t. b, ditponent lYijhander,6ueringenjdrlallander och Brasilient nzinisteli Stochholm,Fereira Braga.BoforsfotoTillman.

3. \Wedaverken dr en betydande leverantor
av plit och andra delar till bhtar av liittmetall.
ChefsmetallurgGosta Lindh, som ir en entusiastisk segiare,sadesig vara overtygadom att lettmetallbitar skall bli morgondagensmelodi. De
bli littare och billigare bide i tillverkning, drift
z/e. VicepresidentenCafi Filho (tnnd tnct karneran)beskfidade en 40:a till Brasilien. Generalkonsul
Janir och disponent
lVijkander ldng:t till aanrrcr, Boforsfoto Tillman.

t7

och underhill. En vanlig bit, som kostar ca
10.000,blir i ldttmetall 3.000kr. billigare.
4. Sommaren, som varit ganska sval och
flyktig, gjorde bl. a. en fransyskvisit dennadag.
2/8. Vicepreridenten Cal6 Filbo studerade ocksi bostiider och
ses hdr tillsattmans med f rdknarna Kylberg, Knekthen.
Generalkonsul Janir, enuoyd Thyberg ocb Brasilieu nzinitter i
Stockholrn Femeira Buga set ocksfr pd. f otot. Boforsfoto Falk.

5. Nykomlingen i svenskaflottan, motortorpedbiten T 101,provadesi hirt vdder p6.Ostersjon vid sin forsta samovning med kustflottan.
Kanonservisenfick trana i att skota 40 mm boforskanon med skummet piskande omkring
oronen i 30 knops fart.
6. "Thailand dr ndstan helt utrustat med
Boforskanoner",sadeen thaildndsk militeirdelegation om tre generaler och en major, som besokte Sverige under en vdrldsomspdnnande
studieresa.
7/7. Den nya liirian "Kaltnanund VI", sonz snabbt ocb bekaiimt skall 'f6ra 6oer fastldnningar ocb turister till 6land,
driues aa en Nohabmotor. Fiirjan gjorde denna dag sin mycket
lyckade inuigningstar

och rdttei dArc.ltet in i n'afiken.

Nohab-foto.

8. Si. var det den gamla.vanligahistorien om
stord nattro och inhiberad nattsomn - allt beroende pa KRAFTPREMIAREN. Arets rekordkrdfta for Kadsko ga f.hngadesav herr Uno Elfstrom - den mdtte 25 cm.
Arets andra olycksfall med dodlig utgi.ng
pL vd,gtill eller fri.n arbetet. Civilingenjor Holger Meurling skadadesiivsfarligt vid en kollision med en lastbil, ndr han korde hem pi lnttviktsmotorcykel.
Efter itskilliga forsok och dndringsarbeten
i den nya fenolfabriken destilleradesden forsta
renfenolen,samtidigt den forsta fenol, som tillverkatsvid Nobelkrut sedandecember1945,de
den gamla fenolfabriken slog igen. Tvi minader senarekunde de forsta fenolleveransernaske
till kunder.

." SA bdr lint ocb
10/8. "Ingen ridder 16r Vargen hiir
inbiud.andeter sig Karlskoga (Bolort) nya apoteL.
R. Tilander foto.

Aug. Prapagandadag'far Nohabs ykesskola. Hdl berdttar
ing. Sahlberg ont st)trt'uarenrintrcssantdarbete, Nohab-foto,

10. Apoteket Vargen, Sandviken,med adress
Karlskoga 5 (varfor inte Bofors ?) slog upp sina
portar. Apoteket, som er filial under Kadskogaapoteket,dr modernt,vackertoch praktiskt inrett.
11. STedaverkenutkdmpade en iirofull match
i fotboll, handboll, tennis och varpa mot AB
Alpha i Sundbyberg och erovrade en inteckning
i vandringspriset.
13. Arets enda driftsavbrott pi bolagetskraftnit, orsakatav blixtnedslagplledningen BdckKilsta, villade ett avbrott pe 35 min. i kraftleveransentill Kilsta. F. o. kan noteras,att det endasi
iskade 2 ghnger under iret mot normalt 9
ghnger
15. En italiensk kontrollkommission med
CommendatoreG. Amoroso som chef anldnde
till Bofors.
16. Arhundradets fotbollsmatch - i'tminstone ur Karlskoga-Bofors synpunkt - spelades
pi. Bofors Idrottsplats. Den med oerhort intresse
motsedda kampen mellan div. Ill-lagen Kadskoga och Bofors slutade oavgjort 1-1, (som
vaI var for sdmjan och trevnaden i samhdllet).
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17. "Stilfarfars" pqestationvar vdl ingenting,
sade och tyckte herr Emil Linder, Nobelkrut,
och forsokte cykla lika fort frin Norrland till
Skine. "Kntfarfar" hade emellertid icke samma tur med vidret och tvingades bryta loppet
efter nhgra dagar.
22. Konungen besokteTidaholm pi sin Eriksgata genom Vdstergotland och mottes av medborgaruppvaktning pi Nya Torget med tal av
stadsfullmdktiges ordforande, riksdagsrnan B.
Andersson.
2). En uppgift i en huvudstadstidningom att
Karlskoga stads byggnadskvotej till fullo utnyttjades, dementeradeskraftigt av stadsfullmdktiges ordforande Fritz Berggren.

22/8. Konangex illlsanzrnans tned .rtadsfallntliLtiges ordJ.
rihsdagstnan B. Andertson ocb landt :sekrelerare Sunnerholm,

25. Bofors Musikkir besokte Tidaholm och
speladefrin Kungatribunen.Musikkiren gjorde
under sin dirigent, herr Stig Gustafsson, stor
succ6. "En verklig elitkir" - "utomordentligt
vdlspelande"- "den bdstamusikkir som spelat
i Tidaholm
dar ni,gra superlativerui tidningspressen. Musikkiren fortsatte sedan till
Skovdeoch speladei Boulognerskogen.
25-26. Karlskoga var ski.deplatsenfor en
stor luftvdrnsovning, va:ri ca 4OOman deltogo.
Vddret tilldt tyvdrr inte de planeradeinsatserna
av flygstridskrafter frin Sitends och Karlsborg,
utan anfallen fingo - som si mycket annat vid
svens.kakrigsovningar - fingeras. Hemvirnet
fingeradesdock inte, utan bet ifrin sig pi bista
sdtt. De anfallande fienderna slogosmed andra
ord tillbaka. Lottorna stodo for forplignadstjdnsten, som heller inte var fingerad, utan i
hogsta grad verklig och uppskattad.
25. Storonasommarenled mot sitt slut och
man kunde konstateraen lyckad och vilbesokt
sdsong,dock utan nigon ny rekordnoteringi antalet besokande- men sommarvidret hade iu
ocksi varit under all kritik.
26. Oienterarnas nu snatt traditionsrika "Boforslopp" gick i markerna mellan Karlsdal och
Bjorndalen. Djerf stod som vanligt for den
lyckade tdvlingen, som samladeover 150 deltagare. Kroppa IF erovrade"Guldskottet" och en
hel rad individuella pris.
26-29. Kursen i aktuella f.orctagsffitgorholls
pi Storon med ett 80-tal delta gare f.rln f.ackforeningarnasamt SIF- och SAF-avdelningarnai
Bofors och Bjorkborn. Pi sondagenoppnades
kursen av direktor S7ahlsteen. Efter ett par in-
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26/8. Stor|naLursen. Herrar Ture ViAsten, Ragitar Lindabl,
Gdsta Andrde och Lars Carlssorzpfr friintsta biinhen lyssna
int ensiat p3 f 6redrage
I om arbetsuiirdering. BoforsfotoTillrnan,

25/8.

Srortinakursen. DireAtdr

lYaldenstfim,

sekreterare

Vos, ingenjdr Hahn, ingenji)r Carbonnier, arnanuens Lindqtist, dtteringenjdr Hazelius och ingeni\r Palntd lyssna prt
direktdr lYahlsteens hiilsninpstal. Boforsfcto Tillman.

26/8. Sror|naAursen.Hiir diskuterar RagnarLindahls grapp
arbetsuiirderingi det fria. Boforsfoto Tillman.

ledande foreldsningarav.overingenjorHazelius,
Domnatvet, och ombudsman\Wilhelmsson,Metall, diskuterades problemet Arbetsvdrdering.
Mindagen ignades it foretagsekonomi, med
kamrer B. Henning, Bofors, civilekonom A.
Henriksson,LO, och amanuensK. E. Lindqvist,
Arbetsgivareforeningen,som foreldsare. Tisdagen tog man itu med Foretagsdemokratinefter
eit "bordssamtal" mellan dr G. $Testerlundoch
ombudsmdnnenF. Bergstrom, SIF, Th. Flyboo,
LO, redaktor Pettersson,SAF, och amanuens
Lindqvist. Efter foreldsningarna diskuterades
problemen i 5 studiegrupperunder ordforandeskapav herrar Ragnar Olson och Edvin Carlsson,
Metall, Henry Carlsson, Bjiirkborn, Ragnar
Lindahl, SAF, och Elof Vamstad, SIF. Onsdagen, di Storon gdstades av samtliga skyddsombud, 105 st., dgnades arbetarskyddsfrigor
med foredrag av kanslichefE. Thornberg. Slutligen talade direktor G. Bergenstrihle,Huskvarna, och f6rbundsordf6rande Arne Geijer, Metall, om aktuella problem for den svenskaindustrin. Kursen avslutadesav disponent \Tijkander, som tackadealla medverkande.Kursen var
lyckad, dirom voro alla eniga och stdmningen
och sammanhillningenvar den allra bdsta. Den
var f. o. den forsia i sitt slag i Sverige.
Augusti.
Inspelningen av Bofors forsta ffugfilm
piborjades i samarbetemed AKA-film, Stockholm. Filmen, som gor reklam for Nobelkruts
civila kemiska produkter, visar dessastillverkning och anvlndning. Filmen finnes inspelad
pi svenska,tyska, engelskaoch franska.

26/8, StordnaAusen, Direhtijr Wabltteen siillad.e sig till
Edil n Carltsons di skussionsgrapp, sorn bbll ti.ll pfr restarrantens loggia, Boforsfoto Tillman.

l/9, Disponent lN/ijkander inuiger den nya Stordnallaggan,
rars du6 prydet au de 3 fackfdreningarnasemblem och Bof orsmdrAet.R. Tilander foto.

26/8,

Stordnakursen. "EftersnacAet", de fria och otv)ilngnd
disAussionerna elter och mellan fdreldsxingarna aoro ocLsd
giaande. Boforsfoto Tillman.
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SEPTNMBDR
Auerui)gandemulet aiider rued en nederbord 6rcr den normala. Fdrstafrostniitterna den 21 och 22. Dagstemperaturi genontsnitt + 15",
1. Storona 1O-irsjubilerade och stiftelsen
bjod ett 100-talpersoner,representanterfor personalorganisationerna,Kadskoga stad, Amnehdrads kommun samt bolagsledningenmed disponent \Tijkander i spetsen,pi en enkel men
vdrdig, glad och trevlig fest pi Storon. Givor
overldmnades,en mingfald tal holls och man
tackade for allt som stifielsen fitt och givit
under iren.

2/9, I Barnent Dagshortegenshoiad'etfrisLt nzedKarlskogal6rhdllandena. Hdr ses stad.thotellettLickandetak,
R. Tilander foto.

Ulvsunda FastighetsAB, som helt dgesav
LfVA, borjade byggandet av en stor bostadsfastighet vid Bjdrkbacksvdgen.Fastigheten rymmer 18 ldgenheter, 12 st. 2-rums och 6 st. enrummare, alla f.or anstdllda vid UVA. Huset
skall vara inflyttningsklart till L iuni 1952.

Jl

2. Barnens Dags-festligheternai Karlskoga
kulmineradepi Bofors Idrottsplats,ddr ca 7.000
samlatsfor att se pi kortegensankomst,gymnasiikuppvisning, fotbollsmatch mellan ldrare och
elever,skimttdvlingar och mycket annat. "Generalen", herr Rune Olsson,Ungdomsgirden, var
storbeliten och kassoren,bankkamrer Gunnar
Bostrom, fick minga pengar att rdkna. I korte'
gen skojademan friskt med skinnknuttar, stadshusetstak och andra aktualiteter.
8. "Ny svensk luftvdrnskanon ersdtter hell
lv-batteri", ja s?Lkandet heta i kvdllstidningarna.
Bofors nya 13 cm lv-kanon, som presterar 70
1/9. Stordnaordfiranden Gdsta Nilsson och 'fra 7f/ijLander
beundra den 'fina nya ordfdrandekhbban au Bonoplex.
R. Tilander foto.

13/9. Dirponent lVijkander i samtal med "StilAungex"
hette underrkriften till denna bild i et,
"Kolkangen"
tidningar, som beriittade om de engelska indushimiinnens
sdk i Bofors. Herrarna iiro annars mest liAa dir. Linnit
larre i Sa. Arbetsgioarefdreningen. Boforsfoto Tillman.

ocb
pdr
be'
ocb

13/9. Debagare i det engelska indastribesdAet jdtnte tiirdar
(kapten Sahlin nr 3 fr. t. och dircktdr lY/ahlsteen ldngst t. h.)
pd oiig mot lmch pi Stadsbotellet. Boforsfoto Tillman.
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I2-I3. Ett 30-tal engelska industrimin nirmare bestdmt var det 3 damer ocb 27 herstuderadearbetsforhillanden och sociala
anordningar vid Bofors under ett 2-dagarsbesok. I delegationenmdrktes bl. a. chefen fbr
Europasmodernastestilverk och chefen for den
engelskakolgruveindustrinmed ca 82.000 arbetare. Vi fingo veta, att den engelskaindustrin
brottas med liknande problem som den svenska,
alltsi brist pi arbetskraft, mateial, bostdder
o. s. v.
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7/9. No/iab besi)Atesaa tre aneriAansha indatrinziin, ilrtAndd
au ECA och OEEC fdr att studera indasrrins produhtionsfdrbdllanden i Saerige. Direhtdr Odelberg stod fdr firdskapet
ocb aisade giisterna otnkrixg i aerkstiiderna. Nohab-foto.

skott i minuten, skulle vara god for detta . . .
Uppgiften fir placerasi irets flock av tidningsankor.
10. Ndsta anka: TT:s korrespondenti New
York meddelade,att AB Bofors^undersoktmojligheten att starta en fabrik i Brasilien. - Yar
det minne v. presidentensstudiebesoktill Bofors
bostadsomriden och sociala anordningar, som
gav detta meirkligaeko?
1.1.Resultatetav irets tivling om Boforspokalerr blev, att jagaren Karlskrona segrade. Fartygschef var kommendorkapten Krokstedt och
artilleriofficer kapten Bjornstam. I tdvlingen
deltogo jagana Uppland, Kadskrona, Norrkoping och Stockholm.HMS Karlskrona har redan
en tidigare inteckning i priset.
6-dagarsloppetpi cykel passeradeKarlskoga, ddr Bofors CK med ingenjor Bylander i
spetsen stod for de lyckade arrangemangen.
Halva staden var ph benen for att pi tisdagskvlllen se spurten pl Kanongatan och f6ljande
morgon folja starten utanfor Stadshuset.
l/9. Bolors 40 nzntakan n2/36 l,id en militlirpamd)Rio de
Janeiro, Foto Malaise.

14. "Jag vill tjdna lika mycket som farsan",
med andra ord, jag vill ha bra betalt genastoch
bryr mig inte om att ldra mig yrket, si. resonerar
mhnga kortsynta ungdomar i vlra dagar. Larlingsproblemet ir svirbemdstrat inte bara for
industrin utan ocksi for hantverket,framgick av
en rundfriga, som KK gjorde.
15. ABF och TBV hade nu kursprogrammen
klara for den kommande studiesdsongen. Ett
storartat studieintressefinns inom alla kretsar,
och programmen bruka ocksi innehilla nyttiga
och nojsamma kurser for alla och envar. For
utldnningarna hade man lagt upp sdrskilda
sprikkurser i svenska.
Ett 70-tal arbetare, hdlften gjutare och
hdlften metallare, frin \Tedaverken gjorde en
studieresatill EriksbergsMekaniska Verkstad.
18. Kommendorkapten J. A. van Beusekom
anldnde till Bofors for att avlosa kommendorkapten A. P. Ferwerdasom chef for den holldndska kontrollkommissionen.Herr Ferwerda limnade Bofors den L7 oktober.
24. Bofors Gymnastikforeningborjade hostens
verksamhetmed icke mindre dn 24 trupper for
alla Lldrar och spdnstighetsgraderav bi.da konen. Svirast dr det att skaffa lokaler lt alla
rfuPPef.
26. Bofors ltaliana, AB Bofors italienska dotterbolag, konstitueradesi Milano under medverkan av bl. a. direktor SverreSohlman.
27. Det sig ganskamorkt ut pi brdnslefronten
infor den kommande eldningssisongen.Veden
var dyr, men minga boforsare klarade situationen genom att sjdlva hugga sin ved p& fritid.
Inte mindre in 5.000 kbm skaffades fram pi
detta sdtt.
27. Nobelkruis brandki.rs nattliga orienteringstdvling inom fabriksomridet gick for 10:e
gingen. Banan mdtte figelvdgen ca 4.500 m,
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den hade 24 kontroller och 6 iivningsmoment.
Intressetfor tdvlingen har behillit sig friskt under alla ir och 23 man fullfoljde tdvlingen.
Segrareindividuellt blev Folke Collin, foljd av
Ture Axelsson och Tage Bergkvist. Lagpriset
togs av 3:e vaktavlosningen.
30. Korpens 2O-mannalagsimningtillhor de
storre idrottsevenemangeni Karlskoga. I ir
vann Ldroverkei med Boforskontoretpi 2:a och
Verkstadenpi 3:e plats.
3/10. UtstAllningen"Bof ors oisay''i Konsthallen.T. r. reanotordetaljer,t. h. ninnesgiuornafrfrn 300-drsjrbileum,
DoforsfotoTillman.

OKTOBER
Arets torrastentinad med.enclast12,4 nun
regn. Fdr ourigt suaga aindar oclt d.imntiga niiller.
1. Sverigesstorsta fdlttjinstovningar i fredstid tog sin borjan, forlagd till ostra Vdstergotland med Tidaholm som centrum. Stadenmorklades frin onsdagenden 3 till torsdagenden 4
kl. 20. Stadensoch Tidaholmsverkenscivilforsvar deltog. Konungen hade sitt hogkvarter p&
Kavlis slott och besoktedagligen Tidaholm.

4/10. Konungen i sanztal nzed bueringetj6r Prollius under
aerksAlddsbt,ningen tid Tid.aholrnsrerAen.

September.
Den stora rundslipningsmaskinennt 9I7
av mirket Waldrich-Siegeri VK 50 ombyggdes
pi
till 14 m lingd kunna
si att arbetsstycken
"pp
uppsittas i den. Maskinen inkoptes 1925 och
anviindesde forsia lren huvudsakligenfor slipning av valsar o. dyl. Pa 7930-taIetforlingdes
av uPPtill g m lingd
prisman si att arbetsstycken
har
ytterligare
nu
maskinen
kunde slipas, och
forldngts.
Sodertdlje stad har ett stort problem att
brotias med : genomfartsledeneller strickningen
av rikshuvudvdgen. Vdgproblemet diskuterades
i alla dess alternativ pi Tekniska foreningens
mote, ddr stadens industriledare hade viktiga
synpunkter. For \Tedaverken, som har vdgen
inpi knutarna, dr givetvis den nya strdckningen
av stort intresse.
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3-6. Utstillningen "Niringslivet visar" passerademed sina bussarKarlskoga. AB Bofors
ordnade i sambandhdrmed en separat utstdllning "Bofors visar" pi Konsthallen. Hdr utstdlldes prov p& produkter frin verkstlder och metallurgiska avdelningar, Nobelkruts civila tillverkningar, minnesgivorna vid 3O0-irsjubileet
1946 och ett fornimligt bild- och fotomateriel
m. m. I fd,rgrika tabeller visadesbolagets utveckling under de gingna iren. De mest uppmdrksammadeutstdllningsobjektenvoro hel- och
halvfabrikat till reamotorersamt modeller, foremil etc. tillverkade av Bonoplex, visande detta
3/10. Nobelkl'ats audelning, d.i)r Bonoplex- och andra ciaila
produAter dotninerude pd utstdllningen "Bofort aisa/'.
Boforsfoto Tillman.

t----

liksom $Tedaverkensroll som viktig leverantor
till automobil- och flygindustrierna m. fl. Det
goda samarbetetpi. arbetsplatsensade direktor
Lind vara det storsta glddje2imnet,medan rivarubristenvillade de storstabekymren.

4/10. VerkshMdsdming aid. Tid.aholmster&.en i samband med.
Ttiistgdtamanduern. FrSn aiinster 6ueringenji)r Prollias, riktdagsman Andersson, Konangen, landreAreterare Sunnerbolm,
landthduding Domii och ingenjdr Nisn'tan.,

materialsalla mojligheter.Utstellningenbleven
stor succ6.Samtidigtkordesde senaste
Boforsfilmerna p5.Bofors Samlingshusfor fulla hus.
4. Stor verkskyddsovning
vid Tidaholmsverken. Konungenoch Prins Bertil besokteTidaholmsverkenmed uppvaktning och spetsarna
inom rikets och lineis civilforsvarjdmte LandshovdingDomri. Verkskyddsledaren
OI Prollius
"Dagens
intervjuades
i
Eko". Ovningenutfoll
synnerligenlyckligt och den fijrsamladesakkunskapengav verkskyddetsledning och personali
ovrigt de amplastelovord.

10. Nobelkrut erholl byggnadstillstind for
uppforande av ett sprdngdmneslaboratorium,
ddr all forsoksverksamhetmed explosivimnen.
som av sikerhetsskil icke kan skei vanliga laboratorielokaler, kommer att f.orldggas.I byggnaden skall ocksi.inrymmas lokaler for hogtryckssynteser,
avseendeolika civila kemiskaprodukter.
Laboratoriet skall byggas si, att arbete kan bedrivas utan risk for personalen.Varje rumsenhet
kommer silunda att omgivas av tjocka betongvaggar, bakom vilka manovrering av appanttren skall ske.
i4. Egyptiske forsvarsministerns, Mostafa
Nosrat Pascha,besok i Sverige, bl. a. hos sin
svenskekollega statsridet Torsten Nilsson, gav
anledning till atskilliga kannstoperieri virldspressenmed Bofors namn i rubriker och text.
14. Bofors representationsjakti Skjutfiltsskogalna gav 9 dlgar och L ribock. Skyttarna voro
31/10. "GasbehLllare bringas i sdkerhet" hette eil cruduningsflzomerzte/] i Bolors brandAErs nattorientering.
Boforsfoto
Tillman.

6. 25 /o sanktabyggnadskostnader
tack vare
rationella produktionsmetoderutlovas av AB
Elementhus,som startade sin nya fabrik vid
Mockfjiird i Dalarna. Bakom AB Elementhus
stir ett l-5-tal storreindustrierbl. a. Bofors.
Uddeholm,SKF och SkinskaCement.
9. "Ldttmetallenvlger allt tyngre i dagens
svenskaproduktion", si hette rubriken 6ver en
tidningsartikel,ddr \Wedaverken
presenterades.
Foretagets
utveckling,frin de forstapionjdriren
under ingenjor$fl. Dan Bergmansledning till
vira dagar med ca 600 anstdllda,skildrades,
4/lO. Verk:kydd:dtning pA Tidaholmsaerken:En rbjpatrull
griiter franz en nzdnnish.a
ilr lasrlzdJsorna,Herrar Lind.berg,
Vallin ocb Haute synespd f otot.
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14/10. ]agdre och dreukarlarrndtat i paasennellan elt par
BoforsfotoTillman.
dreu pi Bolorsdlgjafr,ten.

19. Boforsveteranen Ivar Malmstroms industripsalm, forsta gingen sjungen pi "pensiondrsklubbens"mitte pi Ungdomsglrden,skall
intagas i KFUM:s nyredigeradesingbok.
20. Det nya kraftverket i Tannefors utanfor
Linkoping stod firdigt, invigdes och igingkiirdes av landshijvding Hamilton. Den vertikala
Kaplanturbinen om 3.200 hkr har levererats
frin Nohab.
14/10.FrAn dlgjakten, Det iir rhbnt ndr brdd'ersdmlas!lohn
och Harry Lindefuerg dela rittaist ocb Birger Betggren Aon'
trollerar. Boforsfoto Tillman.

doktor P. Anliker, jdgmdstare C. Danielsson,
bankdirektor E. Lundberg, 6versteG. Mirtensson, major P. L. PeEanha,med. doktor B. Sjitvall, jd,gmd,st4reF. Stilfelt och generalmajor
R. Akerman.
L7. Tdvlingen om "verkstadsminnen",ordnad
av Sv. Metallindustriarbetarefiirbundetoch Nordiska Museet, avslutades. Ca 300 gamla arbetare ha beskrivit sina upPlevelser pi 4.ooo
manuskriptsidor. Bland pristagarnam6'nimnas
K. F. Bjdrn, Bofors, 8:e man i fototdvlingen,
samt Gustaf Anderssonoch Fr. Jdfvert, Bofors,
vilka bida fingo hedersomndmnande.
l-8. Provning och injustering av maskinerieti
Kilsta stilverk piborjades denna dag,dL omformaren startadesfor forsta gingen. Igingkorningen av flaktarna gav det nigot overraskande
resultatet, att tvi pl&tslagareikte ur ttumman,
ddr de tagit en angenamvilopaus.
18. Eftei ett informationsmote pi Forsvarets
gird besl6to ett 40-tal damer att bilda en lokalavdelning i Karlskoga-Boforsav Kvinnliga Bilklren.
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21. Befdlsutbildningsfiirbundet i Kadskoga
var anangor f.or f.dlttdvlingen om Lottakirens
vandringspokal. BF vann fore hemvirnet och
med luftvdrnet pi 3:e plats.
23. Driften i Metakrylatanldggningen vid Nobelkrut sattes iging och den forsta monomersatsenkunde koras i de ombyggda och trivsammare arbetslokalerna.Mot slutet av iret forceradesleveransernaav Bonotex och Bonosol.
25. Chilenskemarinchefen,viceamiral Carlos
Torres, besokteSverige fiir att studera svenska
skdrgirden - Chile har liknande kustforhillanden som vlra - frin kryssarenGota Lejon och
jagaren Uppland samt besoka svenskaindustrier, ex. AGA och Bofors.
Eric Carlsson'
i NohabsVerkstadsklubb
13/10. Oy'dfi;tanden
sonzauled tlen 6 oAt., iordfdtte: i ViinersborgsKrernatoriunt.
Foto Ake Nilsson.

agarnavid Lonnen och Alkvettern mottogo undcrrdttelsenmed blandadekdnslor.
31. S7edaverkenfick meddelande,att arbetstillstindet for om- och tillbyggnad av gjuterierna
bordlagts.
Sigverksroreisenvid Bjorkborn nedlades
for alltid (?). Alltsedan 7700-talethar vattensigar sjungit vid bjorkbornsfallet. I eildre
tider skedde forsigningen i en enradig sigram
av trd, som drevs direkt av ett vattenhjul. Enligt
vad la-hrige forman Gustav Sandvall- son till
sl.gareNils Anton Sandvall- berdttar,sigades
inte minga stockar per dag, men i gengild var
timret desto grovre. Arbetslonen var pi den
tiden 3 ore per skdr och f6rtjdnsten kunde g&
upp till 1 kr. om dagen for s&garen. Som ett
kuriosum kan ndmnas, att baddningen under
valsstolarnai gamla valsverket, som bestod av
12 tums fyrkant furuvirke, var sigat vid Bjorkborn. Ndr valsverketmoderniseradesfor ca 50
ir sedan (tlot) och virket togs bort, var detta
friskt och utan rota. Omkring 1890installerades
cn modernaresigram av SkovdeMekaniskaverkstads fabrikat och denna anvdndes till 1951.
Drivkraften indrades dock frin vattenhjul till
vattenturbin och sedermeratill elrnotor.

-

30/10. SJ:s uerAstadscbeferglorde ett besdk hos Nohab fdt
att dishutera SerTrenrantnltproblent ocb inhessen. Nohab-foto.

26. Industriens Bostadsforeningordnade en
rundresafor pressmin frhn hela landet till nhgta
industrier i Bergslagenfor att studeraindustriernas bostadsproblem. Hdr i Karlskoga besigs
Hultebo, Malmglrdarna, Knekt&sbebyggelseir
m. m. Direktor Nordqvist redogjorde for stadensoch bolagetsbostadsfrigor. Hultebo vdckte
stor fortjusning, men den engelske arkitekten
Erskinesoriginella radhus i Gyttorp den storsta
uppmdrksamheten.
27. AB Bofors fick byggnadstillstind for att
uppfora en bostadsbarackfor ogift arbetskraft
pl industriomridet pL Backagd'rdet.Den 6 dec.
erholls byggnadstillstind for ytterligare en dylik
baruck.
28. Anders de $7ahl - 82 ir gammal, men
spdnstig som en yngling - hiill en bejublad
upplisningsafton i Karlskoga.
29. Forsta spadtagettogs till StiftelsenBruksgirdars bostadshusi kvarteret Fdnriken i Tidaholm.
31. Stadsfullmdktige beslot att forvirva Lunedetsgird for att skapaett fritidsomride med
mojligheter till bad- och campingsplatseroch
friluftsliv for Karlskogaborna. SommarstugeNou.

Atd..76,

Bofors brandkir ordnade en nattlig orienteringstrivling inom Bofors industriomride. I
tdvlingen ingick ett stort antal kontroller, dir
vissa moment miste utforas. Tdvlingen vanns
av brandman Sven Ryd6n.
De forsta fastigheternai HSB:s bostdder
pi Skranta,etapp III, stodoklara fiir inflyttning.
Denna etapp omfattade 171 ldgenhetcr,varav
Bofors disponerar7o %.
z5/lo. Kapten af Klint detnonstrerarBolors shjat'nh ldr
chilensAemarinchelen,ilceanziralCarlos Torres. Boforsfoto
Tillman.

dieselaerhstaden t'id Nohab utdkades mot

S. ned ett rEePP. Nohab-foto.
'.r:jr:rr.
j.:ji.:,ji..,r":l;fr:".1;..,,1L".r,i:il,;,,.;;;,t;:,:fi;i:ll;,l
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En 3 veckorskurs i servoteknikfor underofficerare, som skola betjdna Bofors 40 mm
pjnsM/42, holls i Bofors under ledning av matinens kontrollofficer kapten Y. Rollof.
Den nya forridsbyggnaden Z 19 vid Nobelkrut togs i bruk. Ddrmed vanns bl. a. den
stora fordelen, att alla kemikalier och glasvaror
for laboratorieverksamhetenkunde uppldggas
centralt och iiverskidligt.
Parkavdelningen planterade banvallarna
norr om viadukten vid Kilstaverken samt omridet oster om Vindarnas Vig vid Brickegirden
med buskar och lovtrdd.

NOYEMBER
Mulet med regn och snii i ganska ilklig
mi)ngd. Fdrsta snoflingorna foll den 5.
Mfrnadens medeltemperatur ndgra grader
duer det normala.
1. Det nya personalhusetintill Kanonverkstaden, inrymmande omklddnings- och matrum
samt sanitdn anld.ggningar,togs i bruk. Byggnaden skall betjdnapersonaleni VK 10, 22,23,
24 och 80, f. n. sammanlagtca 740 man. Den
dr uppford i 2 vLningari vinkeln mellan VK 25
och VK 20, med inging frln VK 23.Bottenv2.ningen upptager ktid- och tvdttrum samt toaletter, overv5.ningenett sttjrre matrum for 6O personer samt mindre kldd- och tvdttrum. Pi byggnadensbaksida finnes en trappa, som leder upp
till Stilverksvigen.
Bofors inkopte Hogisens vilohem for att
som famil jebostdderfor huvudsakligen
anv2indas
utldndsk arbetskraft.
Regeringen beviljade AB Bofors Nobelkrut byggnadstillstind for uppfdrande av en
laboratoriebyggnadfor en kostnadav 165'000kr.
5. Major Thauvoyeanlinde till Bofors sisom
chef for en belgisk kontrollkommission.
Karlskoga stad anholl hos Bostadsstyrelsen atf fLbygga 400 nya ldgenheterunder 1952
mot2}o fu 7951. Som motivering anfordesbl. a.
att enbart AB Bofors har ett aktuellt behov av
526 lagenheter.
En indisk FN-stipendiat mr. V. Dattatreyan,besokteTrollhitteindustrierna pi en studieresaoch uttryckte sin beundran for vad han
sig pi Nohab och Saab.
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15/11. F6lndn H. Liungkoistskdter Talysutf-indikatorxpd
UVA:s tterktygshontoll.

7. \Tikers AB inkopte Utterbdckenssig som
kommer att ersdtta den nedlagda Bjorkbornssigen.
8. Stiftelsen Bofors Ungdomsgird sdnde ut
sin berittelse for sista verksamhetsiret. Vad
Ungdomsgirden betyder for ungdoms-och studiearbetetkan aldrig mdtas eller virderas i penningar, men nlgra siffror kan ndmnas: antalet
deltagarei grupper, kurser och studiecirklar var
i medeltal per vecka under hostterminen 975,
under virterminen 956. Det ir imponerande
siffror, for vilka man tackar alla de 59 f.rivilliga
medarbetarnaoch Ungdomsgirdens fasta stab.
12. Yitr nye fiirsvarsminister,statsridet Torsten Nilsson, besdkteBofors for att studeraverkstdder, nykonstruktioner och skjutf?ilt.
13. AB Bofors Nobelkrut erholl av Arbetsbyggnadstillstind for ett hus
marknadsstyrelsen
for krutvalsverk pi fabriksomrldet i Karlskoga.
pi. z st. ungkarlsbostd15. Byggnadsarbetena
i
Karlskoga pibiirjades.
kv.
Malmhagen
der i
Entreprenor dr byggnadsfirman Gottfr. Lindgren. Varje hus kommer att rymma 32 st. enkelfum.
Gjiltrringen aa agns- och ntaskinfund.amenteni Kilsta
snedja pfrgicA l(i/ lilllt. Boforsfoto Falk.

2s/11.

rannsakades.For att kunna stjdla elkabel hade
den ene, di han var anstdlld vid Nobelkrut,
konstrueratett specialvetktyg("giljotin") av en
domkraft och ett eggverktyg. Verktyget, som
vittnade om stor hdndighet, uppvisades infor
hdradsrdtten.- Forslagskommitt6nvid Nobelkrut fick dock aldrig se det.
21. "Ur led dr tiden." - Den ovanligt milda
hostenframlockadeforunderliga sakeri naturen.
Vid Siiby-avdelningenvid Nobelkrut plockade
man mogna (niistan) smultron, och en vecka
senarehittade man utslagnablisippor i Aggerud.
Noa. Nobabs ungkailshotell, tinhelbyggnadeni bildens mitt,
uiixer lram, Nohab-foto.

$. Pe verktygskontrollenvid UVA installerades en maskin f<ir mdtning av inre och yttre profildjup pi slipade eller svarvadeytor av TaylorHobsonsfabrikat, en s.k. Talysurf (ytindikator).
Med detta precisionsinstrumentkan man mdta
repor, svarvmdrkeno. dyl. med l-.000-50.000
ggr forstoring.
15. Ungdomsgirdens Kamratforening vdlvde
stora planer pi, att gora sin gird Forsnistorp till
ett centrum for skidsporten i Karlskoga. Terringen dr utmirkt, avstindet frin staden lagom
och stugorna gh bra att anvdnda for servering
och rastning.
20. Nu kommer iterigen en av irets storre
sensationeroch tidningsankor, i vilken det dock
fanns en "f.jd'der". - "Hemliga ritningar forsvunna vid Nobelkrut. Anstillda i specialfiirhor." Direktor Sohlmankunde meddela,att vissedigen en del ritningar forsvunnit pi obekant
sdtt, men att dessaingalunda voro hemliga. Det
hela rorde sig om en liten trdllda, innehillande
kopior som kommit frin Stockholm,som sannoIikt eldatsupp med sopor och skrdp.

2r-23. Ett 15-tal utbildningsledarevid svenskaindustrier samladesi Bofors for att konferera
om ldrlings- och utbildningsfrigor. Kanslichefen
Borje Beskow i Arbetsmarknadens Yrkesrid.
talade om de arbetsuppgifter,som den nya skolreformen och forsoksverksamhetenunder 9:e
ldsiret (l y) kommer att medfora for foretagens
utbildningsavdelningar,foretagsnimndernaoch
yrkesridet.
22. "Vi har idag en kolossal orderstock och
kan for ndrvaranderdkna med tre irs full sysselsittning for effektuering av denna", sadedirektor P. Odelberg i en intervju for GHT. Vissa,
dock ej ooverstigliga svi.righeter fdreligga betrdff.ande material. Det storsta problemet dr
bristen pi arbetskraft.
24-26. Ungdomsgirdensjulmarknad lockade
mlnga besokandeoch gav ett brutto pi ca 5.000
kr. Pengarnakomma sdkerttill god anvdndning.
21. ABF, TBV och stadensbokhandlare ordnade som vanligt Bokens Dag i Samlingshuset.
Eorfattarna Lars Ahlin och Nils Parling presenteradesin diktning, trubadurenGunnarTuresson
sjong till luta o. s. v.

Ett par skrottjuvar med ovanligt digert
syndaregisterbl. a. frin Nobelkrut ikte fast och

28. Den fiirsta provsmiltningen genomfordes
programenligt i den ena ugnen i Kilsta stilverk.
Chargen,kalladUO ("Uno") gick i ASEA:s regi.

Noa. Stagringen ocb spiraltkfrpet till turbinen fi;r Laforsens
hruftuerh iir en imponerandepitu. Nohab-foto.

29. Karlskoga forbindelseledmed residensstaden, "Orebrovdgen",som hitintills endastsillan
lockat till berom och iovord, borjar nu dntligen
se ut som en riktig rikslandsvdg. StrdckanVintrosa-Lanna-Lekhyttan har under iret till
stor del belagtsmed betong. 50 ton cementom
dagen forbrukade entreprenoren,Skinska Cement, fcir de nya 65.000 kvm betongvzig,som
ermeratsmed 56 mil jirnstdnger och fogats med
12 ton asfalt. Nu vdnta vi ivrigt pi sammafina
beldggning pi strdckan Lekhyttan-Karlskoga.

28

Nydqvist & Holm erholl byggnadstillstind
for uppforande av en monteringsbarberedskapsbarack pi stadsigan 6o7 a i Trollhdttan'
November.
Vid Nyboholm i Emin Pigick sPrdngningsarbetefor den nya kraftstationen,som skall
byggasav Kvills Kraft AB. Turbinen, en vertikal
Kaplan-turbin pi r.ooo k\7, skall levererasav
Nohab.
Mellan Nohab och SociedadEspafiolade
Construcci6nNaval, Madrid, slots ett licensavtal om tillverkning av dieselmotorer.
Ftt BO-talingenjorer och arbetsledarevid
Nohab deltogo i en foreldsningskursi psykologi
med direktor A. Goldmann som llrare och ftirellsare.

DDCNMBDR
I tikhet nred noaember mild. och necletsndtdcke
bordsrik. Ett sarrumatthkngande
fdrekorn endastclen4 ocb I'
1. Vid Nobelkrut borjade inmonteringen av
apparatur i den nya oxidationsanldggningen
F 29. Fabriken vaintaskomma ighngvlren 1952
och bensoefor produktion av p-nitro-bensoesyra
syra-.I anldggningenkommer ocksi att bedrivas
forskningsarbetepi oxidationsomridet i halvstor och halvkommersiell skala.
Bofors krav pL 2 mili. dollar avslogs av
Appelationsdomstoleni \Tashington. Motiveringen var bl. a. att bolaget ej vdnt sig till rdtt
forum. Domstolen forklarade, att Bofors har
mojlighet att vdnda sig til'l den domstol, som
handhar mil mot regeringen f-or att fi upprdttelsei denna sak. Det ir - vilket minga utlindska firmor fhtt erfara - niistanhoppliist att
i Amerika f5. en fdllande dom pi amerikanska
staten.
11. Chefen for den danskakontrollkommissionen, kaptain P. Corfitsen, anldnde till Bofors.
Vid en sprdngningsolyckai Boisberget
skadades byggnadsarbetareGustav Olsson si
svirt att han nhgra dagar senareavled pi Karlskoga lasarett. Detta var den enda dodsolyckan
i arbete under iret, som intrdffade sedanvi i ca
1 ir och 11 mln. varit forskonade frin dodsolyckor.
7. Forhandlingarna om nytt loneavtal for
jdrnbruksarbetarna,sammanlagtca 45.0OOman,
b6rjade i Stockholm.
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Takbalh,arna i lYedatterkens t,armf i)rridsbyggning lades
app p3 1 dag aa denna rdrliga Aran. Sedan taket lagtu fArdiS, ,
gdt s m ellan bjiil Alaget, F oto Fritz Pettersson, Siidert2ilje'
6/lz.

10, Forseiljningenav Bofors nya 4 /o forlagslFLnh 20 milj. kr. borjade.
Doktor Sven\Wingquist fyllde 75 Lr. Om
hans stora insatser i det svenskaniringslivet,
frdmst grundandet av SKF och hans styrelseordforandeskapi AB Bofors, erinrade tidningarna
infor jubileet.
11. Arets sistastorre tidningsanka, ddr Bofors
figurerade,kom denna dag utan ens ett litet dun
som reellt underlag. "Spion misstdnkes ha
oDererati Bofors" - "Nobelkrut intresserade
ryskfodd dventyrerska" - "Storrazzia bland ut'
ungrare anhhllna
ldndska flyktingar" -"Fyn
for sabotagevid Nobelkrut". Allt, allt detta och
mer ddrtill var dikt. En sidan publicitet miste
man betackasig fdr.
Filareatdelningen aid. Tidaholmsrterken hade en ang
ocb shdn "blin-din" sont Lucia. Tiirnorna ltade intet trassel
ned sina peruker. Herrar Ekuall, Rolf Johansson, Cronholm
ocb Beldt i lriinzsta raden, Gorao Lust foto.
l3/lz.
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I kdllarviningen till STedaverkens nya
varmforridsbyggning samladesalla anstdlldatill
Luciafest. I lokalen var det dukat fiir 500 personer. Festen var mycket lyckad. Se ovan!
18/12. Kililartdluerder stora ddg: den fiirtta rapptingen pAgfu fih fullt. Boforsfoto Tillman.

12. I syntesfabriken,Nobelkrut, intrdffade ett
allvarligt f.alI av cyanvdteforgiftning. Tack vare
personalens rildiga ingripande riiddades arbetarens liv och han befinner sig nu i hogonsklig
vdlmlga.

15. Stadsfullmiktige bifiilt Stiftelsen Boforsgirdars anhillan att f.L kopa tomt i kv. Malmhagen vid Karlberg f.or att uppfora 2 nya bostadshusfor ogift personal.
16. Metalls avd.76 beslotpi minadsmotet att
anslh 42.000 kr. till det nya Folkets Husbygget.
17. Yir vdrderadekollega och gl2idjespridare
Bakladdarenutkom.

13. Luciadagen samlades personalen vid
SvenskaFlygmotor AB, Trollhittan, di. chefen,
direktor G. Engellau, delade ut gratifikationer
till tva anstdllda,forman Karl Fihn och svarvare
Ture Sahlgren,vilka varit anstillda i Flygmotor
oclr Nohab i sammanlagt 5O hr.

18. En stor dag i kilstaverkens historia. Den
forsta tappningen i 12-tons Hf-ugnarna dgde
rum. Chargenhade nr U L. Allt gick bra och den
forsamladesakkunskapenvar beliten. Tidigare
hade en forsokssmdltning dgt rum i ASEA:s regi.

lS/lZ.

"Landets modernaste ungkarlshotell"
d. v. s. Hultebo beskrevsi en tidningsartikel.
"Trivseln dr stor och ingen vill flytta."

Ingeniiir Reinholdz ocb snziiltare Matin EriAston har
en sista )oeiliiggning ocb proutagning, innan ordern on tappning ges. Boforsfoto Tillman.

19. Kadskoga Motorklubb har stora planer
for motorbanan pi Gdllerisen. Prins Bertil besokte platsen i sdllskap med motorsportcns
pampar i staden for att bilda sig en egen uppfattning om planerna.
24. "Mildaste julen i mannaminne", sade
gamla boforsare om tovidret julen L951. Lrka
milt var det 1901,men 1908 var det 40" kallt
pi annandagen.
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27. Karlskoga ildsta innevinare, fru Anna
Lovisa Jansson,dnka efter framlidne smZiltsmeden E.J. Jansson,Bofors, avled i den hoga ildem
av 100 &r, 11 min. och 14 dagar.
liimnade Nobel29. Arbetsmarknadsstyrelsen
krut irets sista byggnadstillstind: for ett deialjforrid pi fabriksomridet.
31. Karlskoga stlr kvar i dyrortsgrupp 3, tilllika med Orebro, Kumla, f,Iallsberg och Laxi
inom ldnet.
Kapten C. Hagberg avlostes av kapte;r
K. G. Hjerpe som armdnskontrollofficer i Rofors.
Eftersom nyirsafton infoll pi en mindag,
instdlldesarbetet dennadag och nyirsledigheten
blev pi si sdtt 3 hela dagar. De forlorade arbetstimmarna hterzrbetadespi overtid.
Bjurtjdrns kommun upphdrde och ingick
i Ullvetterns storkommun av Vdrmlands ldn.
Den 16 dec. samladesBjurtjdrns kommunalfulimdktige for sistagingen till "grav6l", som dock
gick i gemytets tecken, om ock med stink av
vemod. Ordforanden, jagmdstareHegardt, avtackades.
Stadsbiblioteketi Karlskoga redovisadeen
kraftigt okad linefrekvens, eller sammanlagtca
102.800 boklin mot ca 90.000 foregiende ir.
Filialerna i Bofors Ungdomsgird och Aggeruds
ordenshusvisa ocksi okade siffror. Lds svenska
folk!

13/12.

Pretrgjuteriet aid lVedarerken hade en ung skdn
Lucia, men ai oet inte aad t,i skall siiga otn bennes uppaahtande. Nfleda-foto.

1/12. Montering au rnaskineriet i linaerhet i Kilsta ralsterh
had.ehomntit app till golttniu3. Boforsfoto Falk.

Vid 6retsslut var antaletin* nareivirastdder:
Karlskoga
37901 (okning 598)
26.778 (okning 912)
Sodertdlje
6.005 (ijkning 91)
Tidaholm
Trollhdttan . . . . . 25.057 (okning 793)
Antalet anstdllda vid koncernforetagenvar
fol jande:

Boforsverken
5.897
Nobelkrut'..... I.77I
. r.6t6
Nohab
Tidaholmsverken 456
2tr
uvA .
'Wedaverken
622

Timavl.

Mtnavl.

4.210
7.126
7.289
408
183

L.687
44t
367
48
68

Boforsverken
Det gingna hrethar varit myckethdndelserikt,
vilket sdkert framghtt av ovanstiende notiser.
De metallurgiska avdelningarna ha kijrt for
fullt si l&ngt arbetskraft och materialtillging
detta tillitit. Den svenskastilindustriens stora
problem "skrotbristen" har i mindre grad drabbat Bofors dn andra bruk ehuru givetvis den
minskade tillgingen till forstklassigt insatsmaterial 96r sig kdnnbar. Aven i frl.ga om vissa
legeringsmetaller, nickel, molybden, wolfram
Prinr Bertil, tillsarnrnans ned direkrdrema Gunnar
Oltsotz och Ragnar Gullbel8, tar en titt p,i Gdller'isefts nzototbana. R. Tilander foto.
19/12.

3l

o. s. v. gor sig en Etstramningmdrkbar. Priserna
dro ocksi hoga pi dessafornodenheter.
I Kilsta ha byggnads-och monteringsarbeiena
fortsatt i snabbaretakt. Mediumverket dr i nroduktion och i finverket boriar man nu kunni se
hur det hela skall taga sig ut i fzirdigt skick.
Minga av "barnsjukdomarna" i got- och mediumverken har man nu kommit over, si. att
onodiga och irriterande driftstopp undvikits. I
smedjan pigick gjutning av plintar och fundament for maskiner och ugnar for fullt och kulvertarna gjordes f.ardiga. Nedmonteringen av
den stora hejaren i Svarti piborjades och upptransportenav delarna till Kilsta borjade.
Stilverket i Kilsta skot upp liklom en svamp
ur jorden. Annu vid irsskiftet hade man ej
kommit ldngre dn till markytan, men trots kold,
sno och hindrande vdderlek och vissa oforutsedda forseningar stod byggnaden si. fadig i
slutet av november, att den forsta tappningen
kunde dga rum.
Planldggningenoch monteringenav den mycket komplicerade anld.ggningeni Kilstastilverket har utforts av Bofors elektriskaavd. i intimt
samarbetemed ASEA. B-pilen iterkommer med
en utforligare beskrivning av hela denna anld.ggning, som frdmst bestir av 2 st. 12-tons
hogfrekvensugnar,de storstai sitt slag i vdrlden.
Verkstddernahahaft full om ock nigot ojdmn
beliggning, beroende pi materialbrist eller
andra eftersldpningar.Szirskiltmonteringsavdelningarna l-raibland fitt vdnta pi detaljer, som
dnnu icke hunnit fdrdigbearbetas.
I VA20 ersattes de gamla kopiersvarvarna
av Munktells fabrikat, som inkoptes 1915 och
varit i drift under tvenne vdrldskrig, mor nya
VDF-svarvar frhn Bohringer/Tyskland. Tv6, av
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Kilsta StdluerA ttiixte bastigt '1run, sorn franzgjr aa denna
bildstit. - Den 16 jan. aar nan dnnu i rnarkhbjd och gldt
'fanclanentet till agnarna. Delz Zl febr. bade gjatningsarbetena hannit sfr hiir lZngt, ocb de aiildiga balAarna i stfrlAonstruAtionen bl)rjat anldnda. - Den p april restes de ll)rsta
balharna i aiiggen. Den 27 april ur de fle.rta balharna
restd. - Den 1 juni bade rnan barjat lagga upp taLbalharna.
Boforsfoto Tillman.

svarvarna dro utrustade med elektrohydraulisk
kopieringsanordning,ovriga med mekanisk.
Fdltverkstaden firade (i all obemirkthet)
ett litet 25-irsjubileum,nimligen som tillverkare
av Volvo-detalier. Hittills har levererats ca
110.000 vevaxlar, 90.000 framaxlar, 290.000
bakaxlar, 215.000framhjulsspindlaro. s. v. av
olika storlekar. Vevaxlarna tillverka vi fortfarande, men f. n. icke de ovriga detaljerna.
Konsumtionen av elkraft i Bofors, Kilsta och
l miljon
Nobelkrut var 88 Mk\7h (1Mk\7h:
kilowattimmar) och fiir bolagetsdel av den borgerliga distributionen i Karlskoga 15 Mk\fh.
Maximibelastningen utgjorde 25.700 k\7. I
elektriska ingpannor forbrukades ddrutover 22
Mk\fh med en max. belastningav 11.000k\7.
Kraftkonsumtionen vid Nohab var 12 Mk\trh,
\Tedaverken 7,5 Mk\fh och Tidaholmsverken
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0,9Mk\rh.
Totala nederborden under hret var i vlna
trakter 727 mm, praktiskt taget normal, men den
synnerligen ojdmna fordelningen under andra
halviret med mycket obetydlig nederbordunder
senare hdlften av seotemberoch hela oktober
hade ett mycket ogynnsamt inflytande pi produktionen i vhra egna kraftverk. Ddrjdmte var
vintern 79to/5L snofattig i Norrland, till foljd
varav virfloden praktiskt taget uteblev i de norrlindska dlvarna. Tappningsslsongen borjade
ddrfor med diligt fyllda magasin,vilket resulterade i att bolagets fasta abonnemangpi norrlandskraft sooradisktbeskarsfri.n senarehdlften
av oktober, for att fr. o. m. 21 novembertill
6rets slut icke nigon dag ge full energikvantitet.
Bottenvdrdetmed 2O /o av normalvdrde intrdffade 25 november. Under irets sista minader
uppstod dzirfor for bolaget en kraftbrist, som
miste tdckasdels genom att kijra egen ingkraftcentral dels genom kop av "los" kraft. Denna
noteradesunder storre delen av november och
decemberdygnet runt i 14 ore/k\7h vid 220 kV,
vilket vid samlingsskenornai Bofors kraftverk
betyderminst 15 ore/k\7h, ett pris som troligen
icke nigonsin tidigare behovt betalas. Pi initiativ av elektriska avdelningen startades ddrfor
en kampanj for storstamojliga sparsamhetmed
kraft for sivdl belysning som andra dndamil.
Kilsta Stdlaerk. Fortsiittning pd bildserien. Den 3 juli aar
stilhonstruktionen till stor del ilbpfert. - Den l9 iuli sLS
byggnaden ut sfr hdr. - Den I sept. hissades den f)rsta trarelren ilpp. Pdldggningen ar ,akpldttorna hade d.2 bdrjat. Den 12 sept. pdgicA murningsarbetet p3 aiiggarna fi;r lullt och
en gnel aar redan Jiirdignzarad. Boforsfoto Tillman.

33

E
lej,
i[5.]

fi

Meddelande hdrom var bl. a. infort i B-pilen
nr 4,195r. En pdtaglig minskning i belysningsenergi kunde ochsdkonstateras,vilket tacksamt
noteras.
Byggnadsavdelningenhar haft full sysselsdttning med ny- och ombyggnader av fabriker,
verkstider, bostiider, skyddsrum m. m. Endast
ett litet antal av arbetsuppgifterna kunna ndmnas. Inom huvudkontoret ha konferens-,biblioteks- och kontorsrum ombyggts bl. a. for avd.
KM, KMT och EFM. Sanitetshusetvid VK har
fardigbyggts. En ny barack for utldndsk arbetskraft har uppforts vid DimbovZigen och byggnadsarbeten pi ytterligare 2 liknande baracker,
varden rymmande 2O man, piborjats.
Sprdngningsarbetenpi ytterligare tvi tunnlar
i Boisberget har p6.ghttunder hela iret och ca
30.000 kbm berg bortschaktats. Lokalerna fijr
den nya telefonvlxeln i Boisen dro i det ndrmaste klara. P6.Skjutfiltet har raketprovningsanldggningen blivit fardig och ett nytt krutmagasin vid skjutplatsen byggts. Vid Knappfors
sluss togs slussportarnaupp for lagning och
oversyn. Hdr visade det sig svirt att skaffa fram
virke av erforderliga dimensioner(5-metersldngder av 72XI2 tum).
Pi. Kilsta har Byggnadsavdelningen utfort
mycket omfattande schaktarbetenmed grdvmaskiner, byggt kulvertar, avloppsledningar, vdgar
och jiirnviigar m. m. Sprzingningsarbetenapi en
oljebehillare rymmande 10.000 m3 brinnolja
har piborjats.
Inom bostadsomridet vid Rosendal plrborjades nedliiggandet av ledningar for vatten och
avlopp och montaget av de sanitdra anordningarna. Vid irsskiftet hade ca halva antalet hus pi
detta sdtt moderniserats.
Bofors Brandkir alarmerades 76 ginger
for eldsvidetillbud inom verkstadsomridet.Intet
av dessatillbud var av allvailigarc art. Personalen kallades iill ovningar 26 ginger. Under
Lrethar 428 anstdllda frhn verkstiderna erhillit
1 timmes undervisning i handhavandetav eldsldckningsappanter,sldckning av mindre eldsvidetillbud, brandalarmering m. m.
Efter olyckstillbudet fona l:'et, di en forlupen kula hamnade i Karlberg, forstdrktes
skyddsanordningarnavid ballistiska laboratoriet
radikalt. En sammanhd.ngande
cylinder av grova
betongror, av si grov diameter att man ledigt
kan gi uppr?itt inuti dem, har byggts frin skjutplatsen till skottvallen (ca 50 m), si att dven
forlupna kulor hilles under kontroll.

Fabriken fbr tillaerkning at p-tzitrobensoesyraocb bensoesyra
(T 39) t,id Nobelkrut under appfi)ranle. S. Schiinning foto.

Till biblioteket inkoptes ond", L95I 9J7 vol.
litteratur. Vi prenumirerade ph 241 olika utliindska och t36 svenskatidskrifter. tillsammans
(inkl. dubletter) 466 ex. Ett mycket stort antal
boklin formedlades. Arkivfotograferingen omfattat ca 15.000kopior av ca'L.2.OOO
filmer. Antalet svenskainldmnade patentansokningarmer
dn fordubbladesoch totala antalet patentansokningar nirmare 4-dubbladesunder Lr 195I.
Nobelkrut
Det g&ngnairet kdnnetecknasfor Nobelkruts
del - liksom for tidigare 3.r- av hog och jZimn
sysselsittning pL alla avdelningar, stora nybyggnader och sv8.righeter att f.L arbetskraft. Antalet timavlonadeokadeunder i.ret med 21, men
bolaget har i nuvarande situation arbete for
ytterligare ett stort antal arbetare. De tyska
kemiska arbetarna. som anldnde under senare
delen av iret, innebaren ldttnad pi arbetskraftsproblemet. Detta problem torde dock aldrig
kunna losastillfredssidllande forrdn bolaget har
tillging till tillrickligt antal familjebostider.
Nya byggnader ha uppforts och gamla ombyggts och moderniseratsinom F-avd.,RA-avd.,
T-avd. och Ngl-krutavd. Ett nytt mdttekniskt
laboratorium (KPF) har uppforts invid RA-avd.
Den allminna tekniska avdelningen har haft
mer dn full sysselsdttning.
Den nya fenolfabriken, F 26 a, kom efter den
sedvanligaigingkorningsperioden,ddr materielsvirigheterna dominerade, mot slutet av iret i
produktion.
Monteringsarbetenai ittiksyreanhydridfabriken F 32 phgingo hela i.ret och voro mot irets
slut i stort sett avslutade. Bristen pi produktionspersonal har miirkbart forsenat intrimningen av anldggningen.
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Transportavdelningens nya radioanld.ggning,
bestiende av 1 fast station pi transportkontoret
och 12 rorliga stationer placeradepi lok, bilar
och traktorer kom iging vid Nobelkrut. Inom
det vidstrdckta fabriksomridet kommer denna
an\dggning att spara mycket tomkorning, spring
for befdleto. s. v.
Som ett nytt resultat av verksamheteninom
forskningslaboratorietkan ndmnas ett nytt och
mycket effektivt ri:ttutrotningsmedel. Arbetet
iglngsattes under senl,rehalviret och genomfores f. n. i kommersiell skala. Vidare har man
under iret piborjat betydelsefullaarbeteninom
och forfdrgzimnes-och ldkemedelsbranscherna
sok pigi for att ytterligare utveckla och komplettera produkterna inom konserveringsmedelsoch plastomridena.
Inom forskningslaboratoriethar ordnats utbildningskurserfor personalen.I borjan av 1'957
genomfordesen kurs i modern instrumentteknik
och under senaredelen av iret en kurs i destillationsteknik. Kurserna ha eivenstitt oppna for
tekniskt utbildad personalutanfor avdelningen.
synes
Sverigeskonsurition av acetylsalicylsyra
oka ir frlLnfu. Trots en vdl hdvdad tillverkning
ha mojligheterna till export av "A-syra" vatit
mycket smi pi grund av den storaefterfrlgan plt
hemmamarknaden.
Aret medforde produktionsrekord for kloramin och konserveringsmedel(Bonomold) bland
Nobelkruts organisk-kemiskaprodukter. Den
pi sitt satt merkfigasteframmarschenuppvisade
dock prokainhydrokloriden (lds B-pilens sista
nr), som tillverkades i mer dn dubbelt si stor
meingd som foregiende 6Lroch ddrmed i vdrde
ndstan kom i paritet med acetylsalicylsyran.
Organisationcn for skyddsarbetethar under
iret omlagts si, att den centrala skyddskommitt6n kompletterats med skyddskommitt6er for
varje avdelning. Hdrigenom hoppas man, att
skyddsarbstet skall intensifieras. Olycksfallsfrekvensenvisar en glidjande nedging fthn 7)
olycksfall pr 100 irsarbetare 1950 till lO,4 hr
7951. Antalet sjukdagar minskade f.tln 2.989
till2.288. Frekvensenfor olycksfall pi veig till
och frin arbetet ijkade ddremot nigot, frhn 2,3
tlll 2,4, sammanlagdaantalet forlorade arbetsdagarminskadedock frin 3.781 till 3.130. De
flesta av olycksfallen voro lyckligtvis av mindre
allvarlig art.
Nobelkruts brandkir hade 24 utryckningar, i
intet fall till allvarligare tillbud utan till soteldar, svetsbrdndereller pi falskt alarm.
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Nohab
Nohabs verksamhet under det gingna iret
kan sammanfattasi nhgra ord: fullbeldggning
i verkstdderna,fortsatt expansion och nybyggnadsverksamhet,stor ef.tefirl'gan pi de typiska
Nohabprodukterna,svirigheter att fi. kvalificerad arbetskraft samt en alltmera mdrkbar konkurrens pi utldndska marknader, beroende pi
den inflationistiska prisutvecklingen i Sverige.
Inflyttningen i den nya stora dieselverkstaden
(Avd. 79) blev klar under iret. Storre delen av
maskinverkstaden,"ligbygget", blev fdrdig redan 1950. I provnings- och monteringshallen'
"hogskeppet", borjade inflyttningen i januari
sedan travefsernamonterats,och snart ddrefter
var produktionen i full ging. Arbetet pi forskningsbyggnaden,med lokaler for forskning och
prov med turbiner och dieselmotorer,blev i stort
iett klart under 1951. Byggnaden kommer att
utforligt beskrivasi en specialartikeli B-pilen.
I maj piborjades byggnadsarbetetpi det nya
ungkadshotellet och i slutet av iret stod byggnaden under tak.
Bristen pi skickliga yrkesarbetarehat foftfa'
rande varit kdnnbar,om ock mindre dn tidigare.
F. n. rider en brist pi ca 100-200 yrkesarbetare,
av vilka de flesta kunde fi sysselsittningi dieselverkstadenoch en 20-25 man, filare och montorer, i lokomotivmonteringen. Bristen pi bostdder forsv&rar dock rekryteringen. Det nya
ungkarlshotelletoch en planerad bostadsbarack
ge en littnad i denna frl.ga, dven om behovetav
familjebostdderkvarstir.
Antalet arbetare har faktiskt iikat med t'i6
man, motsvarandeca 12 /o. Omsdttningen pi
folk har varit ganskastor, ca 375 man anstdlldes
och ca 22) man slutade,men omsdttningengdller
endast ett fetal platser. Olycksfallskurvanhar
hillit sig tdmligen konstant, med i varie fall
minskat antal sjukdagar ph grund av olycksfall
i arbetet.
Bland storre leveranserunder iret kan bl. a.
ndmnas 10 st. ellok Litt. Hg och 1st. dieselhydrauliskt lok till SJ, 2 st. Kaplan- och 3 st.
Francisturbinerom sammanlagtI53.220 hk samt
30 st. dieselmotorerav olika typer och storlekar
pi tillsammans 17.285 hk. Arets faktr,rrering
Sverstiger20 mrl| kr. Den inneliggandeorderstocken representerarca 3 irs sysselsdttning.
Hdri ingir bl. a. turbiner for ca 23 mil| kr.,
ddribland Harspringets tredje aggregat A
130.000 samt stora turbiner till Storfinnforsen,

28/12. Den nya aarml|rrddsbyggnadenuid lY/edauerkexst,ir
lArdig till det yttre. Foto Fritz Pettersson,S6dert?ilje.

Laforsen, Bollndsstrommen, Svarthilsforsen
m. fl. SJ har bestdllt 20 st. inglok och TGOJ
11 st. ellok. Dieselmotorernamotsvan ca y4 av
orderstocken, med bestdllningar for marinens
nya minsvepare och minutldggare, Statsisbrytaren Thule, SvenskaAmerika Linien och varv och
rederier i Argentina, Danmark, Finland, Norge,
Spanienm. fl. ldnder. Aven frin USA har motorer bestdllts. Reservdelartill dieselmotorerha
under 1951 levereratstill drygt Ao-taletldnder.
Konstruktionsarbetet har pigLtt for fullt och
man vdntar sig att mhnga diesel- och turbinproblem skola losas genom forskningsarbeteti
de nya lokalerna. Lokkonstruktionsarbetetsker
i ndra samarbetemed SJ och ovriga lokverkstdder i Sverige. Som skydd for resultaten av konstruktionsarbetetbeviljadesNohab under 6.ret5
nya patent, danv 3 i Sverige och Z i England.
Dessutom inldmnades 4 nya patentansokningar,
samtligai Sverige.

skiftet stod under tak. Vad som hint pi de olika
produktionsavdelningarnakan i koithet sammanfattas silunda:
Aluminiumgjuteriet : full beliggning hela iret
och okad produktion si.vil av serie- som styckegods. Magnesiumgjuteriet har hela iret varit
fullbelagt for forsvaretsrdkning och frd.msttillverkat detaljer till flygplan och reamotorer.
Stingpressenhar siorre delen av iret kdrt 2-skift
och hdrigenommer dn 3-dubbiatsin produktion.
Ca 66 mil profiler av olika slag har tillverkats.
Kokillgjuteriet har i stort sett haft samma beldggning som under tidigare lr, dock med nigon
avmattningmot slutet av 8"ret.Pressgjuteriethar
ocksi okat produktionen,vdrdemdssigtfordubblat densamma,och delvis kort 2-skift. En ny
pressgjutningsmaskin
har under iret anskaffats.
Verkstaden har haf.t normal sysselsdttning,som
alltid med ojdmn beliggning.
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Wedaverken
Det gingna i.ret kd.nnetecknasfor \Wedaverkens del av starkt okad produktion, svirigheter
att f.3,rlmaterial samt tillkomsten av den mycket
vilkomna varmforridsbyggnaden,som vid irs23/ 12. Den nya skylten pfr lYedaaerkensfatad lyser nzot
riksaiigen. Jalgranen ser ocA:3 inbjudand.eut. Weda-foto.

ANNU
F4T74S DCT €N
BvGoArlD _

l44T.t4C t €D
s€RveRtNG -vAT ,l?c,a4Ri.tq...

Skatc0€uEonn*q,,?

Arets fakturering kommer att bli ca 17 mil|
kr., alltsi en betydlig okning f6n f.oreghende
ir.
Produktionsokningenberor pi minga faktorer:
tviskiftkorning i vissa avdelningar, okat antal
arbetaresamt ett effektivare utnyttjande av hela
produktionsapparaten.Frukterna av de senaste
i.rensinvesteringarborjar man nu kunna se.
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En viss brist pi arbetskrafthar varit kdnnbar,
dock ej i storre utstrdckning. Det dr svirt att fi
skickliga yrkesarbetareoch det ter sig niira nog
omojligt att fh rekrytering till gjutaryrket. Medelildern hos de skickliga giutarna blir hogre
for vart ir och forgubbningen inom detta fina
yrke dr snart ett faktum. Materialsvi.righeterna
ha emellertid kunnat bemdstrasoch metall har
kopts frin mLnga olika hill, och situationen
lattade mot slutet av iret.
Det kommande iret motser man hdr med tillforsikt. Metallforsorjningen d'r kland si lingt
man nu kan se. Den inneliggandeorderstocken
innebir sysselsdttningi det niirmaste hela iret
1952 och flera order vdntas. Vissa tecken tyda
dock pi att orderingingen kan minska. Konkurrensenfrin Tyskland borjar bli kdnnbar och
vira priser sti sig inte i denna konkurrens.

UYA
For LIVA har det gl'ngna iret varit bra. De
problem som fiirekommit bl. a. till foljd av dndringar i tillverkningsProgrammet,ha i stort sett
kunnat lirsasutan allt for stora svirigheter.
har rhtt, fast hzir- som pi
Full sysselsdttning
tillglngen pi yrkesskickligaarbeandrahall
tare varit knapp. For att i nigon min avhjdlpa
denna brist ha bemodandengjorts att anskaffa
utldndsk arbetskraft. En bostadsbarackhar under iret uppforts intill verkstadsomridet,i vilken bostad kan beredasf.or 24 ogifta arbetare.
Den vintade fijrsta kontingententyska arbetare
anldnde i mitten av ianuail 7952.
Omsittningen pi arbetskrafthar varit mindre
dn iret forut, ehuru arbetarantaleti verkstaden
minskat nigot.
Frinvarofrekvensen har L andra sidan sjunkit,
varfor produktionssiffrorna d'to aY ungefdr
samma storlek som foregiende ir.
Fakturavdrdet uppgir till ca 6 mill. kronor,
vilket innebdr en okning med ungefdr tO /o i
forhillande till 1950. Den inneliggandeorderstockendr tillfredssidllandeoch berdknastrygga
for minst 2 h framlt.
sysselsdttningen
UVA:s hilslipmaskiner och slipspindlar,som
r6nt livlig efterfrhgan, utgora en stor del av
irsproduktionen. Tillverkningen av bil- och
traktordetaljer for VOLVO samt leveranserna
till KMV, omfattande maskinelementsamt delar till hydrauliska vdxlar, har i stort sett avvecklatsunder iret, samtidigt som BOFORS-tillverkningarna under hand okats.
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Bostadsbarachen ldr

ogifta tysha arbetare aid UVA'

Foto Einar Peedu.

En del experiment- och forskningsarbetenmed
kullager for slipspindlar, som bedrivits, ha utvecklat sig i rdtt riktning och lova mycket.
Maskinparken har fitt en del vdrdefulla nyforvdrv, varibland mi ndmnas 1 Talysurf-indikator.
Inom foretagsnimnden har bl. a. diskuterats
yrkesutbildningsfrigor och vad som eventuellt
kunde goras frin UVA:s sida for en forbittrad
utbildning av speciellt yngre arbetskraft. Foretagsledningenhar stdllt sig mycket positiv till
saken,och fijrsok g6ras for att komma till ritta
med problemet.
Forslagsverksamhetenhar vadt under livlig
debatt. Inom nlmnden ha under iret behandlats
9 forslag till fiirbdttringar, av vilka 7 ha belonats.2 forslag aro fortfarande under behandling.
Enligt vad man nu kan se dro utsikterna for
79)2 goda.

N otismaterialet till kriinikan
vid Nohab,
har dels ldmnatsav redaktionsutskotten
Tidaholmsverken,
\Tedaverkenoch UVA, dels som
frin redaktionen
till avdelsvarpi en rundskrivelse
ningscheferm. fl. vid Boforsverkenoch Nobelkrut,
fcir bovid intervjuermedrepresentanter
delserh&llits
m. fl. ochdelshimtatsfrin tidningslagsledningatna
klipp ur de dagligatidningarnai resp.stider (framfdrallt ur KarlskogaKuriren ochKadskogaTidning)
harkommitfrin m&nga
Bildmaterialet
ochrikspressen.
namnhari sttjrstamdjliga
olikahill, ochfotografernas
utstrickningangivitsunder resp.bild. Ted<naredr
herr GunnarLindblad,\il7edaverken.
Redaktionen
ingenndmnd
tackarallabidragsgivare,
viirdefullhjiilp.
ochingenglcimd,fdr synnerligen

Elter olTch,anpi ganla SAjulplatten gjord.eAlbin Anderssotts f otograliatelji i KarlsAoga delta ninne.rblad. 1uerst t. a. Arent Sil"ft,erspane,t. h. Fredrik Guhn, i nitten en bild lrdn olycksplatsen nted
oliha kanoner upptfillda, t, h. d.en slora sjiihtsi)nhatde 24 ctn hanonen hI/1896.

I nedre raden lotos

at) Ddaid Nlstrdm, Nih Thiiring och FMns Erlandsson,
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Olyekan

pfl garnla

skiutplatsen

Mindagen den 24 februari 1902 hijrdes som
vanligt det dova ljudet av grova skott frin skjutplatsen vid Bofors jimvigsstation. AIla mlnniskor i det lilla samhillet visste,att en kontrollkommission frin Flgttan nyligen anldnt till
Bofors for att nawara vid provskjutningen av
nhgra grova fartygskanoner. Man var si van
vid dessaljud - de horde liksom till industrien
pi platsen - att man knappast lade mdrke till
att ett av skotten ldt dovare in vanligt och att
det ddrefter blev tyst. Tiget till Nora stod just
inne pi stationenoch de resandetyckte nog att
fonsterrutor och vagnar skakade mer dn vanligt
och att man horde liksom ett vinandeljud i triidtoppama i skottets motsatta riktning. Nigra
minuter efterit kom en arbetare,upprord och i
vild fart, springandetill stationenoch ddrvarande telefon och ropade: "Fort, fort hit med hdstar
och likare, en forskricklig olycka har hdnt".
Man telefonerade ocksi frin vaktrummet pi
skjutplatsen efter hjdlp, och efter en knapp
haivtimme voro tvi ldkare och tvi sjukskoterskor
pi platsenmed forbandsartiklar.Hdr kunde man
bara konstatera, att en mycket svir olyckshdndelse intrdffat, och att flera av dem som ndrvarit
vid skjutnin garna omkommit eller blivit svirt
skadade.
De samtida tidningarna, protokollen ffin
polisforhoret och den tillsatta utredningskommissionenge foljande skildring av olyckan och
dessorsaker.
Provskjutnin1arna skedde med en 75 cm
kanon av 1889 irs modell, tillverkad vid Bofors
1893-94 efter Armstrongs modell enligt av
Marinforvaltningen limnade ritningar. Kanonen
hade tillhort bestyckningenpi L:a klass kanonbiten Skagul, men hade senaretagits i land for
att underg& vissa indringsarbeten. Dessa inddngar hade pi forsok vidtagits dels for att giva
kanonen storre ballistisk effekt, bl. a. genom
anv[ndande av nitroglycerinkrut av Nobelkruts
tillverkning i stiillet for svartkrut, dels att gora
kanonen mera snabbskjutandein forut genom
inforande av patronhylsa. Vid Bofors hade for
detta indamil bl. a. insatts en stiltub, s. k.
"liner", i laddningsrummetfor att minska dettas
volym. Pi Flottans varv i Kadskrona hade man
tillverkat en ny mekanism av kapten Grahms
konstruktion, avseddfor skjutning med patronhylsa.
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den 24 fehir. l9O2

I skjutningarnadeltogo foljande personer:for
Kungl. Marinforvaltningen kaptenernaE. O.J.
Aquilon, Hans Ericsonoch Fredrik Grahm samt
lojtnanternaErland Nordlund och Karl Wester;
frin AB Bofors Nobelkrut disponent Ragnar
Sohlman; och frin AB Bofors-Gullsping overingenjor Arent Silfversparre,ingenjorsbitrddet,
f. artillerikonstapeln, Nils Thiiring, forman
C. P. Svanstrom och verkstadsarbetarnaFrans
Erlandsson,David Nystrom, Karl Oskar Forsberg och E. J. Olsson. Samtliganu uppriknade,
med undantag av Olsson, stodo under skjutningarna mycket ndra kanonen,placeradesisom
framgir av planskissenhir nedan.
Pjdsen stod uppstdlld mitt pi skjutplatsen,
flankerad t. v. av en gammal 24 cm kanon, t. h.
av en 15 cm marinkanon av senaremodell, helt
av Bofors tillverkning och konstruktion.Utanfor
dessa 3 storre pjdser stodo ytterligare nLgra
mindre fdltpjdser uppstdllda.
Sedanomdndringsarbetenapi kanonen blivit
fdrdiga,hade man pi Flottans varc i Karlskrona
skjutit ett par skarpa skott med stridsladdning,
varefter kanonensdntstill Bofors for reparation
av "linern", som blivit skadad till foljd av en
genombrdnd patronhylsa. Denna obetydliga
skada var nu reparerad och provskjutningan\a
skulle fortsdtta enligt av Marinforvaltningen
uppgjort program for att utrijna konstruktionens
hillbarhet.
Forst skots en serieom 7 skott med svartkrut.
De 3 forsta skottengav ett hogstatryck av L.880
atm, ddrefter okadesladdningen och trycket i de
Deltagarnasplaceringuid proaskiutningarnaden 24 febr. 1902,

lscmKanonl

4 nd,stfoljandeskottenuppmdttestill resp.2.070,
2.376, 2.488 och 2.190 atm. Den detaljerade
besiktningen av patronhylsor, liner och mekanism efter denna seriegav ett fullt tillfredsstiillande resultat, utan skador eller anmzirkningar.
Ddrefter skotsett skott som hylsprov med nobelkrut, NK. 5. (I2), ocksi med gott resultat, varp6.
ytterligare 8 skott beordrades for att prova
patronhylsorna,5 skott med en hylsa och 3 skott
med en annan. Aven nu fungerade mekanismen
bra och inga skador kunde upptdckas i hylsor
och liner.
Efter dessa prov om sammanlagt 16 skott
beslot kommissionenatt en hastighetsserieom
6 skott skulle skjutas. Laddningen av 9,65 kg
nobelkrut beriknades ge ett tryck pi omkring
2.000 atm, vilket kanonenoch mekanismenvisat
sig tila mer dn vil.
Overingenjor Silfversparre) som personligen
brukade leda alla viktigare provskjutningar, avdelade nu kanonbetjiningen av yrkesvant folk
och ldt liigga upp ammunitionen pi 2 pallar
bakom och t. v. om kanonen,si att serienskulle
kunna gA snabbt med kortast mojliga langning.
Thiiring skulle vara riktarc och avfyn skotten,
Svanstromskulle vara laddare, Nystrom skulle
langa f.ramammunitionenoch Erlandssonoppna
och stdnga kammarskruven. Kapten Grahm
onskadesti sirskilt neirakanone.tiot att observera skjutningenoch mekanismen,medankapten
Ericson skulle vara tidtagare och notera eventuella uppehill i serien.
Forsta skottet gick pi kapten Ericsonskommando, andra skottet 20 sekundersenare,tredje
skottet 20 sekunder ddrpi. Fjnrde projektilen
ansattesi loppet och hylsan infordes, Erlandsson
svdngde in kammarskruven,men innan denna
var stdngd gick skottet. Kammarskruv, stdnghake, laddbrygga,alla beslagpi mekanismens
bakplan samt bakre delen av patronhylsan
slungadesbakit med vildsam kraft och forodande verkan bland de ndrvarande. Projektilen
iterfanns senarei normalt skick i skiutvallen.
Sluistycket,som vdgde ca 100 kg, slungadesmer
in 500 m bakit genom skogen. Det slog under
vdgen av granar och bjorkar av mer dn 6 tums
diam. och slog slutligen mot en bergkant. Dei
var slutstyckeisvinande fdrd man hort frin Bofors station.
Grahm fick mycket svira skador i huvudet
och avled'omedelbart. Erlandssonoch Thiiring,
som stodo ndrmast pjdsen,massakrerades
svirt,
Nystrom fick mycket allvarliga kroppsskador

och visadesvagalivsteckendnnu sedanhan f6rts
till sjukstugan, men han avled samma kvill.
Silfversparrefick vinster arm sonderslitenoch
skador i brostkorgen. Han kastadesett lingt
stycke bort, men reste sig snart och tog ni.gra
steg. "Ser Du jag kan gi", yttrade han till en
arbetare,som sprang fram f.or att hjdlpa. Han
tog dnnu nh,grasteg och holl med hogra handen
om sina skador,men blodforlusten blev for stark
och han segnadeiter ned. Svahnstromfick svira
skador i huvud och armar, dock ej Iivsfarliga,
medan n6,graandra, diribland disponent Sohlman, fingo lindrigare skador av splitter.
Nzir dr \Tistrand anlinde till olycksplatsen
och genastdgnade sin vird it Silfversparre,sisom den svirast skadade,sadedenne "De andra
forst". Forst di han sig, att dr Huss bistod dessa
blev han lugn. Silfversparre fordes till Karlskoga sjukstuga, ddr vinster arm amputerades
och dir hans sir syddesihop. Den svira operationen miste verkstdllasutan sovning,men inte
en kvidan undslapphonom, ett bevis for Silfversparres enastiende sjdlvbehlrskning och sjilsstyrka. Ndr doktorn ndmnde, att det gjorde
honom ont att med sin kniv ytterligare oka sin
vdns svira smdrtor.besvaradehan detta med att
klappa doktorn pi kinden med sin oskadade
hogra hand. Skadorna och blodfodusten voro
emellertid for svira och pi morgonen den 26
februari, 36 timmar efter olyckan, avled SilfversDarre.Anda in i det sistabeholl han medvetandet, hans stora bekymmerrtirde familjen och bolagets angeldgenheter,men under de sista timmarnayttrade han endastnkgra fi ord till lzikare
och de ndrmast anhoriga.
Olyckan, den forsta och hittills svlraste i Bofors historia, krdvde alltse 5 mdnniskoliv, tre
unga boforsanstdllda,en ung lovande sjoofficer
och foretagetstekniske ledare och framstiende
konstruktor.
De omkomna efterldmnade,Erlandssonmaka
och liten son,Thi.irin gnaka och 5 barn, Nystrom
fiistmo och foraldrar, Grahm fzistmo och en
liten dotter i ett tidigare dktenskap,Silfversparre
maka och 8 barn i ildern 2-1,5 3,r.
Den officiella kommission,som tillsattes for
att utreda anledningen till olyckan, och vars
medlemmar voro den kinde artillerikonstruktoren Thorsten Nordenfelt, overste Otto Virgin,
fdltty gmd"stareHerman Fleming, disponent Rudolf H. Kjellman vid StockholmsVapenfabrik
och kapten Hans Ericson,ansig:
Di explosionentydligen 6gt rum under kam-
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ARENT SITVD RSPARRD
TilI

to-ersrninnet

ao hll';ns bortgdng

Med Arent Silfversparre gick den firrste av
det triumvirat, som pi rSSO-och 9O-talenforde
fram Bofors till viddsrykte, ur tiden.. Carl
Danielsson, den utomordentlige metallurgen
som skapadeBoforsstilet, och JonasKjellberg,
den skicklige teknikern och framsynte finansmannen, hade redan vid mitten av 1890-talet
ldmnat den aktiva tjdnstenvid Bofors; bida tillhorde dock bolagets styrelse,ddr deras erfarenhet och kloka rid kunde gdra sig gdllande.
Silfversparre var den geniale konstruktoren och
uppfinnaren, den inspirerande tekniske ledaren.
Hans bortging innebar for bolaget en mycket
svir, ftir att icke sdga oersdttlig forlust.
De yttre konturerna av Silfversparreslevnadsbana voro f6ljande: Han var fiidd pn Ekenis
gird i Blacksta socken, Sodermanland,den 8
augusti 1856, son till forre underlojtnantenoch
godsdgarenK.J. O.G. Silfversparreoch <iennes
maka Eva Nadeschda,fodd Groen. I dopet erholl
han namnen Arent Fredrik Herman. Sin skolutbildning avslutade han pi Norrkopings tekniska elementarskola,men nodgadeskort efter
faderns diid, som intrd'ffade 7872, avbryta studieria. Fadern var en mycket framstiende
lantbrukare, bl. a. ordforande i Sodermanlands
ldns hushillningssiillskap, en god och viinsiill

man, som hjiilpte mlnga av sina vdnner med
borgen. Vid hans bortging visade det sig, att
den ekonorniska situationen var bekymmersam.
Familjen tvingades ldmna girden och barnen
miste soka sig arbete. Arent borjade 1873 som
elev vid Atlas mekaniskaverkstdderi Sodertdlje
och Stockholm. En god vin till familjen hade
emellertid uppmdrksammatynglingens enastiende tekniska begivning och skicklighet att teckna,
och hjailpte honom si att han kunde fortsltta
studierna. Ar I87i blev Arent elev vid Tekniska
hogskolan i Stockholm, frin vars fackskola fijr
bergsmekanikhan utexaminerades1879. Under
foljande hr vu han anstdlld som ritare hos sin
larare, professor K. A. Angstriim, den kdnde och
framstiende bergsmekaniskakonstruktoren och
uppfinnaren. Ar 1880 foretog Silfversparreen
ldngre studieresatill utlandet med understod av
Kommerskollegium och Jernkontoret.Han sysslade under dennatid med hytt-tekniskaproblem
och publiceradebl. a. en avhandling "Iakttagelser rtrrande Y atmaopantet" .
Aren 1881-85 ; han anstdlld i firman Nordenfelt Gun and Ammunition C:o i London.
Ledare for detta foretag var nyssndmnde
Thorsten Nordenfelt, vilken redan pi 1860-talet
flyttat till London som fiirsdljare av svenskt

Olyekan prfl gamla sktutplatsen (Forrs.)
marskruvens framforande, fore dessomvridning
och di antdndningen blott genom kammarskruvens slag mot patronhylsansbotten icke synes
sannolik, si ansig kommissionenatt explosionen
fororsakats av foljande tillfiilligtvis samverkande omstindigheter, ndmligen
att hdvarmen vid mekanismens oppnande
efter foregi.ende skott blivit nedfiilld och befunnit sig i detta ldge vid explosionsogonblicket,
samt
att vid kammarskruvensvildsamma framforande och stotar mot patronhylsan eller kanonens bakplan, avtryckaretandensl:ippt sitt tag
till fiilid av ofullstdndigt grepp, eller mojligen,
ehuru j2imforelsevisfoga sannolikt, genom oavsiktlig beroring av avtryckarensbakre arm.
Orsaken till olyckan var alltsh att hdnfora till
mekanismen. Di. denna ej var av Bofors konstruktion eller tillverkning fritogs bolaget helt

f.rhn all skuld till olyckan, som i si hog grad
upprort alla sinnen och som ldmnade si djupa
spir i Bofors under mhnga 3.r f.nmht. Det
kanskeocksi kan ndmnas,att Silfversparreredan
innan skjutningen framfort vissabetdnkligheter
gentemot konstruktioflen, men att han ej ville
motsdtta sig dess anvdndande vid provskjutningarna. Forst efter den forsta provserien om
16 skott syneshans betdnkligheterha vikit.
Olyckskanonenkom sedermeratill Kadskrona, ddr den av den gamle fcirmannen pi skjutbanan aldig kallades annat dn "Nordlund"
efter den dkdnde m<irdaren fri.n sekelskiftet.
Pi 5O-irsdagenav olyckan, den 24 februari
1952, hyllade AB Bofors de omkomnas minne
genom att nedligga kransar pi deras gravarpL
Karlskoga kyrkogird samt att avticka ett
portrdtt av Arent Silfversparre. PA Silfversparresdodsdag, den 26 februari, nedlades en
krans pi hans grav pi Strdngniis kyrkogird.
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Arent Silfaersparre ild erz 75 cnz marinkanon M/1889 pd ganrla skiutpldtlen. Det aar med. en kanon
aa denna typ, doc6 med iindrad mekanism, som den olyckliga prouskfutningen iigde rum.

1drn. Under 1,880-taletutvecklade Nordenfelt
en storartad och banbrytande industriell verksamhet, inforde nya tillverkningsmetoder for
j|.rn och stil, medverkade vid anliggande av de
forsta kemiska pappersmassefabrikerna,grundade fabriker for tillverkning av kulsprutor, kanoner och ammunition, och hade ett stort konstruktionskontor i London for sistndmndatillverkningar. Han samarbetademed den svenske
uppfinnaren Palmcrantz och forbdttrade och
forsilde dennes kulspruta. Nordenfelt var en
utomordentligt iddrik man'och sysslade,forutom
med rena vapenkonstruktioner av olika slag,
dven med lavetter. toroeder och undervarrensbltar
Han konstrueride och byggde bl. a.
vdrldens forsta funktionsdugliga u-bit. Hans
firma "Nordenfelt Gun and Ammunition Co Ltd
London" forenades1880 med kanonkonstruktoren Maxims firma och uppgick 1397 i firman
Vickers.
Nordenfelt syssladeunder 1880-taletmycket
med snabbelds- och automatmekanismer for
kanoner. BI. a. konstrueradespi hans kontor ett
par skruvmekanismer,men hur stor del Silfversparre tog i detta konstruktionsarbetedr svirt
att sdga. I varje fall miste Nordenfelt ha varit
en ovanligt stimulerande chef och han kallar i
sina memoarerSilfverspaffe "en av mina ledande konstruktorer". Noidenfelt skriver ocksi, att

Silfversparre,ndr han kor4 till London, dnnu ej
beslutat sig for hur han skulle draga nytta av
sin utbildning. Trots den stora ildersskillnaden
voro Silfversparreoch Nordenfelt forenade i en
varm vdnskup- de hade ocksf,.minga gemensammaintressbn,ex. idrotten - och det var pi
Nordenfelts rekommendation som Silfverspaire
ir 1885 antogs som verkstadsingenjorfoi den
nyuppforda kanonverkstadenoch som konstruktor vid AB Bofors Gullsplng. Den nya anstdllningen i Sverige gav ocksi honom mojlighet att
gifta sig och bilda ett eget hem. Detta gjorde
han redan foljande ir, 1886,och hansmaka blev
Vivi (Oktavia Elisabeth) \Tidebeck, dotter till
domprostenI. S.\Widebecki Strdngnis. Ar 1894
utndmndeshan till overingenjor och teknisk chef
samt tillhorde bolagets styrelse 1896-7902.
HZir i Bofors blevo Silfversparres kunnighet,
erfarenhet och skicklighet genast utnyttjade,
sdrskilt i verkstaden,som vid dennatid knappast
dgde nigra maskinarbetare.Smdltsmeder,valsverksarbetare, hytt- och martinarbetare, alla
kunniga och'erfarna inom sina yrken, fanns pi.
bruket, men nu miste en helt ny yrkesgrupp av
svarvare, borrare, refflare och andra maskinarbetareliras upp. Den maskinpark,som inkoptes
6.17884, var enligt ditida forhillanden av god
klass. Det har berittats, att Silfversparrepersonligen instruerade arbetarna om maskinernas
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konstruktion, arbetsseittoch skotsel,och att han
noga overvakade dem till dess de ldrt sig att
fullstdndigt behirska nymodigheterna. Silfversparre inprdntade ocksi nodvdndighetenav att
utfora ett arbetenoggrant efter mitt och angivna
toleranser, med andra ord att endast ldmna
kvalitetsarbete.Nir maskinparkenunder Nobels
tid 7894-7896 - mycket pi SilfversParres
initiativ och enligt av honom uppgjorda planer - utokadesmed maskiner for bearbetning
av groye-pjdser, instruerade Silfversparre pi
liknande sdtt arbetarnai dessamaskinersskotsel.
Silfversparre var ocksi en skicklig maskinkonstruktor; bl. a. voro specialanordningana for
svarvning av gdngorna i de ogivala skruvmekanismernahans verk.
Silfversparre var emellertid icke endast en
skicklig verkstadsman,han sdgesocksi ha varit
en mycket skicklig metallurg, vilket bl. a. fram'
ghr av den sakkunskap,som han visade under
1880-och 90-talensdiskussionerom ldmpligaste
material till kanoner. och det intressehan nedIade for att forbittra driftsresultateni stilverk
och hytta. En utomordentlig ldromdstarei de
metallurgiska frlgorna hade Silfversparre givetvis haft i Carl Danielsson. Han behdrskademed
andra ord hela Bofors divarande verksamhetsomride.
Men Silfversparresstorsta insatser,sivdl fijr
Bofors som f3r artilleriteknikens utveckling,
faller inom det konstruktiva omridet. Hans
verksamhetsom kanonkonstruktorkom att sammanfalla med kanske den intressantasteoch
hdndelserikasteperioden i artilleriets och vaPenteknikens historia. Striden om tackidrn kontra
stil som kanonmaterial var vid tggo-taletsmitt
definitivt avgjord till stilets fordel. En och
annan grovre pjds tillverkades dock alltjdmt av
tackjdrn, med forstdrkning av stilband eller
stilmantlar. Desto livligare pigingo diskussionerna, huruvida materialet i eldroren skulle utgoras av smitt eller gjutet stil. Ddr framholl
Bofors kraftigt som sin isikt, att dessgiutna och
v;irmebehandladestil dgde lika fornlmliga, om
som det
icke overldgsna,hi,'llfasthetsegenskaper
I;rgiex.
Krupps.
stil,
bdsta utldndska smidda
ende prov hade ocksi visat att Bofors pisti.ende
var riktigt.
Under 1870-talet gjordes ocksi minga och
ingiende forsok att oka skotividd och eldhastighet genom utbytande av fullkulor mot spetsprojektiler, inforande av refflade eldror samt bakladdning i stdllet for mynningsladdning. Aven
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Interirjr frin "1./estra Verksraden" i Bolors pA 1890-l4let.

omviktiga ron redan gjorts,och man ex. i Sverige
1878 foreslagit antagandeav en ny fdltkanon av
mantlat stil med bakladdning, hade man vid
1880-taletsmitt icke f.itt flz;m en fullt tillfredssidllandebakladdningsmekanism.Ett stort antal
skruv- och kilmekanismer med l-, 2- eller 3delad rorelse hade sett dagensljus. Sdrskilt pi
skruvmekanismerbjods en rik flora, cylindriska,
koniska, trappformiga o. s. v., med eller utan
tdtanordningar f.or krutgasen, av Armstrongs,
Engstroms, Canets, Drigg-Schroders, Nordenfelts, \Telins m. fl. patent.
Pe 1890-talet skapades nya konstruktionsproblem genom Nobels roksvaga krut, vilka
erfordrade mindre laddningsvikter samtidigt
som de givo kraftigt okad effekt, varjdmte de
mojliggjorde anvindande av patronhylsa med
tdndskruv.Redan 1891 stodo Nobel och Silfversparregenom Th. Nordenfelts formedling i forbindelse med varandra riirande dessaproblem.
De nya mekanismernaoch de nya krutsorterna
medgivo starkt okad eldhastighet,vilket i sin
tur medforde problem betrdffande rekylen. De
sont tillterhades ild
En au de grdasta liiltartilleripilisema
Bolors under 1890-talel, en 12 cnt positionskanon M/1885'
Piiisen, sonr hade nrycket goda skjtttegensAaper, rehylerade
gelzom dl, rilla upp pfr rekllAilar. Vid kanonen stir Frans
Erlandsson.

-

15 cn kanon ocls latert fdr pansarbitenThale. Helt at
Sill uersparres konstraAtion-

gamla filtkanonerna hade "stelt system". Nzir
skottetgick hoppade eller rullade pjdsernavildsamt bakat och man miste efter varje skott rikta
in dem pi nytt. Flera forsok gjordes att minska
rekylen medelst olika anordningar,ex. rep som
virades kring hjulaxlarna (r. k. ti.gbroms),
bromsbackarpi hjulen, slddar eller kilformiga
bryggor, pi vilka kanonenrullade upp etc. Inom
sjoartilleriet och p& fistningspjziseri fast lavettage hade man dock redan pi slutet av 1870talet infort hydrauliska rekylhdminrdttningar i
lavetten, men nigra forsok att anvinda sidana
rekylbromsar pL fdltlavetter hade innu icke
gjorts.
Av det sagda framghr, att en mi.ngfald
problem pi detta omride vintade sin losning
och miste utgora en stark lockelsefor en man av
Arent Silfversparres uppfinnarebegivning och
rcrliga intellekt. Han loste ocksi minga av
nyssndmnda problem pi. ett lika enkelt som
genialt sdtt, och han hade slkerligen kommit
med minga andra utmdrkta konstruktioner,on
han helt f.htt dgna sig it konstruktionsarbetet.
Den tekniska ledningen tog alltfor mycket av
hans krafter. Men ocksi Bofors ringa di.tida
resurser,bide ekonomiska och tekniska, torde
slkert ha hindrat en del av hans planer, om han
ain alltid hade bolagsledningensfulla stod och
foriroende.
Bofors forbindelser under 1880- och 90-talen
gingo framfor allt till Marinforvaltningen, som
vid denna tid icke dgde nigot eget konstruktionskontor. Det dr darfor helt naturligt, att
Silfversparres konstruktioner frimst kom att
rora marinpjdser,d. v. s. pjdser av a\la kalibrar
till flottans fartyg och kustforsvaret.Bida dessa
vapenslag befunnos sig under den oscaniska
eran i stark utveckling. Silfversparrekonstruerade under tiden 1889-1902 s6,qott som alla

for flottan antagna37 mm, 12, 15 och 21 cm
kanoner samt diridmte kustartilleriets 24 cm
kanon i sjilvsdnkandelavettage (M/t896) och
12 cm kanoneni pansartorn. Konstruktionen av
den stora sjdlvsinkandekanonen erbjod mlnga
svira problem, vilka lostes pi ett synnerligen
forndmligt sdtt. Pi denna pjns gjorde Silfversparre ocksi forsok med elektromagnetiskavfyring, men dessaplaner miste skrinldggasbl. a.
dirfor att man ej kunde tillverka nog pilitliga
elektromagneter.I mhngafall godkdndesunder
dessair Bofors (Silfversparres)ritningar direkt
som modellritningar av Marinforvaltningen.
Konstruktionsarbetetpi de olika pansartornen for 8,12 och 15 cm kanoner till Oscar
Fredriksborgs och Bodens fdstningar utfordes
ocksi under Silfversparresledning. Di dylika
pansartorn hittills icke tillverkats i Sverigeoch
di Bofors helt saknadeerfarenhet pi detta omride, motte Silfversparremycket stora och helt
nya problem, vilka dock lostesperfekt till Fortifikationsstyrelsensstora beli.tenhet. I januari
skriver silunda disponent Berndt \Wijkander:
"L2 cm kupolerna ha vunnit den militdra kommissionens stora erkdnnande. De dro iiven
synnerligen ldttrorliga, eleganta och trevliga."
I flertalet pjiser kom den ogivala skruvmekanismentill anvdndning.
Ndr Silfversparre fick id6n till denna geniala
konstruktion, "Boforsskruven", ir svirt att sdga.
Av bevaraderitningar framghr, att konstruktionen gjordes fdrdig under sommaren1892. Den
finns i varje fall ph tZ cm snabbskjutande
kanonen mf 7892. I en av Silfversparresskissbocker,
sannolikt frin iren omkring 18p0, finns en
mdngd teckningar, som visar hur han funderat
over de olika detaljerna i skruven, ex. utformningen av hdvarmen, placeringen av kuggsegmenten,som vrider skruven1/gvav o. s. v. Ndr
det gdller att bedoma de stora svirigheter, som
motte Silfversparrevid konstruktionenav denna
invecklademdkanism,mi det endasterinras om
att denna bestod av foljande delar: kammarskruven,konsolen,hivarmen med gingjirnsbult
och stift, sliden, tdndstiftet med skruv, handtag
och spiralfjdder, 2 kuggsegment,kopplingsmuffen, utdragaren, avfyrningsinrdttningen (med
flera delar), regeln med spiralfjddern och styrklacken. Var och en av dessadelar stdilde sina
speciella krav si.vdl betrdffande utformandet
som materialet p5.konstruktoren.
"Boforsskruven"vann, tack vare sina fortrdffliga egenskaper,fackmdnnensfulla gillande och
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stimulerade koparnas intressefor Bofors egna
kanonmodeller. Bl. a. kan ndmnas, ati USA
(Nordamerikas forenta stater) inkopte tillverkningsrdtten. Silfversparreinforde senareen del
forbdttringar pi skruven,som Bofors ldt patentera, bl. a. en anordning for att forhindra efterbrinnare, en patronutdragare,en fastlisningsanordning D. ffi., senareocksi en anordning, som
automatiskt stdngde och oppnade mekanismen.
De lantmilitdra myndigheterna, Artilleristafoljde vid
ben och tillsatta specialkommissioner,
denna tid med stor uppmdrksamhet vad som
skedde o3"fdltartllleriets omride, men blickarna
voro frimfor allt riktade mot utlandet, frdmst
Krupp. Vederborandesyntesha en viss misstro
gentemotden lilla vdrmlindska kanonindustrien,
som vigade sticka upp huvudet i konkurrensen
med de stora ledande utldndska firmorna, och
vars konstruktioner dnnu icke provats. Bofors
erholl dock redan pi rsso-talet en hel del leveransertill fdltartilleriet, enligt ritningar som utarbetatsav artilleridepartementeteller avKrupp.
Tillgingen till dessaritningar gav givetvis en
mdngd goda ldrdomar, och tillverkningen av
kanonerna gav ddrjd.mteen nyttig - om in dyrkopt - praktisk erfarenhet.
En mycket god hjalp i konstruktionsarbetet
hade Silfversparrei dlvarande chefen for artilleriets konstruktionsavdelning,sedermerageneralmajoren och chefen for Kustartilleriet,
A. F. Centervall. Denne kunde som praktisk
militdr giva Silfversparreen mdngd rid och anvisningar och hade dven mojlighet att folja utvecklingen i utlandet si lingt resp. firmor eller
militdra myndigheter sldppte ut sina hemligheter. Silfversparremiste dock i huvudsak lita
pi sin egen uppfinningsformiga och tankeskirpa.
Det vill synassom om Silfversparreunder de
forsta iren i Bofors dnnu stdllde sig avvaktande
och samlade erfarenheter av praktisk och teoretisk art. Hans stora och sjilvstdndiga uppfinnarverksamhetborjar forst pi 1890-talet,di
den ena uppfinningen efter den andra serdagens
ljus och di nya modeller niistan varie hr skapas
fram pi Bofors ritkontor.
Den ogivala skruven av 3.t 1892 iir redan
ndmnd. Foljande ir hade Silfversparre fdrdig
den forsta filikanonen med i lavetten inbyggd
rekylmekanism, en 7) cm kanon med Bofors
modell&r 1893. Kanonen hade en hydraulisk
anordning, som tog upp rekylen och en stark
spiralfjdder, som iterfiirde eldroret "tillbords".
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"Boforssbuaen", Silfuertparres ogiaala skruunteAanisnt, pd
SAruten
en 12 cm snabbshjatande tnainkanon M/1892.
|ppnades och stiingd.es med' ett enda handgrepP. trlid hAaarmens .rista ri)relse oreds skruaen 1/,eaara och litles,

Rekylen var dock ganska kort, och kanonen
gjorde ett litet hopp. Den var emellertid mycket
fore sin tid, men tyvarr fick Silfversparrealdrig
tillfiille att arbeta vidare pi konstruktionen{').
Boforspjdsenm/1893 ir virldens forsta fnltpj?is
med rekylerande system inom lavetten. I den
vapenhistoriska litteraturen ha fransmdnnen,
genom sin 7,5 cm kanon mf ts97, den under
fiirsta vdrldskriget si beromda"sjuttiofemman",
f.htt dran av denna uppfinning. Den franska
pjisen var dock en mera fullindad konstruktion,
den hade ling rekyl och forblev vid skottlossningen stillastiende. Den var en utmdrkt pjds
och med den inleddesen ny epok inom artilleritekniken. M2irkligt nog uppmdrksammadesBoforspjisen icke av den militdra sakkunskapen,
och si sent som 1900 antogs for svenskafalt'
artilleriet en ny 7 cm filtkanon med stelt
system,ddr hela rekylhiminrdttningen bestodav
en fjddrande spade. Pjdsen fick ocksi vedernamnet "grdshoppan".
+) Silfversparres f<irsta patent ri-rrande rekylbromsar fijr
kanonlavetter daterar sig dock redan frin maj 1889.
.Jdlthanon
Bofors 7 cm fdh6anon A4/1893, aiirldens fdrsta
inom
larellerz.
:lslenz
sanzt
sidridtning
Kanotned rehyleraxd.e
nen std.rnurnerautanJdr Skiatfriltets hontor. BoforsfotoTillman.

Forst i slutet pi 1890-taletfick Silfversparre
anledning att p6. nytt taga upp rekylproblemen
pi, fiiltpjiiser i sambandmed konstruktionsarbetet pi en ny haubits for det svenskaartilleriet.
Konstruktionsarbetet pi" haubitsen avslutades
dock forst flen i.r efter Silfversparresdod och
10,5 cm fdlthaubitsenm/t9to blev den forst
antagnapjds, som helt konstrueratsav Bofors.
Av Silfversparresskissbockerfrcmghl, ait han
redan pi 1890-talet i princip hade firdig en
konstruktion med eldroret vilande i en vagga
fdst vid rekylanordningen. Hans sista patentansokningar,inldmnade den 19 f.ebr. l)02, g2illde
ocksi rekylanordningar.
Ocksi. betrdffande hojd- och sidriktningen
gjorde Silfversparreen mdngd nykonstruktioner,
sivdl pi fdlt- som pi fdstnings-och marinpjdser.
Till pjriseri fast lavettageritade han enkla kugg:
vdxel- eller kedjedrivna riktanordningar, ex.
med hela kuggkransar,"kulbanor", under lavetten. Hojdriktningen hiill sig vid dennatid inom
timligen sm& vinklar och villade inga storre
problem. Sidriktningen av f.dltpjdserstdllde sig
svirare. Ursprungligen utfordes den genom baxning av hela pjdsenmedelstden s.k. handspaken.
Redan 1894 hade Silfversparreen konstruktion
fd,rdig, enligt vilken en "sidriktning pi axeln"
av 5o-10o kunde tagas genom lavettens forflyttning i sidled pi en skruv pi. lavettaxelnoch
denna konstruktion iterfinnes ocksi pi hans
fdltkanon m/1893. Den franska kanonen
m/7897 har en liknande sidriktanordning.
Av ovan sagda framghr, att Silfversparre
skapadeutomordentliga konstruktioner pl alla
delar av kanonerna. Bofors hade vid denna tid
ingen egen erfarenhet att bygga pl, och nigon
hjiilp kunde man icke heller vdnta frin de utldndska vapenfirmorna, vilka svartsjukt vakade
over sina hemligheter. Ett undantag hdrvid
utgjorde Thorsten Nordenfelt, som frikostigt
gav rid och anvisningar,och som pi mingahan-
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Ur Arent Silfaersparres sAissbok. 6uerst sfdltportAtt so17?.
beuiiringd.15 jali 1877. - Fandtringar on ljners i 24 ctt
haubits M/1891? lbr Aastt'd:tningar. - Tai blad. ned. olika
uersioner aa den ogiuala shruten. - Nederst regleringssting
nred tariabel dianteter till en hydraulisk rekylanordning.
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da sitt understodde Bofors. Men Nordenfelt
insig ocksi betydelsenav en inhemskt svensk
vapenindustri.
Silfversparrehade en utomorclentlig"kdnsla"
som konstruktcir,men hans konstruktioner voro
alltid grundade pi noggrannamatematiskabereikningar, enligt formler och teorier han i
minga fall sjdlv arbetat fram. Av honom utarbetadetabeller for reffelstigning, dimensioner
pi eldror, volym pi kammarldgem. m. anvdndes
Iringe vid Bofors. Tillsammansmed sin mycket
gode vdn ingenjoren, sedermera disponenten,
Ragnar Sohlman gjorde Silfversparreupp teorierna for berdkning ^v innerballistikenoch berdkningarna for faststdllande av laddningsvikterna av de nya Nobelska krutsorterna. Alfred
Nobel, som mycket uppskattade Silfversparres
form6.ga,skriver i mars 1896 till disponent JonasKjellberg."Jag medger,att jag dr milslingt
ifrin att hafva Silfversparresmekaniskabegivning och erfarenhet, men i krutfrigan dr iag
honom sikert 6fverldgsen."
Planliggningen av skjutplatsenrned byggnader, skjutvallar och anordningar for ballistiska
mdtningar o. dyl. var ocks&Silfversparresverk'
Han planlade aivendet andra verkstadsskeppet,
som uppfordes 1889, och hdrdverketmed det
vdldiga hirdnings- och monteringstornet med
75-tons-kranen,pi sin tid Sverigesstorsta travers. Silfversparresyssladeenligt skissbockerna
mycket med traverskonstruktioneroch den stora
hdrdverkskranen konstrueradesefter hans berakningar och skisser. Monterings- och byggnadsarbetet pi denna kran bjod p& minga
problem, som lostespi ett elegant sdtt.
Bofors ritkontor sysselsatteunder 1880-talet
endastett par tre man utan storre teknisk utbildning. Silfversparremiste dzirfor sjdlv utfora en
stor del av ritningsarbetet. Pa 1890-taletutokadesarbetsstyrkantill 6-8 man, av vilka foljande
kunna nzimnas: Emil Olsson (senarechef for
ritkontoret"Olle-Bas"),Kad Hammar,Herman
)uerst sjiilapor'lrAt, i Ittngrtol. - Ptoiekt till gtou haubitz
Ttt'i
(n.drsare) i tall-laxettage. lQ172epi fitnsarlortt' 24 cttt ktnonen. - Nederst
sicilrsiithande
blad shisser till den
rekylt,agga till
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Arent Silfaersparre.
Portr2ittmilat av konstndrenRobert Ldvgren. I Krigsmater.ielavdelningens konferensrum pi Huvudkontoret i Bofors

Murray, Landberg, Folke Kylberg, Kad Edv.
Andersson. Konstruktionskontoroch verkstadskontor voro pa den tiden inrymda i "tvdravdelningen", 1 trappa upp i gavelrummetmot Mockeln. Belysningenutgjordes av fotogenlampor,
som yngste konstruktoren hade i uppdrag att
tdnda, fylla och skota varje dag. Ritborden voro
enkla, grova och hemmagiorda,arbetsdagenvar
ling och konstruktorerna"fick slita av tusan", ty
Silfversparrevar en fordrande chef.
Till sist nigra ord om Arent Silfversparre som
mdnniska. Vi citera Bofors Historia: "Med sitt
rcjdla och friska kynne kom Silversparre
ocksi pi god fot med verkmdstareoch arbetarc.
Visserligen vat han mycket fordrande, men arbetade sjdlv mer in nigon anrrafi och forstod
dessutom konsten att uppmuntra arbetarna och
lita dem kdnna sig delaktiga av frumgingen.
Mycket vanligt var, att han tog rild av sina verk-

mdstare. En arbetare karakteriseradeSilfver'ingrep
sparre som en man, vilken
bide med
hand och hjdrna'. Vid hans for tidiga bortging
i februari I9O2 ldmnades i Nerikes Allehanda
en karakteristik, som enligt deras utsago som
kdnde honom var synnerligen trdffande. Det
'Sina
heter ddri:
medarbetareoverldgseni begivning inom facket var han dem stidse en god
kamrat. Med kick, militarisk hS.llningoch med
glatt mod bar han sin dryga arbetsborda,eit
foredome i ofortruten arbetslust. Intresserad
och kunnig fann han allt som oftast nya uppslag
pi sitt verksamhetsomride,ddr han bide uppstdllde och loste mhnga problem, uppfann och
utvecklade,forenkladeoch forb2ittrade,och ddrfor att han sjdlv var si intresserad,blev han intressant iven for dem. med vilka han kom i
endastmera tillfillig beroring. Redan hans utseendeintresserade.Dei skarpt skurna intelligenta ansiktethade ddelheti dragen. Vid forsta
pi.seendettyckte man sig ddr finna en prigel av
barskhet,ett intryck som dock snart forsvann, ty
leinge behovde man ej vara i overingenjoren
Silfversparressillskap, forrdn hans personliga
dlskvdrdhetvisat sin erovrandestyrka. Men ett
intryck, som stod kvar, det var att det fanns
nigot av ornblick i hans ogon. Deir kunde ocksi
humorn glimma och den kom dven till synesi
hans tal, glatt, spirituellt och intressant,ty hans
kunskaper och erfarenheter omfattade vidstrdcktaomriden.' Sidan var den man, som under sjutton ir kom att utova den direkta ledningen civerkanontillverkningeni Bofors."
Silfversparre var ocks6.en av den moderna
idrottens pionjdrer i Kadskoga. Som ung
ingenjor hadehan i London blivit intresseradfiir
roddsportenoch flitigt deltagit i roddtdvlingar.
Han forsokte ocksi infora denna sport pl
Mockeln och skaffade hit ett par bitar, men
vann ingen storre forstielse. Sitt personligaintressefor sportgrenensldppte han dock aldtig,
och en roddtur pi Mockeln horde till familjens
glddjedmnen. Storre forstielse motte han ndr
det gdllde isjaktsegling,segling, cykelsportoch
framfcjr allt skidsporten. Minga dro de som
dnnu minnas de skidtdvlingar han anordnade,
antingen i backhoppning i Lustihej eller i liingdlopning i terrdng. Sondageninnan olycksdagen
hade han anangerat och deltagit i en skidtrivling.
Arent Silfversparre var en mdrklig man i
nhnga avseenden.En genialisk uppfinnare, en
praktisk ingenjor, en inspirerandearbetsledare,
en god och vdnsdll mdnniska,kort sagt en stor

48

En toddtur pi Mbckeln i901 i i)lamfnttingen. Frfrn fdren till ahterstifuen sitla: Arent, lYarner, Mlirta,
pappa Arent, Carl, Gustal, Klas, Nadja och nzatnnra Vit,i Silfaersparre. Bdten ur frfrn Sdderkdp)ng.

personlighet. An en Sang kan de ord, som styfelsens ordforande, excellensenFr. von Essen
yttrade vid avtickningen av minnesstenenpl
hans grav i Strdngndsciteras:
"Han foll med ara pi sin Post, offer for det
vapen, han gjort till sin uPpgift att fullkomna.
Med full sanning har det sagtsom honom, att
han var enkel och fldrdfri samt i sdllspordgrad
f.ri frln personlig flfdnga. Smickrande berom
skulle han vid detta tillfdlle ej gillat men sanningen kan ej doljas. Hans plikttrohet och overldgsna insikter dro allmdnt kdnda liksom det
vinnande sitt, varpi han drog hjzirtan till sig
bland alla dem, som kommo i beroringmed eller
voro beroendeav honom."
E, Lbg'
LITTERATUR.
lV. Bergmau Llrobok i ArtilleriteknikI-III,
1900-1902.
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Artillerietsutvecklingfrin mittenav
T'b.lakobt:orz.'
1800-talet
till utbrottetav fcirstavdrldskriget'Med1951.
fr&nKungl. Arm6museum
delande
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NorditA Familiebok,And.rauppl.: Artiklar om Silfversparre,Nordenfelt, Artilleri m. fl.
B. Steckzdn:Bofors historia, Stockholm1946.
Saenskaarlilleriet f 6rr och nu. En iiverblick,sammanstiilld och utgiven genom Artilleri-tidskrift, Stockholm 1944.
Tidshrift'f i)r Souesen1P02.
Bof ors arAia: Patentskrifter, originalritnin gar f rFLn
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VERKSAMHETEN
Boforsverken
Under 6r l95l inldmnades sammanlagt 31
forslag, av vilka 25 slutbehandladesunder i.ret,
di zl belonadesmed sammanlagt1.650:- kr.
Tills dato (i; febr.) har i 3.r 3 st. forslag inldmnats.
Nobelkrut
Nobelkruts Forslagskommitt6sammantrddde
den 12. 1,2.l95I under overingenjor\flahlquists
ordforandeskap. Fem forslag forellgo till behandling varav fyra ansigos vdrda beloningar,
ndmligen
55250 Gunborg Olsson,NVD: Metod for sammanklistring vid byte av pappersrullari hylsmaskin. (Reg. nr 2S.)
'

54839 Ricbard Perzon, NVA3: Anvdndning av
sivdl hand- som fotreglering vid fastdragande
av toppskruv utan nyckelgrepp pi. 4O mm
slgr. (Reg. nr 29.)
54867G eorg G eorgsson,NV A 4 : Anordning for
fastsittande av springkroppar vid diametersvarvning. (Reg. nr 31.)
50605Henrik Pettersson,NB 70: Anordning for
till- och frinkoppling av traktorsldpvagnar
frin traktorns forarplats. (R.g. m 32.)
Det sistndmnda ansigs vara av allmdnt intresseoch konsiruktionen dr nu foremil for undersokning betr. desspatenterbarhet.
Erg.
Nohab
Det ir nu ganskaldnge sedanen redogorelse
ldmnades i B-pilen for resultatet av forslagsverksamhetenvid Nohab. Minga forslag ha
sedandessldmnatsin och behandlatsav forslagskommitt6n, och etskilliga ha belonats,ndmligen
foljande frin bolagets kollektivt anstdllda:
128EriA Suantesson,
avd. 61: "specialbrotschfor
axelfldnstill turbin".
5202 Eskil Suensson,avd.22: "Metod for boritagning av mdrkning p6.emballagelidor".
2316 TorstenH jklmered, avd.67: "Medbringare
for gzingning av tre ingLngar".

196s Erik lohansson, avd. jt: "Mdtkolvar att
fastsdttaspi. skjuimitt for mdtning av diametern pi invindiga spir".
1490 Kjell Saxmar, avd. 3t: "stilfdste for kasseradegdngbackar".
"Omliggning av tempogingen for slagbult
4-I JO24samttillverkning av specielltverktyg".
1224 Anton Kilcera, avd. 60: "Uppriktningsfixtur for cylinderblock".
1784 Hjalntar Hermansson,154 Gillis Karlsson,
avd. 79: "Andring av smorjhil i vevlageroverfall".
1784 Hjalntar Hennansson,avd.79: "Andring
av operationsgingenvid forslnkning av plan
for smorjror i. cylinderfoder B-3109".
"Lyftverktyg for cylinderblock".
341 Otto Fretz, avd.79: "Diverse hjdlpverktyg".
4710 Ossian Flood, avd. 21.t: "Centrumstingcirkel".
3746 Euert Holntberg, avd. 80 C: "Lyftkrokar
for pli.tslageriet".
1909Arne KPill, avd.31: "Frdsfixtur for det.
6-89753,57mm FAK".
1259 G. Augustsson,avd. 79: "Andring av borr-

jiss".

2226 N. Karlsson, avd. 67: "Slipdorn for backventil".
1306 Euert Saensson,avd.3r: "Fixtur for frdsning av gashus".
"Frdsfixtur for eldrorslida".
2122 Fritz Ellington, avd. 3t: "Anvdndning av
T-frds vid frdsning av eldror".
2357 Henning lohansson,avd.60: "Komplettering av slipmaskin L1.94for slipning av stora
dubbar".
3312Valfrid Lindstrom,avd.80 C: "Bockningsverktyg fiir lyftogla".
9s Erik Glad, avd.81T: "Provningsverktygfor
kulpendlar".
1340 Paul Alin, avd.79: "Utlosningsanordning
for gdngapparat".
j61 Hauy Alnzrotb, avd. 79: "Omldggning av
arbetssdttetvid frdsning av cylindermantlar".
7784 Hjalmar Hermanssoni avd. 7!, som ensam inldmnat tvl. belonadeforslas och har del
i ett tredje dr specielltatt gratuleral liksom 1490
Kjell Saxmar och 1306 Evert Svensson,bida i
)U

avd. 31, som vardera fitt tvi forslag belonade.
Aven3746 Evert Holmberg i avd. g0 C och 3)12
Valfrid Lindstrom, dvenledesi avd. B0 C, bora
framhillas i detta sammanhang,eftersomocksi
de fitt forslag belonadetidigare. Bolaget hoppas, att de som hittills ldmnat in forslag, liksom
for ovrigt alla bolagetsanstdllda skola fortsdtta
att "klicka" goda id6er till bitnad for bi.de de
anstdllda och foretaget.
Forslagsverksamhetenbland de minadsanstzillda har mindre omfattning och hittills har
endasteti forslag, som hdrror dd'rifrln, belonats,
ndmligen den forbittring av Adrema tryckmaskin, som foreslagits av Einar Sandelmark,
avd. L49.
vid Nohab under 1951
Forslagsverksamheten
kan sammanfattasi nedanstiendesiffror:
46

Antal inlimnade forslag ....
Antal belonadeforslag
kr. ...
Summabeloningsbelopp

29

( 28)
( 13)

7.490 (93r)

Siffrorna inom parentesavse fu 7950. Den
borjade forst
organiseradeforslagsverksamheten
i maj minad 1950 och de forsta beloningarna
ldmnadesi juli.
Anthlet inkomna forslag per 100 irsarbetare
under I95l var silundavid Nohab omkr. 4 (3,s) '

tl
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Skyddspristiivlingen
Yerken 196l

vid Bofors'

Resultatetav 195L irs skyddspristdvlingfdreligger
har verkligenvarit fruktnu klart. Skyddspropagandan
bringandety Boforsverkenkan notera den rekordliga
frekvensenf6r olycksfall i arbetetom 7,9I olycksfall
per 100 irsarbetaremed 4.741 sjukdagar. Fciruairet
noteradesen frekvens pFL9,55 med 1.249 sjukdagar.
Aven frekvensenfdr olycksfallutom arbetethar sdnkts
flta8,57 fcirraErettill 7,50under&r 1951 med 5.574
rcsp. 5.482 sjukdagar. Landet i civrigt torde notera
under 1951.
en n&gothrijd olycksfallsfrekvens
Av de 34 avdelningarna(enheterna)som deltogo i
tdvlingen, slnkte icke mindre ao 29 sin olycksfallsfrekvens. MG 24 25, VK 2j 24, VA 50, VE, P 10
och KA hade intet olycksfall under &ret.
Nedanst&endeavdelningar placeradesig frdmst i
tivlingen:
GRUPP A.
Plac.

1.
2.
3.
4.

MVK 3 0 . . . .
MV
MG
MG 30
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Siinkning i %

90,96
77,Ol
76'90
65,98

Prissumma
Kr.
974:79
r.034:94
451:OO
3 7 9 :4 8

GRUPPB.
r. vK23,24....
M G 2 4 , 2 >. . . .
3
VV
4. VA 40

100,00
100,00
81,31
6t ,L9

1 . 0 8 0 :7 5
623:85
1 . 0 6 08
:5
1 I r 2i 7 3

GRUPP C.
t. P 10
vE
KA . .
vA 50

2 9 7: 7 4
2 0 7: 9 8
206:82
I9O:62

100,00
. . 100,00
100,00
..... 100,00

Sammanlagdaprissumman i tg1t irs tdvlan Ir
15.897:06 kr., som gir till klubbarna. Dessutomerpi avdelningar,som sdnktolyckshilla skyddsombuden
fallsfrekvensen,50:- kr. vardera,vilket sammanlagt
utgrir 3.650:- kr.
Gnt

Tidaholmsverkens
arbete 196I

skvdds'

Ar 1951har varit ett gott ir betrlffande olycksfallsfrekvensenvid Tidaholmsverken.Fcir tr 1950hade vi
21,17 olycksfall per 100 &rsarbetare.Fdr hr L95L dr
det 11,27. Detta giiller olycksfall, som fiirorsakat
sjukdagarmed erslttning. Antalet sidana sjukdagar
voro under 8'et 495 mot 1249 iret fdrut. Om samtliga
av ldkarebehandladeolycksfallrlknas, si hadevi 28,80
mot 35,08 under ir 1950.
per 100 &rsarbetare
Den orsak, som antagligenbidragit mest till detta
goda resultat iir skyddspristdvlingen. Denna tiivling
p3"g3,ri perioder, som omfattar ett kalenderkvartal.
Genom att ha tivlingsperiodernasn korta bibehAlles
intresset pi ett bdttre sitt dn om tivlingen fortsdtter
ett helt lr. Under iret har 5.595:- kr. ubetalatsi
vinster. Fcir de olika kvartalen har vinstsummorna
varit: 740:-, I.620:-, L7l5:- och 1.520:- kr.
Andra bidragandeorsakerir allmdn propaganda,ett
gott arbete av skyddsombudensamt b&deintresseoch
sida.
nedlagd m6'dafrin arbetsledarnas
Av nedanst&ende
diagram ftamgl.r hur utvecklingen
varit betrlffande antalolycksfalloch ddravfororsakade
sjukdagar.
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Wi frdgar-l4irarar
Till Storiinastiftelsen
Vad gt)r Stordnastifteltenf iir att ttordnaAioskiigarna
sAa gynna sin egen riirelse ocb inte priuata otillLtna
konhurrenter p3 arbetsplatrcrna? Vad gdr fackfdreningsstyrelseledamdterna?Vad gdr hlubbstyrelrcledamriterna? Vad fdretagsledningen gi)r eller inte
gdr i denna saA intresserarfiir nkraarande ei. Men
tacAsamfdr tuar ocb kansAedisAussion(i B-pilen) om
,,Iu.rtur,,
f aAta dr
Soarr

Svaretpi frigan kan barabli ett: det borde st5.klart
f6r varje medlem i stortinastiftelsensamt tjdnstemin:
nens och arbetsledarnasorganisationer, vilka delar
vinsten frin kioskerna, att de ska gynna den egna
kioskrd'relsen.
Ser man pi resultatet av kioskrd,relsensl dr detta
tillfredsstiillande och dessbdttre 6kar omslttninqen ir
fcir ir.
D.etta visar, att det fortfarande finns solidaritet
bland den stcirstadelen av medlemmarna,men tyvlrr
ir det minga, som Innu ej fiirstitt betydelsenav detta.
Ntgra siirskilda itg?irder torde vll knappast behd,vas
fdr att fi medlemmaffra att avsti fr8n att handla av
dem, som otillitligt salufcirvaror p& arbetsplatsenfrln
smutsiga verktygslidor och dylikt.
STORONASTIFTELSEN
GdstaNilssott

Semesten prfl Storiin
Ffr.r TidaholmtuerAent arbetare fira tentester pfr
Stordna? MLnga arbetare hdr skulle siikert uppthatta
att ffr tillbringa ndgon del aa sin remeiter dkr. TidabolmsuerAenbar iu ingen e&enretrlerteranliiggning.
Om detta i)nskemSlsAulle Aunna tillnzdtetpis aore
jag tacksam fi)r upplyningar i B-p)ten, t,art-och niir
antdAan shall insiinda
Alex.
Soorr
Som svar pi rubricerade fr8gor kan hrinvisas till
stadgarnafcjr Stordnastiftelsen:
Stiftelsen har till 2indam&latt ordna semesterfcir
arbetarehos AB Bofors och dessasfamilier. Med arbetarehos AB Bofors avsesi dessastadeaihos AB Bofors anstillda medlemmarav Metalls ivd. 76, Gjutarnas avd. 2) och FdrenadeFcirbundensavd. z5 Nobelkrut.
Under de senasteiren har fr8n allt fler av Boforskoncernensverkstdder runt om i landet fdrfrigningar
g,orts, om vilka mdjligheter de anstdllda pi dessa
verkstider har, att fl semestrap& Storcin. Vi h1 svarat,
att i min plats finnes, har vi inget emot att de, som ir

anstlllda pi andra av Boforskoncernensfdretag, s6ker
semesteri Storcin. Det miste dock vara fullt klart for
alla, att medlemmarna i ovanstiende fackfdreningar
har f6,retrdde.
Beliiggningen av semesterfirarepi Stordn har under
de senasteiren varit stor, och dessutom rdtt idmnt
frirdelad under sdsongen,med kulmen under juli minad. Detta medfdr givetvis att de, som 6r intresserade
av att semestrapi Stordn, bdr f<irliigga sin semester
till de tvi sista veckorna i juni eller under augusti
minad, under vilken tid de st6,rstamdjligheterna finns
fcir erh&llandeav vistelsei semesterhemmet.
f&r givetvis
_ De, som erhiller dylik semestervistelse,
finna sig i att betala den medlemsavgift, som uttages
av alla medlemmar i respektivefackfcireningar.
Om Boforskoncernen vdxer ut i samma takr som
under senasteEren, och om dven koncernensanstlllda
skulle f& sdka sig till Stord,n,s3.miste semesterhemmet
byggas ut ytterligare, och till sidan utbyggnad finns
det inte medel, utan d& mtste f<iretag-i ge anslag
till detta.
_ Ur kostnadssynpunktvore det sikert billigare att
bygga vidare pi Storiin, d?irdet finns mark tiil;eckUgt,
dn att varje fd'retagskulle bygga ett eget semesterhem.
STORONASTIFTELSEN
G. Niltton
Ang.

begravningar

Bolaget higger iu iztte ned nfrgon Arans oid en arbetaresbhr uid annat dn olycAsfall eller bur?
Arbetiledningen bruAar-aiil repretentera fdretaget
eller sig siilua i aanliga fall. Vid ett tillfdlle fdr el s3
liinge sedanuar inte arbetsledningenalh repreterzterad.
Brtrkar det inte uara tradilion att nSgon aa arbetsledrzingeniir,nituaarandeuid begraaning? Eller gliller det
endastarbetaremed lfrng ocb trogen tjiiut?
Ont en arbetariinhai ett eller dnnat aureendekonzmer i saSr ehonomisAbeldgenbet,utgSr nSgot
ehononzi&t bidrag frZn bolaget: tociala fond?
, Alla sorniir organiteradeocb nzedi Metalls bidragrfond iir ia dddsfall$iirsiikrade. De anhdriga erbLller
1.000 kr. om rnedlenunenstStti produAtionbnocb 500
om (1n aalidne aar pens)onerai. Ktnde inle bolaget
SstadAomma
nfrgot lihnande.
,,N,,
Soorr
Med anledning av "N:s" insdndaretill B-pilen,
vilken d,verlimnats till mig fcir besvarande,vill jag
endasti korthet bekrlfta, att bolaget som regel ldgger
ned kransarvid dcidsfallbland tilnstemdn och arbetsledare. Det ir givet, att bolagetvid sidan kransnedHggning om mdjligt ltter sig representerasoch di
helst av person, som pl nlgot sltt stett i chefskapsfdr-
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hlllande till den avlidne. A andra sidan zir det ju
klart, att den rdtta eller l2impligaPersoneninte alltid
har miijlighet att 6vervarabegravningenoch dt kan
utan att n&gon
det ju l-rdndaatt kransenfir 6versdndas
dr nZirvarancie.
direkt bolagsrepresentant
Understtjd till personer,vare sig det dr arbetareiinkor eller andra,som rika i tillfdllig "svir ekonomisk
beldgenhet", utdelas understundom ur en slrskild
fond.'Men som.regelf&r man v?ilutg& ifrin, att det
numera dr socialvirden,som bcir taga hand om sfldana fall.
Vad bolaget skall ldmna i f6rm&neriir ju f. d. ndrmast en avtalsfriga, om ordnandet av livfcirsdkringar
j?ilpsfonderkan numera knappast
och begravningsh
ansesligga inom bolagetsgebit. Tidigare har ddremot
bolagetunderst6ttolika kassoroch institutionerbland
personalen,vilka haft liknande verksamhetpi sitt program. Allt eftersomsamhdlletoch allmlnna sjuk- och
6r'ertagitdessafunktioner har emelbegravningskassor
lertid bolagets direkta medverkanupph6rt, men indirekt fEr bolaget naturligtvis skattevdgenvara med
och betalamycketav det som tidigaregick meradirekt.

Synd
sammanhang.
i industri- och samhdllsekonomiskt
om den fcirsvinner.
Till sist kan ndmnasatt "Hoppjerka" dr en htigkonjunkturfiireteelse,som vid kris och arbetsltjshet
automatiskt fdrsvinner. Om det vid ligkoniunktur
ijver huvud taget kan upPste"flaskhalsar" inom industrien,si tror jag att det dr andraarbetare?in"Hoppierkor" som avhjZilperdetta
Hoppsan
2.

Hoppjerkansvara eiler icke vara kan knappastbestdmmasav n&gon myndighet, utan avgdrs helt och
hillet av fdrhillandet mellan tillgingen pi arbete och
arbetare.Vid brist pi arbetekommer Hoppjerkan att
automatisktfiirsvinna, medanvid en s&riklig tillg&ng
p& arbete,som nu dr fallet, Hoppierkan ftirdkar sig
kolossalt,d. v. s. fler och fler av i synnerhetde yngre
irsklasserna6vergi till att bli kringirrande nomader i
arbetslivet.Var man skall dra grlnsen f<ir Hoppjerka
eller "inte Hoppjerka" dr givetvis ett tvistefrii, men
det [r vil knappasttroligt, att en arbetareeller en arbetsgivare annat en i undantagsfall har negon stijrre
Bofors i mars 1"952.
Na
beh&llning av en anstdllning, som understiger ett
halv&r. S&ling tid erfordrasndstanfdr att sdttasig in
i arbetet pi en ny arbetsplats,s&vidadet inte giillqr
( htd inlasg)
Ifoppierka-diskussionen
rent rutinarbete,d& det naturligtvis g&r fortare.
Det miste erkinnas, att Hoppjerkan kan ha en viss
1.
Till Red. av B-pilen.
Svenskarna
god inverkanpi de svenskaarbetsplatserna.
ju krinda fdr att van ganskatrciga och trtkiga, och
?iro
Med anledning av Eder inbjudan till inlZiggi fallet
Hoppjerkan i allmlnhet har utan tvivel ett uPPiggande
"Hoppjerka" fl'r jag fijr att klarliigga min tsikt, dela
inflytande p& sina kamraier,i den min han, utan alltupp "Hopp-ierkorna" i tre grupper,nlmligen "HoPPfdr mycket skryt, kan berdtta om tilldragelser och fdrjerka I, II och III."
hillanden pi andra stdllen. Ddrigenom kan han 1r'en
och kansketill
medverkaiill battt. arbetsfdrhilla-nden
Hoppjerka I.
Hoppjerkan
kan vara en
och
med
hiijd
produktion.
Vir arbetskraft,d. v. s. det arbetevi kan utfdra, ir
tillg&ng vid eventueliakriser och arbetsldshetliksom
nigot, som kan sdljasi likhet med varor i allmlnhet.
vid oml?iggningav industrin. Genom sin anpassningsNdr Du lyfter Din l<jn erh&ller Du likvid fiir en sild
frirm&gafor olika arbetendr han i st8.ndatt snabbare
vara, och nir Du tar en ny anstdllningsiiljer Du Din
dn de flesta sdtta sig in i nya gdromil, dock fcjrutsatt,
vara (ndmligen Din arbetskraft). En "Hoppjerka I"
arbets1r s&ledesen person,som i likhet med industrimannen att han tilliignat sig nigon ldrdom p& tidigare
mellan
och
de
sdmsta
de
bdsta
platser.
Skillnaden
eller fiirs?iljarenplacerar varan pe fdr honom bista
vara ganskaar'i
avseende
tycks
Hoppjerkorna
detta
"aff.drs"Hoppjerka
med
ord
en
liten
I"
dr
andra
sntt.
sevdrd.
man" och liksom dennetar han vissarisker. "HoppBetrdffandeHoppjerkansdtliga inverkanPe arbetsjerkans" risk kinna vi till frin arbetsmarknadens
sdkervill jag p&peka,att de tdta arbetsbytena
platsen
"den
anstllles
i
radio,
ndmligen
som
sist
rapporter
irriterande
p&
bef?il
och
kamrater,
verka
bide
ligen
liiper risk att fcirst fi sluta vid permitteringar". Om
som kanske just liirt klnna arbetarenifriga, di han
"Hoppjerka I" ?irnyttig frir industri och samheile?slutar. Detta gdller naturligtvis sirskilt pi arbetsplatinte
nyttigare.
men
absolut
arbetare
Ja, liksorn alla andra
ser, ddr man arbetar i lag och diir allts& samarbetet
HoppjerAa Il.
mellan de olika anstlllda Ir stdrre dn annorstddes.
Hoppj erkans yrkesskicklighetoch mdnniskokdnnedom
Hit hdr personer,som utnyttja efterfrigan pi arbdr man nog heller inte iiverskatta fcir mycket, ddrfcir
betskraft genom att flytta frin arbetsplatstill arbetsatt han aldrig stannarllnge nog f<ir att hinna grundligt
plats fdr att fL bn betalt fdr diligt utfiirt arbete.
sdttasig in i ett yrke. Annodunda vore det, om Hopp"Hoppjerka II" dr absolutinte nyttig fcir industri och
som arbetskraftens jerkan hdll fast vid sammayrke hela tiden och genom
samhdlleoch kan nlrmast betecknas
skaffade sig en god erpraktik p& olika arbetsplatser
svartabdrsare.
farenhet inorn sitt omride. Tyvdrr torde detta inte
HoppjerAa III.
vara slrdeles vanligt med nuvarandel?igepi arbetsmarknaden. Dagens Hoppjerka, som otvivelaktigt
Modern vagabond. Flackandetligger i blodet,men
och dven landet en hel del svirigvlllar arbetsgivarna
han flyttar inte fdr sncidvinnings skull. Han har funheter
olika
slag,
tar det ldttasteoch blst betalda
av
nits i alla tider. I regel vdnsilla och goda arbetskamarbetetutan n&gonndrmaretankep& attlara rtg:Ugol:
rater, som sprida gliidje ddr de uppenbarasig. Denna
" Jetlte
grupp ir si i minoritei, att den inte har stdrrebetydelse
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CIch/nlicl
wotfor
Semestra prfl Storiin

SemesterhemmetStordn har, under de 10 &r det
funnits tiil, atniutit en enastiendepopularitet, och en
Hur skall jag anvdndasemesterni Er? Det dr en
bidragandeorsaktill detta dr det billiga priset.Stordn
friga, som dr aktuell redan i biirjan pi iret. Detta
har inte baravailt till f<ir semestern,den har dven varit
kanskefrlmst fdr dem, som reflekterar pFLatt flildgga.
stindagsvistelsef<ir enskilda, klubbresor och klubbsin semestertill nigon av de semesteranldggningar,
fester. Midsommarhelgenhar alltid varit populdr med
som finns i privat dgo eller som dgesav RESO.
massor av besijkande. Inte minst uppskattad ir den
Ndr nu treveckorssemestern
dr ett faktum, s& komav fciretagetspension[rer, som fir vistas ddr en vecka
mer den att medfrira, att miijligheterna till en semestergratis pi fciretagetsbekostnad.
vistelse pi n&gon semesteranliggning kommer att
Storcjnhar av mlnga betecknatssom ett av de blsta
minska, efterfrigan blir stdrre, ddrfcir att man, om
semesterhemmen
som finnes i privat dgo. Det &terstir
man vistas pe en semesteranliggning 1J-14 daga4
givetvis mycket att g6ra innan det blir fulld.ndat, och
indi har nlgra dagarkvar av semestern,och dessakan
varje fiirbiittring som skall gd,raskostar penningar.
dZ vara till nytta pi hemmafronten.
Genom den dkning p& medlemsavgifterna, som
Om man bortser frin sv8.righetenatt erh&lla plats
fackfd,reningarna
beslutat om, har m<ijlighetertill f<irpi en semesteranldggning,
st dr det givetvisekonomin
bdttringar
skapats.
Beslutet vittnar iven om att medsom ldgger de stdrstahinder i vdgen. Vistelsen p3.en
lemmarna insett vilket vlrde som ligger i att ha tillordindr semesteranliggningunder LO dagariir fdr dyr
ging till ett semesterhemav klass.
fdr en arbetare med normalfamilj, om dagsprisetbeDen motvilja, som en del har mot att betalaavgiften
rdknastill l2:kronor. Och eftersomdetta ir det
till
Stordn, bottnar nog mest i att de inte d,vertdnkt
billigaste som gir att ff,.,blir utgiften f6r 2 vuxna med
fcirdelen av att medlemmari respektivefackfrireninsar
2 barn under 12 iLrca 360:- kronor fcir 10 dagarplus
dr dgaretill semesterhem.Den kritik som framfii-res
resekostnaderna,
som kan berdknastill unqefdr
100:"kronor.
och
bevisf<irningenddrfcir, dr inte helt klanderfri. Den
kronor. Man kommer di upp I 460:Men
blir tvdrtom fullst?indigt vdrdeld,sndr den sjZilv blir
till detta kommer personliga utgifter och smiutgifter
utsatt fcir en kritisk granskning. Detta ddrfdr att kriunder resan och vistelsen. De sammanlasdakostnatiken fiires man och man emellan istZilletfd'r att framderna kommer siledesatt snarared,ver-dri understiga
bdras direkt till dem, som har fciriroendet att sktjta
500:- kronor. Vilka 2-barnsfamiljerhar rid till
Storcinsangeldgenheter.
dettaoch fcir familjer med fler d.n2 barn ir det direkt
Stijrstadelen av dem, som har en viss aversionmot
hoppl<ist.Familjen miste ju leva dvensedanden komStorcin,
har inte besriktsemesterhemmet,
varfdr de inte
mer hem frin semestern.Semesterlcinen
ju
dr
desskan sdtta sig in i hur frirhillandena dr. De dr vdlutom mindre in den ordinarie frirtjdnsten, s& den
komna till ett bescik,och jag tror att de sedankommer
rdcker inte till, och hur minga ir i den lyckliga omatt fn en annan uppfattning om Storcin.
stdndighetenatt de har haft m<ijlighetatt sparanegot
Fcir dem, som inte vill eller kan fira semesternpi
till semestern.Ar det nigot sparat,behcivsdet som
Storcin,skapasju andra fd,rdelar,s&sommiijligheter att
reservvid sjukdom, tandlagningoch dylikt.
besiika andra semesterhemoch utnyttja den utbytesTreveckorssemesternsgenomfd,randehar medfcirt,
semester som Stor<in har ordnat med SKF:s Lilla
att problemen fcir att ge folk mdjlighet till relativ
Bratt6n, Trollhittans Ulv<in, bida pi vlstkusten, Hobillig semesterhar blivit sidrre och flera. Fcirutomvad
fors Engeltofta utanf6r Gdvle, Katrineholms Lappesom stat och kommun har skyldighet att gtira, si dr
torp utanfdr Nykdping och AseasBjiirndn i Mdlaren.
de mrijligheter, som enskilda foretaghar skapatgenom
Till vart och ett av dessasemesterhemfir Stord,naatt de skdnkt penningar till semesteranldggningar6t
stiftelsen sdnda 5 familjer och dessa 25 f.amiljer
de anstdllda,en god tillg&ng. Dessabevis p3.intresse
erhiller samma fd'rdelar som respektive fcjretags anf<ir de anstdlldassemesterproblem
dr gl?idjinde, men
stdllda har. De som vill utnyttji dessamdjligheter
de vidtagna &tgd.rdernadr inte p3, 13.ngav?igar tillmdter nya mdnniskor, ny miljci och ny natur, och
r?ickliga.
utbytet medfrir dven,att nya mdnniskor besijkerStorijn.
Boforsbolagethar ju, genom semesterhemmet
StorStoriinhar ju f<irut blivit presenteradi B-pilen, men
cin, skapatmcijlighetfdr arbetarnai Bofors och Bjiirkfcir nya anstillda kan en ytterligare orientering om
born till ni.gon veckassemestervistelse
pi Storcin.Aven
arbetarnahar ju genom medlemsavgifterna
till Stor6,n semesterhemmetslkert van pALsin plats.
dragit sitt strt till stacken.
Storijn i Vinern ligger 15 min. bitf?ird frin OtterKostnaden fdr ovanndmnda2-barnsfamili blir fiir
backen, ca 60 km frin Bofors. Fdrbindelsen mellan
en lO-dagarsvistelse
& Stor6nbetydligt ldgre dn f6,r en
fastlandet och 6n uppehilles av stiftelsens egen bit,
vistelse i en RESO-anl?iggning.Priset p& Storcin,
m/s Marianne. Ons areal uppgir till 130 hektar och
4:- kr./dag gd'r att kostnadenblir 120:- kr. plus
ir till stiirre delen t[&t av skog.
resan,vilket dr dverkomligt[ven fiir destorafamilierna.
Anliiggningen omfattar bl. a. sommarrestaurangen
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Storstugan,diir 250 Personerkan bdnka sig, en byggnad mEd lek och simlingssal,ett affdrshus samt ett
80-tal sport- och campingstugori vilka nlrmare 100talet faitilier kan inkvarterus.On dr helt elektrifierad
och flertalet stugor dr vinterbonade'Samtligastugor
st&r fullt mcibleride,sPortstugornahar kaminspisoch
campingstugornasPritkcik.
dn erbjuderutmdrktamciiligheterfor camping,.bad
och fiske. Dir finnes vidare golfbana,lekpark,plaskdamm. dansbanaoch flera inbjudandepromenadvdgar'
ir vanligen uppdelad p& ro,
Semestervistelsen
rdknat fr&n midsommar' De som vill
veckorsperioder,
Genom
kan i min av tillging erhilla 1'4-dagarsvistelse'
som s&
de
kan
niedloretagsledningen
en uppgtirelse
o"skli f& semester pi annan tid dn den ordinarie
semestern,som i stdrslautstrdckningb<irvikas fdr de
rnetallurgiskaavdelningarna.
Tilldelning av vistelsesker efter anstdllningsiren,
varvid hlnsyii tagestill barnrika familier, och de som
ei fdrut bevjkt S-[ordn,har givetvis fdretrlde' Nigon
o.ettnit" vid fdrdelningen kan dnrfdr ei ske annat iin
av misstag,vilka alltid rdttastill.
som vdl kan
Som vi ser iir Storijn ett semesterhem'
olika dnskningar,och att
tillgodose semesterfirarnas
dei?ir uppskattathar vi otaliga bevispi'
STORONASTIFTELSEN
Niltson
*
"Utra

Labbsand
dppnatsefter ombyggnaden
SedanLabbsandsstugan
har den besiiktsi allt itcirre^utstrdckning.Detta beror
sj?itvfalletp& att lokalernanu iro uppvdrmda&retrunt,
octr titttatiningar sllunda kunna oldnas oberoendeav
irstiden, men ocksi p[ att lokalerna iro modetnare,
bekvdmareoch trivsammare'
Under sommarminaderna ha tillstillningar och
fester varit anordnadepraktiskt taget varie dag och
under iivriga m&naderflera g&ngeri veckan'
Genom ny- och tillbyggnadernasamtutdkningen-av
omridet ha driftskostnaderna si2ilvfallet vdsentligt
rikat. Detta var anledoingentill att f<ireningenpi et1mdtet i maj 1951 besltit att infcira en &rsavgift
fr. o. m. t9)2.
De medel, som stitt till fcireningensforfogande,ha
anvdntsfijr om- och tillbyggnader,fcir inkdp av niidvdndiga ordinarie inventariersamt fcir utvidgning av
rnarke-n.Sedan arbetena nu riro fdrdiga, och anldggningen tagits i anspr&k,ha en hel del tjnskemil om
nyanskaffningar uppstltt fdr att g<ira stugan dnnu
trevligare.
Av sistnlmnda anledning har f<ireningendrirfiir pi
senastetiden startaten insamlingbland tjiinstemlnnen
i Bofors och Bitjrkborn. Resultatetav insamlingenkan
lnnu icke ijverbfickas,men si mycketkan sdgas,att den
mdtts av mycket stor fdrstielse i vida kretsar' F6r de
medel. som hittills influtit, har bl. a' anskaffatsen
radio-och hcigtalaranliggning,somnu ziri flitigt brut'
Insamlingen?ortgir oih fcireningenvddiar till alla,
som inte"ha tecknatpi densamma,att stcidjainsamlingen.

55

Lillstugan har varit belagd under hela htigsdsongen
forra Lrit. Liksom under tidigare Lr har det i forsta
hand varit familier med barn, som tagit dennamiiilighet i ansprik.
Till v&ren &terstir en del planterings-och planerinqsarbeten,vilka vi dock hoppas icke skola hindra
bad--och f riluf tsmdiligheterna.
Ndmnden vill passap& tillf?illet att niiuna, att medlemmarna vid bestaflning av klubblokalerna skola
vdndasig till klubbmdstar&,herr StenHellstrcim,avd'
PE, bostidstelefon33992. Bestdllningav lokalen skall
silunda icke ske hos vaktmdstarfamiljeni Labbsand'
Till slut ber fcireningenatt fi irnskatidnstem[nnen
vilkomna till Labbsand1912.

lvto + sp

Boforsbrandkirens orienterings'
tiivling och Arsfest
Ldrdagen den ) januari "larmades" Bofors Brandfdr att tillkirs Kairatforening till Labbsandsstugan
tdr'lingskoninbjudna
och
sanmansmed sinalamer
trollanter jdmte deras damer fira Kamratfdreningens
sedvanligairsfest.
Sedanklubbm;istarenBengt Sundstrtimbludit till
bords,hilsade KamratfdreningensordfrjrandeGunnar
Erlandssonsamtligahjertligt vilkomna och uttryckte
si stor'
sin glZidjedver att anslutningentill Srsfestenvar
dttd.t d..t gemytliga sup6nsicingssom allsing en
rnyckettrevfig;is; som fcitfnttutsav John Linderberg
och handladJom den brandkirsorientering,som gick
av stapeinden 31 oktober 1951, och om deltagarnas
sdkandeoch letande efter vdl gcimdakontroller etc'
Efter sup6ntog BrandmdstareBjtirk till orda och f6rrlttade prisutd"elningfdr tdvlingen,som fick ftilfande
prislista^: 1:sta prls Stun Ryd'lrt' 2:dta pris Bertil
'Forrno,,,3:die
pris Bertil Engbolnz'4:e pils Saert
Tattberg och ) :te pris Uno Elf strdrtt'
I tevlingen deltogo 25 mannat frin Boforsbrandkiren.
Lagpriset ertjvradesav herrar Uno Elfstrtjm, Sten
Ryd6;, Sven Aronsson, Gunnar Gyllstrdm, Gdsta
Nils Hiigg och Enar Goude.
B-engtsson,
GI

Nits Hkgg, Enar Goude, Gartd Benslrson otb Sten R\din
Foto H Grell'
lnott.tge lagpriset art brandmiistare Bjdrk'

.gJettuotteu=
-stutot
Tnmumwinn
Ygr-5oun 3fntjan*/

Guslat, Kailsson.

Linas OJsson.

OsAar Karlsson.

AlAt4

IhettlJ.

Karlssou,GustapEdu)n, f . 5/9 1897, d. t4/t2 1.grl.
Karlsson anstdlldesi aug. 1918 vid Stilgjuteriet
som gjutgodsrensare
och transportarbetare.
I maj I)4O
kom han till Kanonverkstadensom truckfdrare och
tillhrjrde sedanTransportavdelningenfritn sept.1947.
Vid jubileet 1946 erhlll han medalj och gratifikation
fot 28 tiinsteir och rdknade silunda ca 34 anstdllningslr vid sin bortging.
lohan Osdar,f . 20/2 1895,d. 22/t2 r9rt.
,Karlssort,
Karlssonarbetade1 juni-31 dec. L9)3 pi Nobelkruts Byggnadsavdelning.Han iteranst?illdesi april
f<iljandeir vid Nobelkrut, dir han till sin bortging
var knuten till Krutavdelningarna. Kortare perioder,
hdr nedgick, arbetadehan dels pi
di arbetstillg8.ngen
Ammunitions-och dels pi Byggnadsavdelningarna.
Oltson, Guttap Linat, f . t2/i t9t2, d. Lo/12 t95r.
Olsson arbetadefrin ian. l94O tlll nov. 1947 som
grovarbetarei Industrivedgirden i Bofors. Ateran,
stdlldesi febr. 1951 pi Byggnadsavdelningen,
dlr han
som stenarbetare
deltog i sprdngningarna
i Boisberget.
Han skadadesvid en sprdngningsolycka
den 6 dec. si
svirt att livet ei stod att ridda.
T'lterttt,Araid Bernlsard,
f .3t/B 1909,d.2r/12 195I.
" Therus anstdlldesi okt. 1933 vid Nobelkrut. diir
han arbetadetill febr. 1946. I mai 1949 anstilldes
han vid Boforsverkensom triskiiljarepi. Automatverkstaden. Denna sysslainnehadehan vid sin bortging.

Fritz Aaander

E. H. Gallbrand.

Aag. Sbderbetg.

Jadit Saai.

Aaander,Fritz Andert, f. 1389.
Avander anstdlldesi sept. 1910 som ritare pi Konstruktionskontoreti Bofors, blev i nov. 1911 verkstadsingenjcirfcir Ammunitionsavd. och innehade
dennatjlnst till sept.L9I6. I dec.1920 iterkom han,
nu som verkstadsingenjcir
f<ir Rriravd. Frin iuni 1931
till den L jan. 1952, di han avgick med pensionefter
ca 40 Lts tjinst, har han varit planeringschef. Vid
jubileet erhdll han medalj och gratifikation fot 31t
tj dnsteir.
Gullbrand, EriA Hernan, f . 7881+.
Gullbrand arbetadevid Valsverketi Bofors 18971900. Aren 1902-1904 var han anstuilldvid Bi6rkborns plitverk och pi linbanan. Aterkom I9t4 tlll
pi flera avd., bl. a. EterfabriNobelkrut och ,arbetade
ken och Krutavdelningen,till 7924. hr lgi} FLteranstdlldeshan vid Nobelkrut, ddr han till 1949 tillhdrde
Byggnadsavd.och ddrefter Ammunitionsavd. Han
slutadevid uppnidd pensionsiiderden 22 dec. 1951.
Sdderberg,Arlgast Bernbard.,f. 1884.
Sdderberg
anstdlldes
i aug. 1911 som rensarei St&lgjuteriet vid Bofors, ddr han arbetadetill i91i, de
han civerflyttadetill Projektilverkstadensom granatsvarvare,vilket yrke han innehadetill den L jan.7952,
di han slutadevid uppn&ddpensionsilderefter ca 4I
tjdnsteir. Vid jubileet erhtill han medalj och gratifikation fcir 35 tidnsteir.
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1952

Juni.
21. Eriktson,Allan Teofil, Provtagare
2). Pertton,Karl PetrlrJ,Reparatcir

Boforsoerken

April.
7. Anclers.ron,Karl Alb)n, Gdtsynare
10. Anderssott,Nils, Eldare
1I. Engstrdn, Ernst GastaaEmanuel,Hyvlare
71. Hahne, Carl Aagustitttts, Riktare
79. Berggren, EriA ll/ilhehn, Grovarbetare
21. Brash, Oskar Ernanuel, Avsynarc
22. Er)Asson,AtrgtrstHenttatt,Gassvetsarc
28. Ilorsberg,GustauAdolf . Eldare

1920
7950
1930
t933
1934
1924
r928
1926

Muj.
l. Kar/tson, Allan Henry, Hdrdare
1943
1c)ro
7. Persson,Eilk Vilbelnt, Kranfcirate
B. Nordttrdm, Hilding Pontus,Mek. reparat<ir1 9 4 2
16. Orn, Karl Parl, Rlktare
1946
18. Gttstaassott,Erik Elttittg, Bilfcirare
1929
19. Petlerston,Dauid Konstan|itz,Rev.-svarvare1 c ) ? ?
21. Pollet, Orazio, Verktygsslipare
1947
2I. 6uinge, Signe, Stadercka
7950
24. Liclbolrn,SuenEtter"t,Smlltare
7934
24. Aronston, Karl Aron, Ordntngsvakt
1935
24. Styn, f an, Granatsvarvare
1949
29. Karlberg, Alaar FolAe larl, Korrespondent r > ) o
31. Segelttri)m,RagnarEntanttel,Brinellprov. 7944
Juni.
4. Tbortsott, Olof Verner Alfred, Planerare
5. Lindgren, Karl loban, Stidare
9. Zettergrett, Karl Bertil, Modellsnickare
78. Erictson, lobn Hilding, Frirman
18. Karlsson,Sren Paul, Milare
25. Tbornberg, Karl Valdemar,Avsynare
28. lobanssott,Knut Ragnar, Kontorist

1937
1946
19L6
1926
1938
r928

Den avtalsenligasemesternvid Boforsverken
har efter overenskommelsemellan bolagsledningen och fackforeningarnafaststdlltstill tiden
1 julr-L9 juli 7952. De 11 dagarna tages silunda i en foljd.
( I:orts.)

Sniif, ludit Sidonia,f. 18s4.
Fr<ikenSidf var anstdlldsom stiderskavid Boforsverken fcirstagingen frin juni 1934 tjll aug. 1937. I
febr. 1938 iteranstdlldeshon i sammabefattning,som
hon innehadetill den I jan. 7952, di hon avgick vid
uppnidd pensionsilder.
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r924
r939

Noho'b

April.
27. Karltson,HelgeVerner,Grovarbetare
M^j.
21. Glad,lohn OsAar,Avsynare

l93t
1927

Tid.rlholm,coer&,en

April.
8. lobanttorz,Karl Augatt Harry,Yerkt -slip. 1936
Muj.
21. Roo.r,Axel Hilbert Olfuer, Verktygsfrdsaret945
AVA
Juni.
12. Ander.rson,Karl-Edulrz,Revolversvarvare 1935
Wedaoerken

April.
8. Heyntatz,
lol:annet,Stingpressare
15. Gtrstautson,
Axel.,Transportarbetare
M^j.
28. lobansson,
Gunnat',Grovarbetare

I95l
1941
I95l

76-&ring
April.
27. fuiktson, Axel, Ritsare

194r

1c))i

Boforssemestern

Yeteraner

April.
4. Ekrnan,HelgeErnfill, Maskinsnickare 1937
16. Dablqaist,
MartinYngteAugust,Vaktftirm.1930
21. Berglund,Anna Linnea,Stdderska
1,9i1
Muj.
L7. Anderston,
Bror Axel, Kratbruksarbetare1926
18. Karlsson,EduinEmanuel,Krutbruksarb. l92B

Nohabshistoria
Borrare-Johantycker inte alltid om de verktyg, som kommit frin Atlas-Diesel i samband
med att Nohab overtog tillverkningen av de
stora dieselmotorerna frin den forstndmnda
firman. En dag kom Johan in pi verktygsforridet och flhgade:
"Finns dom hdr verktygen?"
Efter en titt pi registerkortenkonstaterades
att numren stdmde,men verktygen funnos inte.
"Nej, det kan jag tro, for dom tillverkar ju
'luftverktyg',"
bara
svaradeJohan och lunkade
ut frin verktygsforridet.

1..
t
1

Geometrisk

rymdrilskfldning

Eu tillnggar OTTO SKILD.
Fcir att ytterligare klailagga anvdndningen av de
"Trigonometriskatrdklotsarna"visas tre fotografiska
bilder. Arbetsstycket Zir upplagt pi det vrid- och
stj[lpbara bordet. Vid bortre hcigrah6rnet av arbetsstycketha tv& plitar monterats,dels fcir att markera
tv& sidor p& huvudklotsenoch dels fdr att stiitta upp
de tv& delklotsarna,som i detta fall anvdndas.
Ftirsta bilden dr tagensnett fr&n vinster. Vinkeln A
ligger mellan den lodrdta hcirnkantenoch hypotenusan
p& den hiigra klotsen. Vinkeln B ligger mellan samma
hijrnkant och hypotenusanpi den vdnstraklotsen.

Andra bilden ir tagen rltt framifr&n. H<igra pliten
och hiigra klotsen ha borttagits. Bordet och arbetsstycket ha vridits i vinkeln Y, varigenom diagonalen
i dndytan pekar ritt framit.
Tredje bilden har tagitsvinkelriitt frin hdger,sedan
bordet och arbetsstycketha tippats i vinkeln Z.
Fcir att borra ett hll, som i ritningen anges med
vinklarna A och B, miste alltsi de resulterandevinklarna Y och Z utrlknas och anvlndas vid vridning
respektivetippning av bordet med det upplagda arbetsstycket.
Slutligen kan nlmnas, att ekvationerna tlll fig. 4 L
sid. 35 i fiireglende nr av B-pilen skall vara
rgB
I
1 - L - ' .t - - ^ cos A

- o'

cos B

-

"'

tBB

cosA:tgc

ao, ,r,

och s&vidare.

Fig. 1.

BNEWAIIA
Till signaturen"f ustus".
En av Edra frigor iterfinnes pi sid. 52 i detta
nummer.Ovrigaf.figor dro f. n. underutredning
och svar torde kommai nastanummer. Frlgan
om nyirshilsningenlades "till handlingarna",
utankommentarer.

Fio

)

T il I si gnatmen" Krd.ngelf iende".
Eder f.figa dr ute pi remissf6r yttrandeoch
svarkommeri ndstanummer.
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Yem ritar

Nyrilrshiilsningen
Karlskoga-Kuriren f<ir den 27 decemberforn
iret inneholl en artikel med rubriken "Boforsarbetarna foratgade over chefens nyirshilsning".
Artikeln byggde i huvudsak pi ett uttalande av
expeditor Arne Gillberg, och denne inbjuder mig
till en forklaring i B-pilens insdndareavdelning.
Ehuru jagicke dr nigon vin av tidningspolemik,
som enligt min erfarenhet sdllan medfor nigot
resultat, skall jag efterkomma inviten genom att
pi denna plats fi iterkomma till en punkt i
Her Gillbergs artikel.
Herr Gillberg sdger, att i min nyirshilsning
ser han bland annat ett politiskt uttalande och
att B-pilen dr avsedd for intern information och
icke for politik. Om milsiittningen for B-pilen
iro vi, herr Gillberg och jag, fullst?indigt ense;
B-pilen dr ej och f.i.r ej vara ett forum for ventilerande av politiska isikter. D?irfor skyndar
jag mig att forklan, att jag icke i min omskrivna
nyirshdlsning velat inldgga nigon som helst
politik. Har nigon uppfattat mitt uttalande sisom politiskt betonat, beklagar iag ett ofdligt
skrivsdtt.
Euert Wijkand.er
*

Spara kuvert
Redaktionen av B-pilen.
I januari mlnad utsinde skattemyndigheternaklllskatteblanketter med tillhiirande skattetabeller till
svenskafolket, vilka blanketter omgiende skulle iiverldmnas till arbetsgivaren. I enlighet hirmed ha bolagets tjdnstemdn att insinda handlingarna till EPM.
Jag hat i &r haft tillfltle att se dessainkommande
fdrsdndelser,6ver tusentalet, och konstateradehd.rvid,
att en mycket stor del insints i nya kuveft av formatet
C 4 och stimplade med Aktiebolaget Bofors. Inuti
dessakuvert har sedan skatteverketskuvert legat och
det hela har varit my&et ordentligt tillklistrat. Och
iind& innehiller handlingarna ingenting annat dn ett
nunmer och namn, alltst ingenting av konfidentiell
natur.
Man tycker ju, att det enklast tinkbara skulle ha
varit att vederbd,randeskrivit EPM utanpl skattekuvertet och sliingt det i en postkorg, som ju ocksl en hel
del har gjort. I varje fall Zir det oniidigt att tillgripa
nya och obegagnadebolagskuverti C 4 f.otmat f6r ett
dndamil som detta. I och fdr sig 96r det kanske inte
sE mycket. 1.000 kuvert i 7 tire blir ju inte mer in
7O:- kr., men den allmdnna littfiirdigheten vid
handskandet med gudsl&nen under dessa pappers'
bristens tider slir en gammal
SparAnfite
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ett NoHAB-ernblern?

"'J*"ifrora Bofors-embremernffi
vdckt tanken att soka fi ett lika trevligt Nohabemblem, och vi inbjuda hirmed alla till en tdvling om ett dylikt. Har Ni nigot uppslag, dr Ni
vdlkommen. Det kan lona sig ocksi. Tre priser
ha satts upp. Fiirsta pris ir 100, andra 50 och
tredje 25 kronor. Tdvlingen dr oppen f.or alla
anstdllda inom Bofors-koncernen.
Ett <jnskemll dr, att emblemet innehiller
eller firmanamnet "NydNTmE-mdrket
Aktiebolag".
Emblemet miste
Holm
qvist &
vara Idtt att tillverka och att fdsta pL Nohabs
tillverkningar, dieselmotorer, turbiner och lok.
Det bor vidare varu s6.utfort, att det kan anvdndas till alla dessaartiklar. Tdnk ocksi pi att
mirket skall kunna vdxla i storlek, frin en rockuppslagsnil till ett frontmirke pi ett stromlinfeformat diesellok. For att kunna godkdnnas,
miste emblemet vara olika redan befintliga
firmamdrken.
Tiivlingsbidragen inlimnas under signatur.
Signera skissen och signera pi samma sdtt ett
kuvert, som innehiller en fullstiindigt ifylld
namnsedel. Stopga sedan skissenoch det slutna
namnsedelkuvertet i ett storre kuvert och sdnd
det hela till Nydqvist & Holm AB, Reklamavdelningen, Trollhdttan. Miirk kuvertet "Nohabemblem".
Tdvlingstiden utgir den 1 maj L952, och rcsultatet skola vi fdrsijka hinna meddela i B-pilen
nr 2. Juryn bestir av: overingenjor R. Keller,
Nohab, dr E. L<jnnberg,Bofors och ingenjor U.
Tell, Nohab.

NAMNSEDEL
Pristlvling: "NOHAB-E M BLE M"
Namn:,..,..

rI
I

Hedlemmarna

i B'pilens

Gdsta Fredrihtton.

redaktions'tskott

Hdrry O, Sandberg.

Frin och med denna Erging utsindes B-pilen till
samtliga fiiretag inom Boforskoncernen,stlFnda dven
tifl tryA, Ulvsunda Verkstlder AB, som vid lrsskiftet
I95O/I95L inlemmadesi koncernen. Vid ett sammantride i decemberf6,rra tret med bolaesledninqen
"vid
och representanter fdr personalorganisationerna
UVA besldts. att redaktionsutskottetvid UVA skulle
bestl av 3 medlemmar, en representerandebolagsledningen, en verkstadsklubbenoch en tiinstemanna- och
arbetsledareklubbarna.

B'pilens

iulkorsord

Vid tavlingstidens utging hade ett
stort antal kuvert inkommit frln ming4
olika hill. Under iakttagandeav vedeibiirliga ceremonier "drog" redaktionskommitt6n ett antal kuvert och granskade bidragen. Prislistan fick ftiljande
utseende:

vid uvA

,G

E

,9

u

BernbardStobr.

I enlighet hirmed har redaktionsutskottetfitt fiiljande medlemmar:Kamrer Harry O. Sandberg,Svarvare Bernhard Stohr och Ingenjdr GcjstaFredriksson.
Nimnda herrars portrett synashdr ovan.
Vi h?ilsavtta nya medarbetarevdlkomna och hoppas
pi gott samarbete.Vi hiilsa ocksl vlra nya Hsare vid
UVA vilkomna och hoppas att de skola trivas med
B-pilen och flitigt medarbetai tidningen.
Redaktionen.
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pris:
pris:
pris:
pris:
pris:
pris:
pris:

Folke Edstrijm (75107) NEE,
Olov ITallin (80804) KKT,
Gdsta Gauffin (8016i) KKF,
Harry Sam6n(80452) KKU,
Max Ekendahl (83137) KPF,
Gust.Ekendahl(75231) NLD,
Tage Holmstedt (i01i8)
NVK 2,
8 pris: Yngve Cadsson (80230)
KKM,
9 pris: Martin Lundberg (3405)
VA 50 och
10 pris: Erik Egnell (8or27) KKz'.
Som synes dominerade herrarna i
denna tZivling, och sdrskilt KK visade
sig framstiende.
F6rste pristagaren hade dessutom
szintin en lista upptagandep4 ord, som
kunde t2inkas piL 33 lod:'id:t.Ett 50-tal
eller fler ord hade insdnts av herrar
Egnell, Ekendahl, Edstriim, Ernevi,
Kednert och Sam6n,men det extra tr6stpriset togs av Harry Elfvik KKF, vars
Iista upptog 191 ord, alla med fyndig
fiirklaring.
Pristagarnagratuleras.
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Redaktionskommitt6
GoSTA ANDRE,E, Fil.kand.(FRK)
Representant{rjr Avd' z4 av SvenskaIndustritjdnstemanna-F<irbundet
ARNE GILLB ERG, Expedit6r
Representantftir BjcirkbornsFabriksarbetarefackfcirening
R A G N A R L I N D A H L , F 6 r m a n( V L 1 )
Representantftjr Avd. ry3 och z8r av SverigesArbetsledarefijrbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Representantf<ir Avd. 75 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
Overingeniiir(NT)
ARVID \f AHLQUIST,
Representantfcir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

(EP)
Fil. lic., Socialkurator

Redaktionsutskott
Nohob
JOHN LARSSON, Huvudskyddsombud
Representantfcir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BEN GT MOSSBERG, Serviceassistent
Representantfcjr SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
f<ir NohabsArbetsledareklubb
Representant
UNO TELL, Ingenicir
fcir Nydqvist 6r Holms AB:s ledning
Representant
Tid.o.holmsrscl'ken'
ROLAND EKVALL, Riaare
Representantf<ir Avd. r 63 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
KNUT NASMAN, Ingenjcir
(SAFavd.7o)o. Tidnstemiin(SIFavd.r 9)
fiir Arbetsledare
Representant
EVALD MOLIN, Korrespondent
Represenrantfdr AB Tidaholmsverkensledning
Wedanserken
GU N NAR AXELSSON, Elektriker
verhstadsklubb
Representantf6r Sv, Metallindustriarbetaref<irbundets
C ARL B E R G QVI ST, Fcirestindarefcir Efterkalkylavdelningen
ftiretagsklubb
Representantf6r Sv. Industritjinstemanna-Fcjrbundets
JOHN GAU, Gjutare
Representantf6r SvenskaGjutarefcirbundetsgjuteriklubb
SVERRE NICKLASSON, Fcirman
fciretagsklubb
Representantf6r SverigesArbemledarefcirbunds
GOSTA LIN DH, chefmetallurg
Representantf<ir AB \7. Dan Bergmansiedning
AVA
GoSTA FREDRIKSSON, Ingenjcir
.
fdr SIF-klubben
Representanr
HARRY O. SANDBERG, Kamrer
Representantfrir UlvsundaVerkstlder AB:s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representant
fijr UVA:s verkstadsklubb

Nlista

nummer

av B-pllent

Nr 2 1952, berlknas utkomma i
slutet av maj. Bidrag b<ira vara redaktionen tillhanda senast20 april.
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Forskningsbyggnadenvid Nohab

Liiphjul till liiphjulsreglerad

Dieselelektriskt lokomotiv

propellerturbin

TILLVERKNINGAR:
R U L L A N D E M A T E R I E L f o r j ? i r n v i i g a r n ae: l e k t r i s k a l o k ,
d i e s e l l o k ,i n g l o k , m o t o r v a g n a r ,s n o p l o g a r ,i m p r e g n e r i n g s v e r kf o r s l i p e r so c h s t o l p a r ,v a g n t r a n s p o r t o r eorc h
andra specialvagnar.
V A T T E N T U R B I N E Rm. e d r e g u l a t o r e r ,t u b e r , a v s t i i n g n i n g s v e n t i l e ro c h l u c k o r ,s p e c i e l lfto r s t o r a k r a f t a n l l g g n i n g a r .
D I E S E L M O T O R E" R
NOHAB"

och "NOHAB-POLAR":
p r o p e l l e r m o t o r e rf r i n 1 5 0 r i l l 3 6 0 0h k , s t a t i o n d r am o t o r e r f r i n 7 0 t i l l 4 0 0 0h k r .

Stationiir dieselmotor

NOHRB

S P E C I A L V E R K T YfGo r s e r i e t i l l v e r k n i n gm
: et-och kontrollapparater,fixturer, borrjiggar,frisar etc.

-

N Y D Q V T S T& H O L M A K T T E B O L A G
rnottxArtaN
TELEGRAMADRESS:"NOHAB"

T E L E F O Nt 2 S 9 0

G R O V P L A T S A R B E T E NS. p e c i a l i t 6 :h o g k l a s s i gsav e t s n i n g s arbeten.
J A R N G J U T G O D Sg: r o v r e m a s k i n g o d s .
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Boforsverken

TURETAGSNITI|INDERN
FRAN

::liirf:i.il

^io"il

trots

den stora rustningsbudgeten

hilla de
Hf tg;ilf;. skulle ha vissa utsikter attytterligare

sikerligen ofrinkomliga
F i i r e t a g s n d m n d e n v i d B o f o r s v e r k e n k o s t n a d e r n a k a n s l g a s ,juni
a t t d 19)0
e i s e P t eprisstegrinqarna
minom en relativt bei fijrh&llandetill
b.:t
'195f
hijll under ordfdrandeskapav Dispokan den inEmellertid
rair.
erantr",l
t-ernationella utvecklingen i Korea,
tg52 sitt f<irstaordinarie sammantrd- Belgien,9 % ii. S. A.,;6 /o iFnnkTyskland eller Mellersta.Ostern snabbt
komma att fiirdndra situationen.
f.nmde fiir iret.
Hd'rav
i
rike och 2L % Norge.
Betrdffande r&varusituationen kan
gir silunda, att Sverigefitt vidkAnnas
levsdgas,att det rider brist pi vissavikav
htig
stegring
Koniunkturliiget
tiga varor, stsom wolfram, molYbden,
il.1ffi|::1'.ff.
kobolt, nickel, koppar och svavel.Lagfdliande
ldmnade
Direktijr Sohlman
ringskiipeni U. S. A. ha icke nimnredogdrelse med sYnPunkter Pi det
A
.
U, S,
virt minskat,men en avspdnningi den
aktuella konjunktudiget'
halv&ret utrikespolitiska situationen skulle kunsista
det
under
om
Aven
har
situationen
Den utrikespolitiska
teckenfinnas pi en viss stabiliseringi na ^edf.iro en ljusningp&dennafront.
f6r visso synnirligen kraftigt iterverldset. fdrelieger dock risk fcir en fortEtt beklagligt forhillande at att
men
kat p& virt ekonomiskalige,
riktning. U. S. A. idag har mindre behov av
i
stigande
prisutve"clling
s#
ndrmare
icke
skalll detta sammanhang
stabiliserande vira huvudsakliga exportartiklar, masberdras. I fiirsta hand' skall lgnas Man kan spira denna
som sa och papper. Den massa-och PaPomstdndigheter
i
s&dana
tendens
nigra ord lt det internationella ekonohamstring
mindre
produktion,
iikad
persproducirandeindustrin har under
de
fr&n,
utgingspunkt
med
miska laget
pi
iistf aren i hiig grad utvidgats i s&viil
fiir Sverigeviktigasteavnlmarlinder- samt si<irre sparande,allt tydande
ndrfijr
den
optimism
en
stigande
U. S. A. som Canada,vilket givetvis
na, den elionomiskasituationenfdr det
miste
Emellertid
framtiden.
maste
medfdrt minskadefterfr&ganav ndmnprogtill
fdrscik
ett
samt
eqna landet
man i detta sammanhangh&lla i min- da svenskavaror.
n"osfcir den ndrmasteframtiden.
Sedan Koreakrigets utbrott i iuni net den starka inflationsfaktorn: fcirgenomftjrandeunsvarsprogrammets
England.
1950 ha flertalet ldnder haft klnning
&ren'
der de ndrmaste
av en betydande prisuppging. Ftir i
Den ekonomiskautvecklingenunder
Ftirsvarsutgifterna,som i mitten av
fcjrsta hand rlvarotna ha priserna
sista iren har fdr England, v&r
de
snabbt stegrats,vilket bZistfnmglt av 3't l95l beriknats till ca 31 miljarder
handelspartner,varit synviktigaste
av
samma
vid
hade
slutet
&r,
per
dollar
det amerikanskaprisindexet, som frin
Under den ndrogynnsam.
nerligen
juni r9:o till februari 1951 hdjts med &r stegratstill 50 miljarder och vid
rldde en stark
maste
eftetkrigstiden
utgifhela 34 /e. Ef.ter februari 1951 in- mitten av 1952 bedknas samma
och efterfr&mellan
tillging
spdnning
miljar6)
ca
tILl
uppg&
att
komma
ier
triiffade en viss omsvingning, vilket
ai tS:o niddes
-."n i btirjan
gun,
att
Detta
betyder,
&r.
per
der
dollar
augusti
medfdrde, att sammaindex till
-nationalproduktionen
"u
vilket gjorde
en viss i2imvikt i lhget,
fijr
1951 sjiink med 13 /o. Hdtefter ha 20 % av
vissa
ransoneavveckla
att
m<ijligt
det
fiirsvaret.
fdr
^tteryL
kommer
1952
vissa mindre prisstegringar Snyo inoch regleringar. Omsvlng'
iogar
fdr
att
jiimfdrelse
ndmnas,
kan
Som
hudar,
och
tr'dffat bl. a. &lextilrivaror
ningen till det sdmrekom emellertid
medan man under de allra sistam&na- Sverigesvidkommande fcirsvarsutgifi sambandmed Koreakrisen. I fdrsta
nationalproav
5
understiga
/o
derna kunnat skiinia vissateckenpi en terna
hand
stegradesrivarupriserna, vilket
emellertid
riknar
Man
duktionen.
rivarorna.
-prisstabiliseringf<ir
fdrsimrade bytesrelationerna
allvarligt
Vad betr[ffar fiirdiea industrivaror, med att h2ilften av fdrsvarsutgifterna
Rdknat frin tidpunkten
fcir
landet.
produktion.
6kad
genom
tdckas
skall
har prisstegringenfdr'dessaicke varit
i september1949
ftir
devalveringen
eftertotala
den
dagen
fcir
om
Aven
den
utan
fijr
rivarorna,
fika haftig som
bytesrelationerna
fdrsdmrade
ha
de
tillgenomsnittliga uppg&ngentotde sedan fr&gan syneskomma att tiverstiga
ca )00
ekonomin
engelska
den
kostat
under
utjdmning
viss
en
torde
g&ngen,
Koreakrisensbiirjan fiir USA och de
nilgot mer dn 3/4
pund,
eller
miljoner
som
att
ske
komma
tiden
n[rmaste
den
stanna
industrillnderna
vdsteuropeiska
importens
vid 20 4o. Aven betrlffande dessa fdlid av en beb&dadutstrlckning av av den nuvarandesvenska
som
faktor,
En
annan
vdrde.
totala
besluav
det
genomfdrandet
fijr
varor synesp& sistatiden en viss pris- tiden
ekonoforsdmrade
till
den
medverkat
Det
upprustningsprogrammet'
tade
Livsmedels'
intritt.
ha
stabilisering
miska situationen, har varit de allt
priseroa ha i Vdsteuropaunder tiden fdrefallei silunda som om U. S. A.

.a'auiJid.;;;;'
wijkana.,
nent

t,
;tflH;Xo:?i-tiffifi,o rt'r?,

stiirre kostnaderna fijr upprustningen
av fiirsvaret. Man riknar s&lundaidag
med att fijr innevarandebudgettr f6rbruka ca 500 miljoner pund mera fdr
fdrsvarsdndamll iin vad fallet var
sommaren 1950. En allvarlig snedvridning av den engelskahandels-och
betalningsbalansen har intritt som
fdljd av den stlndiga fiirsimringen av
det ekonomiskalZiget. Det kan ndmnas, att medan England f& fu L95o
hade ett dverskott av 2)O miljoner
pund i sin betalningsbalans,ett underskott av minst 350 miljoner pund uppstitt undeg fu t951. I detta ldge har
man m&st inrikta sig p& drastiska Etg?irder fiir att si snabbt som mdjligt
rlda bot p& den svira ekonomiska
situationen. Man har stlunda m&st
begrdnsakonsumtionenmedelst ransoneringar och regleringar samt minska
investeringarnafot att m<ijliggdra genomfiirande av fdrsvarsprogrammet
och fcir att iterstdlla j?imvikten i betalningsbalansen.Vidare ha engelsmdnnen, vilket ur svensksynpunkt dr synnerligen beklagligt, skurit ned importen av ett flertal viktiga varor, som
normalt ingi i dentraditionella svenska
exporten till England. Silunda kan
nimnas, att sistahandelsavtaletinrymmer fiir 8,r L952 en export av papper
med icke fullt h?ilften av motsvarande
export frir fu L95L samt wallboard
med blott ca 20 % jnmfrirt med 1951.
Likast har den mycket betydelsefulla
massaexporten volymmdssigt reducerats och, vad vdrre dr, prisfrigan kommit i ett iimtiligt liige. Man har anledning befara en yttedigare fdrsdmrad siiuation i virt handelsfiirhtllande
till England.

gripande importregleringar. En fcirbiittring i f<jrh&llandenahar emellertid
intrdtt under sista tiden, med mindre
antal arbetsltisa, fdrb?ittrade betalningsmiijligheter samt en liberalisering av importregleringen. Den 1948
genomfiirda valutareformenhar bidragit till att i grund sanera den tyska
ekonomin. Den tyska industrin och i
sdrskilt h<ig grad verkstadsindustrin
samt den kemiska industrin underglr
en fortsatt snabb utveckling och v&r
egen industri inom detta omride torde
mer och mer fL kdnning av den tilltagande tyska konkurrensen.

utlandet fcir det gingna &ret visar ett
netto om totalt ca 850 miljoner kronor
eller 500 miljoner kronor mer dn
1950. Detta ir s&lundafiirklaringen
till att Riksbankensguld- och valutareserv under iret mer iin fcirdubblats.
Den stiirre importen omfattar i fcirsta
hand flytande brinslen, fiirdiga textilier, maskinersamtbilar. Pappersmassan dominerar exportsidan med en
vdrdemdssigiikning av ca L6O /o mot
en samtidig volymmlssig nedg&ngom
ca 5 /o. Exportenav papperhar stegratsmed 6,ver100 Jb iv'dtde men blott
3 % i volym. Trlvarorna ha vdrdemdssigt 6kat med 70 /o men kvantitativt blott med ca L3 %. Slutligen
FrankriAe.
kan nlmnas, att frir malm, jd.rn, stil
I detta land dr det ekonomiskaldget och kemikalier intrltt mera betydande
ndrmast katastrofalt. Bland omst[n- volymdkningar.
digheter, som medverkat hirtill, kan
Industriproduktionens volym iikade
nd,mnaskriget i Indo-Kina, de omfat- f$t 1"949till 1950 med 4 /o. sl,vitt
tande rustningsbiirdorna samt otillframght av Industrifdrbundets index,
fredsstdllandeproduktion och dirmed har produktionsvolymen fortsatt att
export. Handels- och betalningsbalan- dka under tiden ianuari-oktober 1951
sen har blivit snedvriden, och ftir ati med ytterligare4,5 /o. Produktivitetsfdrstika rlda bot hZirpi har man nylifiirbittringen har fdr tivrigt under segen tillgripit drastiska &tgdrder med nare ir varit snabbaredn under 1930importregleringar av en mingfald pro- talet, och den ndrmaste fcirklaringen
dukter, vilka tidigare tterfunnits pl
till dennagynnsammautveckling torde
den franska importfrilistan. Sverige vara att sijka i den hdga investeringshar i fiirsta hand drabbatsav imDort- nivin. Bristen pi arbetskraft har i
begrdnsningenav maskiner och verk- milnga fall tvingat fram mekanisering
tyg d.vensom vissa skogsindustriella och rationalisering av driften. Den
produkter. Slutligen kan nimnas att totala investeringenfiir hela industrin,
vir betydandemassa-exporttill Frank- avseendeenbart maskiner, har fdr &r
rike ntminstone vad betriffar priset L948 vait ca 80 /p stdrre dn f6r tren
rikat i farozonen.
L938-1939.
Betrlffande utvecklingeninom olika
grenar av industrin, ligger massaoch
Suerige,
papper frdmst med en dkning av 9 %
Under det g&ngna iret har utrikes- fcjr tiden januari-oktober 1951, j2imhandeln underg&tt en vilrdemlssig ex- fdrt med motsvarandeperiod ir 1950.
pansion, vilket framglt av att impor- Fcir sammatid uppvisa jdrn- och meViisttysAland.
ten, som under ir 1950 uppgatt till
tallverken en dkning med 5 /o medan
Trots den oerhiirda rasering, som 6,10 miljarder kronor, fiir 1951 steg- verkstddernastannavid 4,5 /o. lnom
under kriget iivergitt det tyska nirats till 9,19 miljarder medan motsva- livsmedels-,ldder- och skoindustrierna
ringslivet, har detta land anmirknings- rande siffror f6r.exporten vafit 5,7t registrerasen viss tillbakaglng i provdrt snabbt iterhdmtat sig. Man kan rcsp. 9,17 miljarder. V2irdemZissigt duktionsvolymen. Fdr den kemiska
blst avldsa detta i produktionsindex. har exporten silunda ijkat frin 1950 industrin saknasfiir ifrigavarande tid
Indextalet, med 1936 som basir, l&g till 1951 med 60 /o medan importen exakta siffror men kan dock ndmnas,
1949 vid 89, steg 1950 till 124 och under sammatid stegratsmed 50 /o.
att denna gren frtn L949 tlll l9r0
uppnidde under fdrsta halvtret 1951 Volymen av exporten har under &r visar den hdgsta iikningen av produktalet l3J. Den amerikanskaMarshall- 1951 emellertidicke iikat med mer in
tionsvolymenmed 15 /o, med lL /o
hjiilpen har givetvis i hiig grad med- 3 /o jdmf6t med 1950, medan mot- hdgre produktivitet eller mer in dubverkat till denna f<ir Tyskland gynn- svarandedkning fd'r importen uppg&r belt s& stor som fcir nigon annan insarnma utveckling. Viisttyskland har ttll 18 %. Sisom framgtr av de redo- dustrigren. Den relativt tillfredsst?ilemellertid samtidigt haft att k2impa visade siffrorna skulle det fdreligga lande produktionsutvecklingen inom
rned stora och svirliista problem. Si- ett mindre underskott i handelsbalan- industrin, med en total dkning av nalunda har, som fdljd av den stora folksen fdr l95L pE 20 miljoner kronor. tionalprodukten med ca 1 miljard krovandringen fdn iister, en besvlrande Betydande nettoinkomster frtn bl. a. nor, har emellertid icke tillgodofiirts
arbetslijshetuppstett. Vidare har Vdst- vir sjiifart och iivriga tjdnster berdknas folkhush&llet sisom ett netto. Silunda
tyskland saknat utldndska valutor och emellertid samtidigt uppgi till niira har nedg&ngeni bl. a. jordbruksproddrigenom tsamkats betalningssvtrig- 900 miljoner kronor, vilket resulterat duktionen, som fdljd av d&liga viiderheter, vilket i sin tur lett till genom- i att den svenska bytesbalansenmed leksfiirhillanden. svartrost i vete
a

riskernafdr en mera kostsamimport. fall torde det emellertid icke finnas
Det kan i detta sammanhangndmnas, stort hopp om att Bofors erh&ller
ingi en hel del n&sot ar-b;tskraftstillskottfrin dessa
att i valutareserven
valutor, vilkas vdrde kan ansestvivel- grovarbetare.
aktist. Beh&llningenav dollar i reserobeq'dlig.
ven"dridmfcirelseiis
planering
Bostadsfri.ganoch stad,s
Tillg&ngen p& vissa nyckelrivaror
Direktiir Nordqvist limnade inledfcir industriprodukblir utslagsgivande
ntgra synpunkter pi dessa
ningsvis
fcireir.
Det
tionen frir innevarande
ligger allvarliga risker ftjr underfdr- frigor som bakgrund till Stadsarkitekt
scirjningmed svavel f6,r den kemiska Pihlmans senareanfdrande.
Prognot.
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tillf?illen
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och
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stdrre
i
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bostadsproblemet
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produktionen
berdknas
del
rdknamed betydandeavslttnings-och
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f6r
samhdlle ftir sig, med eget vd'gvd'reservation
ett
all
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eget vattenverk, egna avloPP,
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och barntrldgirU. S. A. ad i stor utstrdckningkunna industrin ?ivensotnmindre gynnsamma 6randk&r, ldkarvird
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Marshallhj?ilpen
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ha
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att
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samt
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och
di
fdr exporien pi Sydamerika
uppnttt, principiellt borde
fiirstahancl Argentina se mindre goda bart i Tyskland, Italien, Osterrikeoch get numera
bolagetsverksamhetsom'
utanf6r
ligga
har
del
fcir
Sveriges
Aven
Holland.
ut med hinsyn till detta lands allvarE
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haft
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beMarshallhjZilpen
givetvis
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heller
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liga betalningskris.
samtidigt ett livsvilll6sning
fr&gans
rdknamed nigon nimnvird <ikning av tydelse,och bl. a. mdiliggjort import
Utan bostdderkan
industri.
fdr
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vikindustri
v&r
for
antal
ett
stort
exportenp& Osteuropa. H?irtill kom- av
arbetskraft som
den
erhilla
icke
man
maskiner.
tiga
konkurmer den llltmer tilltagande
den arbetskraft
beh&lla
eller
behiives
rensenfrin andra exportldnder,bland
DisponentS7ijkander,som icke av- som redan finnes. Det dr ju ocksi
vilka sdrskilt mdrkes VZisttyskland.
sig att fdr dagen beriira konjunkturoch trevIndustrin i detta senareland gynnas liget ur lokal synpunkt, erinrade bm odiskutabelt, att den trivsel
i ordligger
som
anstdllda,
ftjr
de
nad
av billigare r|varor och vdsentligt ldgatt det i orten rider en viss arbetsltis- nade bostadsfd,rhillanden,
avmycket
Ir
Som exempelhdrre arbetskostnader.
het, medan Bofors fortfarande lider stor betydelsef6r fdretaget. Bofors Ir
pi kan nlmnas att kostnadernaf<ir kol
brist p& arbetskraft.Det vore beklag- dzirf<ir alltjrimt mycket intresserat av
i Vesttysklanduppgn til Kr. 62:ligt, itt exempelvisgdtverket endast
hirt
per ton, medanmotsvarandekostnader kunde kiiras i ett skift, ehuruvdl verket och for iivrigt ocksi som bekant
utveckling
ger:at
i
bostadsfr&gans
elg
Priserna
I25.-.
i Sverigedro Kr.
Pi borde gi i treskift. Vidare skulle man
inom orten. Bolaget miste alltid rdkna
grovpl&tfdr den tyska industrin dro
f<ir att inhdmtavissaefterslipningari
med att i egen regi ha tillging till ett
l<r. 4lo:- per ton, medanfdr Sverige produktionen behtjva k6ra 2-3 skift
antal bosidder. Fdr ndrvarandedispominskad
En
ton.
Kr. 1.016:l per
i gamla valsverket, men dven detta nerar bolagetomkring 730 ldgenheter
exoort kommer i sin tur att leda till
vore med rldande brist pi arbetskraft fclr atbetare,L2O f.6r tjdnstemdnoch
en mindre import. I sammariktning icke mdjligt.
eit 8O-tal ligenheter fiir
arbetsledare,
skulle givetvis en uppging i importHerr GtistaNilsson frarnhtill, att de pensiondrer och ca 600 biiddar for
prisnivin verka, och risk fd,religger,
- dettasilunda direkt
anst?illda
-Bofors
i&somredan framhillits, f<ir en sidan av disponent\Tijkander pipekadefdr- osifta
och med bortseende
regi
egen
i
orten
i
anledmed
arbetslcishet
har
hillandena
snlunda
utveckling. Man
ning befara en fdrsimring av v&r och samtidigt brist pi arbetskraftvid frin engagemangi stiftelser och utomBofors diskuteratsinom arbetsldshets- st&endebostadsfciretag.Bofors har
handelsbalans.
mer
Landetsvalutareservhar visserligen ndmnden. Man hade klart fcir sig, att slrskilt under sista tiden allt
underoch
ordna
att
till
siika
i
<ivereitt
vore
fdr
stor
grovarbetark&r
stadens
fijrdubblats,
eret
gingna
under det
menden har innu icke uppnitt betryg- idmf<irelsemed tillg&ngenpi yrkesar- l?ittJostadsfrigan fdr de anstiilldapi
betare. Bortsett fr&n n&got enstaka andra, indirekta vdgar.
gandestorleksordning,med hdnsyntill

m., decimeratproduktionsdkningen
cahelften.
Levnadskostnadernaha under ir
1951 stiindigt fortsatt att stiga och
totala stegringen har uppgitt till
19,, %. Omkring hZilftenav denna
hiijningtordebero pn stegradei-pol!:
priser,medan resten ir att hdnfiira till
iiida ldtter och subventionsbortfall.

Redan tidigt biirjade Bofors intres- mera direkt med Bofors samarbetande
ningen medverkat en hel del till att
sera sig fdr egnahemsr6relsen,och Stiftelsen Boforsglrdar. Man rdknar
situationen ivarje tall icke fcirbiittrats,
detta kanske har medverkat till att med att vid Bofors anstillda med tillHdrefter redovisadessirskilda tabstaden blivit en utprdglad triidg8rds- hd,randefamiljer och hushtllsmedlem- lier
dver nyuppfdrda bostider i Karlstad. Redan fu t9o3 bildadessi'iunda mar utgcira ca 75 it 80
Vo av stadens skoga stad under tiden lg3g-1951
under Bofors medverkanBofors Arbe- befolkning. Det har d[rfdr ansetts
samt nuvarandeantalet ldgenheteroch
taresByggnadsaktiebolagmed uppgif!
rimligt, att Bofors dven i de mera eldstdderi staden.
-'att
som det heter i bolagsordningen,
utomstiende stiftelserna,som fi lin av
-Bofors
Av tabllerna framgick bl. a., att an.
bereda arbetare vid
t]ilhOrisa ovan ndmnt slag fr&n Bofors, tilldelas talet eldstddef (: rumsenheter)
unverk tillfiille att fd,rvdrva egnahem;'. 70 i 80
/o av de nya ldgenheterna. der ndmnda tidsperiod ijkats med
Fcir att underldta egnahemJbebyggel-Dessa rdntefria l8n innebiiia icke en10.585, medan folkmiingdensiikning
sen iordningstdlldesSandviksomr&det dast en sdnkning av hyreskostnaden
under samma tid stannat vid 7.7Si
med tomter, vdgar, vatten och avlopp. per m2 och en hjnlp med finansiesamt att nuvarandeantalet eldstdder.
Sedermerahar, som kent er, ett fleitil
ringen av toppbeliningen, uian Di- inklusive 2.600 utdcimda,
uppgick till
andra egnahemsomrtden- Stackfal- skyndar dessulom ick-e oviisentfist
3I.5oo och antaletbefintligi liigenhe_
lei, Stackfallsskogen,Stackfallsdngen byggnadsfrigornas behandling genoh
ter, j?imviil inklusive 890 utdbmda.
och Carls-Aby - iordningstalts f6r
att nigon tidsddandefinkamning av till9.560.
frirs?iljning av tomter till de anstiillda. byggnadskostnaderetc. icke behlver
Enligt en tredje tabli frirdeladesie
SedanL922har Bofors hirutcivermed- ske i de linebeviljandeinstansernapi
den sammanlagdapersonalenvid BoI
verkat genom ldmnande av kontanta sammasltt som di ltnemdjligheterna fors
fcir &r tg46, i.228 stycken,med
egnahemsbidragoch viss toppbeltning till det yttersta miste utnyit jas av
3.362 p3, ogifta och 3.866 pE gifta,
utan annan sdkerhetin toppinteckning byggnadsfdretaget.
medan motsvarande siffuor ior 19>z
och detta dven till egnahemsbyggarE Vid uttagningen av Bofors
llgen- voro 7.777 med 2.759 ogifta och
.
utanfdr Bofors egna bostadsomriden. hetskvoti dessahyreshussamrider"Bo5.018gifta.
De enda restriktioner, som fcjrekom- fors med en rep;esentantfdr
De redovisadefdrhlllandena ge vid
staden
mit, dr att Bofors s6kt hielpa kommu- (bostadsfcirmedlingen)och
en fcir
att tillgZingligaldgenhetirvad
I'19::,
nens respektivestadensmyndigheter i hyresvdrden.Aven om alla
dessatre Detrattaf storlekenvoro rdtt avvagda
derasstrdvanatt fiirhindra en-oregle- instanserha sina speciellasynpunkter med hdnsyn
till antalet ogifta och
rad eller oliimplig bebyggelse.S&lu"nda pf,. problemen, f<;religga i stort
sett glita personer.
har stor iterh&llsamhetiakttagits,ndr samma intressenoch samarbetet
har
Slutligen ldmnadesi detta sartmandet gZillt omriden, som saknat vatten ockst hittills gitt mycket bra.
hang en redogtirelsefdr antalet befintoch avlopp.
Trots-alla de Etglrder, som vidtagits liga och planerade fdrl[ggningar fcir
Karlskoga ir som ovan sagrs en i. bostadsbefrdmjande
riktning silviil ogift arbetskraft evensom-ldgenheter,
typisk triidgflrdsstadmed huvuJsaklig frin Karlskoga stads
som frin"Bofors
vilka berdknasbliva klara f<ii inflvttbebyggelsei 1- och 2-familishus.Se- sida, ir bristen pi
bostdderalltj2imt ning under L952 rcsp. t951. Antilet
dan stadennitt sin nuvarandestorlek mycketbesvlrande. Detta
fcjrhillande bZiddarfor ogift persbnalskulle enligt
har det ur m&nga synpunkter, inte ter sig rdtt egendomligt,
om man kon- planerna under lnnevarande ir ttk'a
minst ur kostnadssynpunkt,varmed staterar,att Bofors,
som iu intar en fr&n f<ir ndrvarande 640 till 734.
lsyftas bl. a. stadenskostnaderfdr ga- dominerandest?illning
inom orten,vid Vidare beriknades under Eret tillkomtor, vatten och avlopp samt ur koin- Srsskiftet 1.951-52 hade
7.507 an- ma 209 ldgenheter med eventuellt
munikationssynpunkt, varit dnskvirt
stillda mot 8.273 ?trL942. FAn denna ytterligare156 ldgenheterinflyttningsatt ft till st&nd en mera koncentrerad senaretidpunkt har de
anstllldasantal klara redan under innevarandetr. F=Or
bebyggelsei hdghus. Genom medver- silunda minskat med inte
mindre 6n 1953
-skulle planenligt yLterligare337
kan av bl. a. HSB, Riksbyggen och 766 personer. Samtidigt
har i staden ld.genheter
finnas tillg?ingliga.
Folkbyggen kom ungefdr iamtidigt under sammatid med
utnvttiande av
har
ndmnts, att bolaget med
.Ovan
med stadsbildningenen icke obetydlig alla byggnadskvoter,
deribland dven en subventioner och lin av ofka slag
stdan bebyggelseiging. Hervid ha; del extra kvoter f6,r jirnbruksindustfldmjat bostadsbebyggelsen. Undei
Bofors i stor utstrd.&ning hmnat sub- rien, nybyggts
7.614 eldstdder,mot- aren t939-I95L ha egnahemsbidrag
ventionertill sina anstdliia som hjZilp sv^arande2.iOO ldgenheter,
medan utbetalats till n9 anst-allda.bostadsl
till insatser i bostadsrittsfcireningarn-a nagra utrangeringar
av hus pi grund r?ittsbidrag till 891 anstillda samt
efter i stort sett sammalinier soi fcir av bostadsbristen
knappastskettl Att
rd.nte-och arnorteringsfrialAn till 905
egnahemsbyggarnamen med n&got det trots allt fortfarande
rider stor ldgenheteri bostadsstiftelser
och andra
liigre belopp.
brist pt bostlder beror pi mtnga fak- bostadsfd,retag. Tillsammans
berijr
Vid nimnda tidpunkt
bildade
Karltorer. Fcirstoch frimst var ju utgings-Bofors
dett^ 2.135 ldgenheter,vartill kommer
skoga stad och
gemensamr Id'get 1942 en trlngboddhet i
staden, bebyggelseni bolagets egen regi samt
Karlskoga Bostadsaktiebolig,i vars som gav eko civerhela
landet. Vidare av det med Karlskoga stad gemensamt
regi flera stdrre bostadskomplexupp- har genom Bofors relativt
hastiga ex- lgda- bostadsaktiebo-laget.
En mycket
fcjrts. Stadenoch Bofors nger ungeflir pansion den yngre
arbetskraften-blivit betydandedel av den sammaniagda
h?ilften var av aktiestocken.
rdtt dominerande med pafdljd, att byggnadsverksamheten
i staden.-har
IJnder senarelr har bolagets med- familjebildningen varit onormalt
h6g silunda p& detta s2ittdirekt eller inverkan pi bostadsfrontent*ill stijrsta under de nermastfcireglende
lren meI
direkt understcittsav bolaset.
delen bestitt i ldmnande av rdnte- och omkring 200 Ziktensklap
per tr. BoTrots alla dessa olika'fltsiiranden
amorteringsfrialin pl l?ingretid till
stadsstandarden
har sdkertitigit ganska synesbristen p& bostiider alltidmt
vaa
enskilda och halvkommunalubostads- vdsentligi, och man kan nog
inte kom- lika stor. Den stcirstakategorin bo.
stiftelser och fciretag, Iiksom till den ma ifrln att hyresregleringslagstiftstadsstjkandeutgdres av personer,som
I

I
i

allmdnna
utnyttjas i ftirsta hand'fiir bostadsbe- diverse butiks- och andra
ndmnda
kommer
hand
I
fdrsta
byggelse.Vidare avserman att sanera lokaler.
fdr
i
anspr&k
tagas
att
butikslokaler
med dess huvudsakligen
..it-to*.
livsmedel, tobak och liknande alldagqamla och antikveradebebyggelse,i
kan
Etupp.t med ett kvarter i stdten med lisa varor. Nigra specialbutiker
verie
fcir
om
fraga
bti
knappast
dEt
mitiligen under ndstkommande
b<tiian
'sammanlattningsvis
torde man si- bostadsomride,uian fir. man ddn'id
&r.
hdnvisatill de i stadenscentrum belunda kunna sdga,att riitt klara linjer
ldgna af fd"rerna,dit husmcidrarnagdrfijr framtiden liireligga betriffande
sdka sig, d& de skola gdra sina
na
stadsplaneringen.
inkiip. De- planerade affdrerna vid
Fdr en stadsplanerareglller devisen
Skranta torg dro avseddaatt betilna
StadsarkitektPihlman llmnade ddr- "varje individ ett rum". Detta skulle
ca 1.000 hush&ll.
efter fiiljande redogiirelse fijr och s&lundainnebira, att en familj pi tre
En annan synPunkt, som man i
tvn
om
stadsoch
ldgenhet
personerbcir bo i en
synpunkterpt bostadsfr&gan
utstr[ckning siiker beium och kiik. S&som framgitt av sttirsta miiiliga
planeringen.
placeringen
av bostadsomriakta.
il
N?ir Karlskoga blev stad, gillde den direktdr Nordqvists redogdrelse,finns
arbetsplatsen'
till
h?insyi
med
dena
innev&nare
d&redanfiirildrade l92l Lts stadsplan fcir nirvarande fdr stadens
att f& avstindet
silunda
Det
slller
varav
rumsenheter,
Om
ca
3l.5OO
tillhopa
fiir det gamla municipalsamhlllet.
mella-nbostadenoch arbetsplatsensi
man bortser ifrtn vissa av Bofors dock ia 2.600 utddmda.Detta innebdr,
kort som miiiligt. Fdr Karlskogasvidenplanlagdaomrlden, bl' a. i Brickegir- att ett underskottpi bortlt 3.000
kommandedr det icke iiveralltvZilsdrit
i..t o& Carls-Abv och av kommunen heter fdrefinnes. En strdvan m&ste
men strdvar man
planlagt omride vid Lciten, var sam- silunda vata ^tt si snart som mdjiigt i detta avseende,
efter att rdtta
stadsplaneringen
inom
fordavhi?ilpadennabrist. Dlrutdver
i'tatt.tI iivrigt icke stadsplanerat.Di
missfcirhillanden.
planlzigsnini biir f<iregi all bostads- ras ocls& en omfattandenybebyggelse till r&dande
"var
En av de viktigasteuppgifterna ftir
situationen fcir Karl- fiir miijliggiirandeav bl. a' inflyttning
f.busiJr.
i Karlskogaeraft PL
stadsplaneringen
skoeis"del tlmligen bedrtivlig. Bost?i- till staden.
sitt 16saden cenett
tiilfredsstdllande
spritts
och
der-hadesilunda uppftirts
Det finns givetvis mlnga sYnPunk'
i
staden. Tidigare
ut 6ver stora omriden utan fdreg&ende ter att lagga pL en bostadsplanering. trala bebyggelsen
i centrum
att
bebyggelsen
har
antytts,
samordnad plan. I biirjan av L94O- Man mlste s&lundataga hlnsYn till
otillfredsstdllande
och
uniiku.tad
uor.
staden
talet tillkom p& olika h&ll i
giillande lagstiftning och samhlllets
vdrdefullt husbestlnd'
ocks&vissa provisoriska bebyggelser, ijnskemil, men ddrutcivergZillerdet att med ett mindre
av stadenfdrekommer
del
denna
Inom
som med tidin miste ldmna Plats f6r
skapa en bebyggelsemed en f<jr de
ytenhei. Utg&ngs'
boendet
ldgsta
Per
annan mera Permanent bebYggelse. boendesi god och ttivsam milj6 som
av centrum vore
en
sanering
fdr
Liget
Aven om v?isentligainsatser gjordes m<ijligt. Man bdr strdva efter att fi
gynnsamtidmutomordentligt
silunda
under 1940-taletf6r planl?iggningav fram variationer i omgivningarnatill
drebro.
exemPelvis
med
fdrt
av
staden, har dock mycket iterst&tt
bostadshusengenom anldggande av
Fdr Karlskogas vidkommande har
stadensplaneringsarbete' Under de tr?idg8rdaroch parker dvensomi dvrigt
sistatv& iren har man vidtagit itgdrder fOrsdka anpassi bebyggelsentill de-n det liinge funnits ett stort problem,
staden.Pl
fiir att snabbastmdiligt bringa till sin kringliggandenaturen. Bostadsomrl- n?imligenjirnvdgen genom
kommit dirnu
man
punkt
har
denna
med
stadsplaneringen
olika
liisning
girde" med en vdsent'
det "Petterssons
dro
sammanhingandefrtgor. Silunda har ligt iippen hyreshusbebyggelseutgdr h?in. ait vederbtirandei staden
behtlla
miste
att
om
ense
idrnvdgen
man ltist diverse mark- och stadsplane- ett ex-empel Pl hur man icke biir
strlckning.
f.rilgor,ordnat med fastighetsbildning, planera.
I anslutning hZirtill-de- sin nuvarande
Vidare Ir man numeraenig om att
anlagt gator och avlopp etc- I dessa honstrerades en modell 6ver detta
den planeraderiksvdgengenom Karluur.indin iir i dageni idge allt klart, bostadsomtidemed fdrslagtill fiirblttoch
i Kanongatans
i
hyreshus
lZigenheter
ca
si att 775
ring av miljiif<irhillandenamed bl. a. skoei, i huvudsak
bortet 300 egna hem utan svirigheter paikplantering och utplacerandeav strdikning, icke bijr utbyggasi urkunnakomma till st&nd. De omr&den, ilullar till gHIje f<;r bl.1. hyresgZister- sprunqligenplaneradomfattning.Man
siktar-si-lundap& att istadkomma en
sombertirtsav de nimnda itgdrderna, nas sm&barn.
huvudled genom staden,avseddi
lro bellgna i olika delar av staden,
bdr man vidare sod
Vid stadsplanering
-att
idrsta hand fdr den lokala trafiken
bland vilka kan n[mnas Skrantaomr&avskilja bostadsomr&strdva efter
SPinnrocken
Kardan,
men ocksi tillr?icklig att tillsvidare bekvarteren
det,
dena frtn de stora trafiklederna, d&
tjdna dven genomglngstrafiken,som
och Vdvstolen,Karlbergsomrtdet, Sl&tbarn och trafik icke alltid ha s&ldtt att
emellertid fl-r n?lrvaraideicke ber?iktervdgen, Cads-AbY, NobelParken,
anpassasie till varandra.Man f&r i
icke
Inom
Sandviken.
och
nas till mer dn lO /6 av den totala
Stack?allet
siditt icke driva denna tes ftir
trafiken. Det f8r bli en senarefriga
alltftir avl?igsenframtid r?iknar man ".rhra
lingt, d& dei nimligen ?ir niidviindigt
att planera en vlg fcir ledande av en
med att viss-delav den fdr Bofors vdlatt-barnensi sm&ningomvzinjasig vid
av
ndrheten
i
stadsdelen
eventuellt med tiden alltfcir stor gedstra
belZigna
trafiken.
nomgingstrafik utanftir staden.
det nuvarande Solhagsomr&detskall
miste buiiker
I ett bostadsomr&de
bli fiiremil f6,r stadsplanering. Aven
inMan auset dtt under Joftunaren
omr&den invid Rdv&sen komma P& och allmdnna lokaler av olika slag
enftjr
punkthus
avsett
planeras.
Ett
n&got ldngre sikt att stadsplaneras.
igLngsiitta och oerkstiilla en stdrre
Man har ndmligen numera inom sta- iamstlendevoie fiir ndrvarandeunder trafikutredning. Hiintid iittnar man
hade
den kommit till den uppfattningen,att uppfijrande p& Skrantatorg, och
tilliimpa en i Malmii tidigare prdaad
planerat
i
huset
dessacentralt bel?igna omr&den btira man i bottenv&ningen

<inskainee.siftermll. Bland de bofinns fcir ndrvarande
stadssdka-nde*
dvenen del anstiillda, som niidgas ha
sinafamiljer p& annan ort eller inneboendehos slektingar i staden. En
stor del av de bostadsstikandevid bolaget 6r emellertid sidana, som av
ofka anledningar6nskabyta l2igenhet
och d& framfiir allt ftir att fi tikade
bostadsutrymmen.

---_-*,F--j-

metod fdr trafiArtikning, Genom ma- ordningarna inom Skrantaomrldet, icke vore
berett att medverka till
temalishaf ormler Aan man med sttirsta Frddingsparken och Flygf?iltsv?igen, nigon lokal utredning.
siiAerbetfastildlla uiua nonner f dr den skyddsomr8detinvid Kilsta med dess
planerade stora fritids- och sportanF dr et ag snrirnnd ssammarzlr id ena
framtida planeringen ocb dimensio- ldggningar
samt fcir Carls-Aby.^
neringen ao Aomxtunikationslederna.
Herr GcistaNilsson erinrade om att
Disponent STijkander iffitgasatte, man tidigare diskuteratmdjligheterna
Samtliga anstiillda aid stdrre fi)retag
konzma an i slutet au april tillstdtlas om icke centrum borde f6rses med att anordna ett friretagsnemndssamh6ghus, varmed isyftades hus med 5 i
mantride gemensamtfOi hela koncer_
etl siirthilt formuliir fi)r besaarandeau
6 vhningar. I denna till ytinnehillet
nen och ifrigasatte, om icke detta
oissai formuliiret angiuna frSgor. Den jdmfcirelsevis
stora stad borde man kunde ske vid bokslutssammantr[det
i
buuudsaAliga frLgan gnller fdrdudgen str[va efter en koncentration av be- maj, fdrslagsvis
ijver en ldrdag och
ocb fArdtAttet mellan hemmet ocb ar- byggelsen. Det [r mdjligt, att skcin- scindag.
bettplatten under ainterticl och som- hetsvlrdenaskulle bli mindre tillgodoDirektdr Sohlmanframhdll, att man
sedda med en hcighusbebyggelse
i
i frirsta hand borde inrikta sie pi ett
martid. Samtidigt skall entellertid becentrum,men komme man med en sE- gemensamtsammantrdde
f<;r"n'oforrsuaras siirsAilda frfrgor ao intresse fi)r
dan stadsplanering
att bdttretillgodose verken och Nobelkrut, vilket
skulle
den aidare bostadsplaneringen. Hdr
de ekonomiska synpunkterna. Man kunna ske i maj vid
genomglngenav
skulle
vidare nedbtinsu avsti.nden bokslutet,
frigas om aederbtirandeawer sig aiil
bebodd, om iche, aar ntdn \nthar bo mellan hem och arbetsp-lats
och ddrSmt
samt bur stor liigenbet som iinsAat. med samtidigt elimineri en del sv&rld'stakommunikationsproblem.
Det uore ft)r den fortsatta stadsplaneNobelkrut
Stadsarkitekt pihlman fcirklarade,
ilngen oundgiingligen nddaiindigt, att
att frhgan om den slutliga planeringen
de personer,som komma dtt anf\rtroJ
Ordinarie kvartalssammantrlde
med
av centrum dnnu icke tagits upp till
Nobelkruts Fdretagsndmndhiills den
frhgorna, jriruudl besaaradera sB fullprdvning. Det funnes emellertii-skiil,
7. 3. 1952 under direktrir Sohlmans
rtAndigt ocb Alart rcm m6jligt, ocb som talade
fcir en bebyggelseav hus i
ordfcirandeskap.
bade man anledning boppas, att .rh hd'gst tre viningar, viiken bl. a.
ur
Till sammantrddethade stadsarki_
socialsynpunktansettsidealisk. MyntAulle bli fallet.
'be- tekten G. Pihlman och direktcir H.
digheterna voro i allmdnhet icke
nagna att giva tillsrtnd till hijsre be_ Nordqvist-inbjudits f6r att redogrira
vad sorn"itHdrefter ldmnadesen redosdrelse byggelse.Med lighusbebyggebelunde fdr bostadssituationen,
fdr en dispositionsplanfcir en p-arkan- man bdttre tillgodosebehovetav sol-, gjorts och vad som planeras.
Iiiggning mellan Grdnfeltshasin och belysnings- och girdsfcirhillanden.
Val
BoIngen. Med denna plan"syftade Kostnadernaf<ir byggnadsmaterial
till
man att gtira anslutningen till Mdc- hdghus skulle vidare bliva vdsentlist
Till vice ordf<irande utsiss herr
keln si vackeroch tilltalfide som mdi_ stcirre ain motsvarandekostnaderfdr
Karl Hansson,till ny ledamot-avF<irligt med utnyttjande av de res,rrser llgre hus. En kisning av bostadsbeslagskommittdnheri Vitalis Hagberg
.
naturen i sig_sjZilv
bjuder. Hdr plane_
-lZings Dyggelsenr centrum vore uppfcirande och till att mottaga varsel betr.-uppl
rades. en cytel- och gingv?ig
av punkthus pi d?irfdr lZimpliga platsdgningar och permitteringar hirr
stranden, vidare en uppliiggningsplais t.l.
Frigan hade emellertid, som
Linus Karlsson.
fcir bitar med mdilis-hit FOrve"ddrbo- redan antytis, dnnu icke slutgiltigt
rande bitdgare att i"denna plats h&lla prcivats,och skulle man givetvis itri,ia
till med reparering och fdwaring av efter att om mdjligt ,pp?,itr, om icke Kaarstd.encle frdgor
bi.tar iiver vintern. Oster om Nl.set hrighus,si dock punkit,ur.
Overingenjcir\Tahlquist meddelade
fanns inplaneraden sdrskildbithamn.
att de frigor betriffande busshillplatVidare iterfanns i planen boll- och
ser m. m. som upptagitsvid friregien_
tennisplanersamt vditer om Nzi.seten
uriga krenden
de sammantrdde
numeraha ltistspi ett
badplats. Nigon sZirskild bostadsbePensionsfrSgor
tillfredsstiillande sdtt.
byggelsevore icke planeradinom detta
Vid fdregiende sammantrZidehade
Hem Gcista Nilsson fcjredrog en
g1led: med hdnsyn tilt avloppsfcir'^
f<ireslagitsdndring av bestdmmelserna
av arbetarrepresentanterna
hillandenaoch sjcinMcickeln.
i F6re-taesndmnden till Ndmnden avqiven sk-ri- betrdffande belciningar fcir utfrirda
Slutligen demonstrerades
en modell
fd,rbdttringar av tillierkningsmetoder
civerstoradelar av stadenmed tonviki velse, med fcirslag om h'iigre penm.
m.
sion
3t
bolagets
pe-nsiond.rer
Jumf om
pi de centrala delarna,Carls-Aby,RivDirektcir
verkstdllandet
Sohlman framhdll nu att
av
en
utredning
frir
Esen,Kilsta- och Skrantaomridena.
Av
den i anslutning till demonstrationen underscikning av mcijligheterni att det tilliimpade systemetfaststillts fcir
ldmnade redogcirelsenframgick, att genomfciraen pensionsfcirslkringfcir hela koncernen och att en separatbe_
stdmmelse
fcir Nobelkrut ddrfbr ei kan
stadsplanerarna fcirscikt att pE allt afbetatna.
faststillas. Direktiir Sohlmanerinrade
sdtt, med hdnsynstagande
tif f6rutDisponent NTijkander fcjrklarade riven om, att om f<jrbdttrinsar
framnlmnda synpunkter pi. en stadsplan, hdrtill, att man fd,r hela
industrin tillkomma, som iro av den ait att de
giira bostadsmilj<insi tilitalande som satt en s?irskiidkommitt6
fcir qemen_ kunna patenteras,utger ersdttningar
mdjligi. En nirmare redogtirelseldm- sam utredning av
dessapensionifrigor
elter andranofmer,iin de som annars
nades i detta sammanhangf6r an- samt att bolaget med
anledning h2iiav fcirekomma.

a
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Koniunhturouersikt
Direktdr Sohlman meddelade att
han vid F<iretagsndmndensi Bofors
sammantrldeldmnat en utfdrlig dversikt tjver det ekonomiskaliiget och att
rcfent av denna kommer i B-Pilen,
varfiir han nu endast skulle nimna
nigot om fiirh&llandena ftjr Nobelkruts del.
Direktdr Sohlman konstaterade att
en viss l?ittnad i arbetskraftproblemet
pl sistatiden intrdtt, men att bostadsir8gan dnnu dr ett besvdrligt kapitel.
Underskott av arbetskraft fcireligger
fortfarande i ammunitions-, sprdngdmnes-och krutavdelningarnasamt i
vissasektionerav F-avdelningen. En,
dockej sdrskilt stor, nyrekrytering frin
Viisttyskland planeras, som meddeladesvid fdrra sammantrldet.
Betrdffande brdnslesituationenhar
l?iget i viss m&n f6rbdttrats. Detta
g?iller siirskilt kol, varemot kokstillgingen fortfarande ?ir knapp.
Betrdffandeden kemiskarivarutillg&ngenanfdrde direktdr Sohlman, att
tillgingen p& cellulosa dr god, men att
priserna iiro hdgt uppskruvade, dock
med en nu vikande tendens.
P& sidana importeraderivaror som
toluol, metanof och bensol rtder
knapphet. Vi ha dock relativt stora
lager,varfdr nigon omedelbarrisk fdr
driftstopp p& grund av rtvarubrist
knappasttorde fbreligga.
Beldggningenp& de militnra avdelningarna [r god. Frin svenskafijrsvaret fdreligga stora order, varfdr vi dro
sikrade ftir relativt ling tid framit
med normal produktion.
Fcjr civilsprdngdmnen fd,refinnas
goda miiiligheter till leveranserinom
landet, men fiir export ir situationen
sImre.
Leveransmtijligheternafijr de civila
produkternalro sdmre. Utomlandsha
itora prisfall pi s&dana produkter
skett. S&lundaha ldkemedeloch f?irgdmnen sjunkit i pris med 3o-4o %.
Siirskilt frin Viisttyskland dr konkurrensenhird. Ddr har produktionen
kommit ig8ng i stor utstrlckning och
produktionsindex har stigit i d,verraskandegrad. Viisttysklandhar tillgEngtill billigare r|varot iin vi, arbetskostnaderna dro avsevdrt ldgre och
diirjiimte finnes ett tullskydd av betydligt htigre grad in vlrt.
Fdr ossg?illerdet att driva ned produktionskostnaderna genom rationalisering av arbetsmetodernaoch anskaffande av billigare r&varor.Problemet
dr synnerligenallvarligt. Verkstadsindustrinbefinner sig f. ii. i sammaldge.

Den trafikutredning, som nu skall
goras och som taladesom i f6redraget,
Direkt6r H. Nordqvist redogjorde vlntas ge besked om alla svirigheter
ing8endefcir bolagets insatserfcir bo- som finnas, om huru gator och vigar
stadsproduktioneni staden samt f6r
o. s. v. Dl denna
b6,radimensioneras
l[get pt bostadsfronten, speciellt sett utredning blir klar skall en omplaneur bolagetssynpunkt och stadsarkitekt ring ske. Det gZiller di att se till att
G. P&hlmanfiir stadensbostads-och man f6r de trafikleder som behdvs.
trafikproblem, vad som gjorts och vad S?irskilt skall hiinsyn tagas till cykelsom planerasatt gtiras.
trafiken.
Bida ftiredragen illustrerades med
Herr Hagberg drog upp frigan om
tabeller, demonstration av modeller l?implighetenav att beh&lla huvudled
iiver stadens centralare delar och av genomKarlskoga. Han ansig det vara
vissa byggnadsomriden.De synnerli- blst att avlysa den.
gen intressantafciredragengav en klar
Stadsarkitekt Pihlman anf<irde att
bild tiver situationen.Referat meddelas icke i detta sammanhangendr saken diskuterats mycket. Detta dr
samma fdredrag hillits vid Fiiretags- emellertid en ordningsfr&gaoch ei en
nlmndens vid Bofors sista samman- planl?iggningsfr&ga. Kommunalborgmestarenhar hand om sidana ffigor.
hinvisas till
trdde, varfiir intresserade
referatetdzirifrin.
Herr Ldnnqvist tackadefijr de klarfiiredragen. Han ansig det
liiggande
Direkttir Sohlman tackade fdr de
motiverat
att tillsZitta den av
vara
och
redogdrelsetna
viirdefulla
bida
j
f tireslag'
t
dnstemannarePresentanterna
fd,rklaradeordet fritt.
na kommittdn fiir att bevaka de perP& anmodan av direktiir Sohlman sonliga intressena.
redogjordestadsarkitektPihlman nlrDirektdr Sohlman anslg det ej vata
mare fcir hur det tenkts betraffande
att tillsltta en kommitt6 fdr
lyckligt
jiirnvZigslinjenoch riksvdgen genom
en enskild grupp. Vid
representera
att
staden. Han meddelade att man i
tillg[ngiiga bostider
av
f6rdelningen
stadsplanenriknat med att jirnvlgen
min hdnsyntill
i
miijligaste
man
tar
skulle i stort ha sammastrld<ning som
o. s. v.
ldge
arbetsplatsernas
nu. I vissa avsnitt blir det en omldggDirektcirNordqvist anf<irdeatt man
ning och nigra planfria korsningar
m&stebyggas. Det har ju ftireslagits miste se alla pro6lem i ett stort samen helt ny strickning, nimligen fr&n manhang. Det ir givetvisett vitalt inBofors fdrbi Bjiirkborn och vidare tresseatt allt gdres pl biista sltt. I det
storakan man ej vinna ntgot p& att ha
dver V:a Rdvisen,samtnorr om Karlenskildakommitt6er.
berg fiir att vid Odlingen anslutastill
nuvarandelinje. Detta proiekt skulle
Genom den omtaladeutredningen,
emellertid draga mycket stora kostna- som fdrutom sj?ilva trafikfrtgorna
der. En ny bro miste byggas,planfria
dven skall ge beskedom dnskemil bekorsningar skulle dven di bli ntidviin- trdffande bostider, f&r stadensmyndiga och ny jirnvlgsstation mtste an- digheter uppmirksamhetenriktad iven
ldggas. Dessakostnader hade sdkerli- pi sldana problem. St?indigkontakt
gen fitt betalas av staden dA NBJ
mellan bolagei och stauppr?itth&lles
knappast skulle vara intresserat. En din i dessafrigor. Det har ocks&varit
flytlning av jdrnvdgen skuile iven be- utomordentligt v?irdefullt med den
tyda mindre bekvZimlighet fcir s&v?il kontakt som vunnits med Fiiretagsperson- som godstrafiken och den ndmnderna,men det finns ju miijligvinsi som skulle ernis ftir bebyggelsen heter att ocks&fortldpande fi kontakt
skulle vara mycket mittlig. Tanken pi
med sivdl bolaget som berdrda mYniindring av jdrnvdgensstrdckning har digheter.
ddrfdr slopats.
Det har alltid varit en strdvan att
Riksvigen hade man tenkt skulle ga fordela bostldernamellan Bofors och
fram fr&n Sommarbrid<an,tiver Svart- Nobelkrut i proportion till antalet anllven och Sandviken, ddr Noravdgen stiillda. men av olika skiil dr detta icke
skulle anslutas, fd,rbi Boforsverken alltid miijligt.
rnot Kanongatan. Detta projekt skulle
Direktijr Nordqvist meddelade,att
bli oerhdrt dyrbart och skulle dela stadi l?igenheteri HSB-husenp& Carlsden i tvl skilda delar, vilket ur flera
Abv fcirst utbi<jds,tecknadesav 52
synpunkter ej skulle vara si lyckligt.
Stadsarkitekt Pihlman ansig att hu- lZiglnheter10 av Nobelkruts personal
vudgatangenom stadeni fijrsta hand och vid en senareetaPPom 46 ligenheter endast 4. Vid fiirdelningen av
bcir byggas f6r det lokala behovet.

problemet
Bostads

bostdderna
i "Vinkelboda" fick Nobelkrutspersonaldrygt 30 /o och i Lindgrenshusen25 /o. DhektdrNordqvist
ans8gatt Nobelkrut fitt sin del.
Man m&ste dven vid fd,rdelnincen
ta hdnsyn till andra faktorer. Ny-anstd.lldpersonali nyckelpositioner
miste
beredasmdjlighet till bostadf<jr att vi
dverhuvud skall kunna anstdlladem.
Likasi kan det finnas redan anstdlld
personal, som dr mycket viktig frir
driften och som hotar sluta om ei bostad ordnas. Det kan tvckassvnnerligen orittvist att sidanaerh&llabostad
fcjre dldre anstdllda,men det dr en
nddviindighet. Aven personer med
storafamiljer kan ibland f3.fciretrlde.
StadsarkitektPihlman podngterade
att det alltj2imtfinnas restriktioneroch
att man ej ffu bygga vad som erfordras. Bostadsbristrider, med enstaka
undantag,i hela landet. Han hdlsade
organisationervdlkomna f6r diskussion om de s[ tinskade.
Herr Ldnnqvist framhrill att det
icke varit n&got krav att tillsdtta en
kommitt6. Man hade trott att en sidan
skulle vara till nytta. Vi ha ju nu hcirt
att bolaget har 6gonen pt problemen
och man fir antaga,att det kaos som
ritt p& bostadsmarknaden,har sin
grund i de svira fdrhillanden som
ritt. Man fir hoppas att det i framtiden skall gi liiitare art planera pi
ett fiirnuftigt sdtt.
F t)r sI ags uer k sam b et en
Overingenjdr\Tahlquist meddelade
att tvi fcirslaginkommit, varav det ena
iterkallats. Se vidare under rubriken
"Fd'rslagsverksamheten".

Gaskiirl
Arbetarledamdterna
hade i skrivelse
anfdrt att antalei gasflaskor, frdmst
fcir-acetylengasvar 6tiilrdckligt, vilket
medfcirtdrdjsmil vid byteochleverans.
- Overingenjdr STahlquisi ansiq ati
denna f rlga ej hrirde hemma i FOretagsnlmnden,utan att det varit ldmpligare att gdra framstdllningdirekt till
arbetsbefdlet.Detta underitrciksdven
av direktrir Sohlman.
I sakmeddelade<iveringenjcir\7ahlqrrist att bolaget hat 7I egna gasflaskor. Fcirridsfcirvaltaren,som urtalat sig i f!,gan, hade trott att det syndas mycket vid iterldmnandet av
flaskorna och <inskadestcirresnabbhet
hiirvidlag. Flaskorna dro relativt dyra.
nu kostade troligen omkring 400':kronor per styck. Frlgan skulle emelIertid hillas under upprndrksamhet,
I

Glasf drrddet aid. laboratoriet
Arbetadedamciterna
hade i skrivelse
anmdrkt p& att glasfdrridet endasth&lles cippet vissatider pE dagen, viiket
f<irorsakatatt man vid irenden dit fatt
vdndaom. Man ans&gatt fcirridet b6r
hillas tippet hela dagen.
Overingenj cir \Tahlquist meddelade
att tiderna fdr <ippethitlandecikats
fr. o. m. den 1. 2. 1952 och att personalen dven har andra cdromil att
utfcira In utldmn:ng. Tillgenglig personal ricker icke till fdr l?ingreiippeth&llandeoch bes6ksfrekvensen
motiverar ej personalutdkning.

bestdllningen anmodasse till att inga
bilar komma vid ifrlgavarande tid.Rdrarbeten

Arbetarledamiiterna
hade i skrivelse
framfcirt klagomll dver att bolagets
egna rcirarbetare ofta fi utfrira det
sdmstaoch minst betalda arbetet vid
nybyggnadsarbetenoch att ijvrigt arbete civerl5.tes
till entreprendrer.
Ingenjdr Dal6n anfdrde att anslutningen av vattenledningar och avlopp
m&steanpassasefter driften i fabriken
och helst utfdras av eqet folk. pa
grund av senastetidens*br&dskahar
grundgrivnin gar i f.lera fall mist piHerr H. Karlssonmeddelade,att di
bcirjasinnan konstruktionernai dviist
transportpersonal
anldnt med gods, de
dro klara. Fdr att ej hindra bygget, fr'a
ej kunnat avldmnadetta, vilket orsakat
vi di mist gd,rade till grunden-ldranextra kdrningar.
de arbeteni sjdlva. Di arbetsanhopVerkmlstare Andersson hade icke ningen varit si stor har sedanen
dil
underrdttatsom tiderna fdr dppethil- av resteranderdrmontage mist
utldmlande,men nu di man kendetill dessa nas till entreprendrer.Vi fcjrscika
dock
kunde man ritta sig direfter.
i mcijligastemin ge vilra egra arbetare
dven sidana arbetenoch p& sistoneha
kompletta installationergjorts i flera
Trafiken genonzhuaudporten
byggen av eget folk.
I skrivelsehade arbetarledamiiterna
anmlrkt dels pi att bilar tillttas kdra
^Ingenjdr Dal6n vdnde sig mot p&stiendet
att f<irtjiinstmiijligheteina
in p3.omridet just den tid di arbetarna
skulle
vara
sdmre frir de arbeten som
ldmna fabriken fdr dagen, samt att
bolagets folk utfrir, si dr icke fallet.
morgonbussarna
tillatas kdra ut innan
Herr L. Karlsson sade sig
f6rste.
'lidigare
arbetetbdrjat, varigenomstark trengrdrmokarna
di
samma
sak
sel i porten uppstir.
hdnt milarna. Han yrkadepi andiing
- Overingenjdr N7ahlquist trodde ej av dessafiirhillanden.
det skulle gi att fcirbjudabilar att k6ra
in vid tiden fdr arbetetsslut och belakt inom fabrihsomrddet
triffande bussarnas
tillbakakrirningpi
I skrivelse hade arbetarledamiiterna
morgoarna har NBJ meddelat, att
bussarna miste sittas in i ordinarie pitalat att jakt pi hare fitt bedrivas
stadstrafikense tidict att ett omedel- inom fabriksomridet. Detta hade
istadkommit fd,rargelsebland arbetarbart Stervdndande
?iinodviindigt.
Herr Skyllkvist ans&gatt det stdller oa som pn bZistasett omhuldar djuren
till trassel att lltta bilar kdra in senom och ha trevnad av dem.
Direktiir Sohlman fcirklarade kateporten omkring kl. 16.30. Deikomgotiskt att iakt inom fabriksomridetdr
mer l8ngtradare och personbilar. I
Bofors dr inkcirning f<;rbjuden vid fd,rbjuden,men att en mycket begrdntider di stdrre utpasseringar
sker. G&r sad jakt vid tvenne tillfiillen till&tits.
detta i Bofors, bcjr det ju dven kunna Anledningen hdrtill var att hamna
gick hirt 5t v:ixtligheten och det var
gt hnr.
endast tvi harar som f?illdes. Men
Ingenjd'r Carbonniermeddeladeatt
detta var ett undantag. Man avsig
lingtradare numera ej sliippas in pn
mera att skrdmmabort dem dn att deomridet efter kl. 16.00,de bods ej kin
cimera dem.
tagas emot. Trafiksikerheten dr ett
Herr Skyllkvist framhdll den trevstort problem. Det Ir ju meningenait
nad
djuren beredapersonalenoch anporten skall utvidgas och att den ins&gatt om skadegdrelsevar f6r handen
och utgiende trafiken skall skiljas.
kunde trld och buskar skyddas med
Herr Hagberg ansig att ink<irande nitstdngsel.
Har:'rna b6ra f.L van,
bilar bd'ravisa litet hdnsynoch vrinta
men ddremot finnas rrivar som torde
en stund di std,re utpasseringarsker.
gdra mera skada. Herr Skyllkvist fcjrDirektdr Sohlman utialade sig fiir
klarade sig tacksamf<;r diiektOr Sohlatt en underscikningverkstllles-och mans uttalande att jakt inom fabriksingenjrir Carbonnier fcireslogatt bil- omr&detzir fcirbiudet.
Eog

er i hiig grad
dessutom utgdr en s& stor del som staden, avd. 61, som
till mitten
arbete
har
och
60 7o av fiiretagets omkostnader,an- iiverbelasd
avd. 31
:D141
Automatvetkstaden
av
omav
Nohabs fciretagsnlmnd hdll sitt s&gs ingen radikal sdnkning
av
slutet
eller
mitten
till
svsselsatt
1r
alternautan
enda
mdilig,
fiirsta sammantrddef<ir tret den 6 koitnaderna
beliigtivet att istadkomma6kad konkurrens- niisti &r. Verktygsavdelningen
marc 1952 i fiireldsningssaleni Noan- ges f. n. med reservdelarfcir d'esel i
habs nya forskningsbyggnad-under kraf.t dr att tjka produktionen Per
Ie stor utstrdckning att endast fiiga
antalet
mellan
Fcirhillandet
direktiii Odelbergs ordfcirandeskap. stiilld.
verktyg levereraspi best?illningtill
ligger
arbetare
antalet
och
tiinstemln
Sammantridet hade givits formen
den
kundei. Hdrdverket Zir fullbelagt till
fdr
genomsnittet
av ett stdrre informationsmiite och, hos Nohab pi
slutet av nlsta ir och yttedigare en ugn
verkstadsindustrin.
f6rutom fdretagsnimndens ledamijter svenska
skulle behdvas.Redan utldmnadeoratt
gjorts
ha
Fdrsdk
Proidmfdra
voro ett 70-tal repremedsuppleanter,
och
der belZigga tackidrnsgjuteriet med
och duktiviteten vid olika fdretag,
sentantiifiir arbetare,arbetsledare
fdr Io-L2 m&nader
nigra
torrsandsirbeten
med
framhiill
direktdr Odelberg
inbiudna.
tidnstemdn
'
fdr 6-7 mltnader.
rlsandsarbeten
och
stegrad
av
ncidvlndigheten
exempel
Utdver nlgra formella lrenden
ha order utldmmetallgjuteriet
Till
de
Nohab. Av
rdrande ndmndens sammansdttning oroduktionstakt vid
och till smedjan
6
m&nader
f6r
ca
nats
kommer
o. dyl. uPPtog fiiredragningslistan otlta tillverkningsgrenarna
Arbetstillg&ngeni
minader.
ftu
Bofors3-6
tid
av
atbetad
40
t.
f
.
P&
/o
endasten punkt, nimligen:
d'rsdkarbeten, 3O /o P3' diesel, ZO /o P3" de metallurgiska avdelningatna
koniankangiende
Orientering
uttiver
minader
flera
ytterligare
rad
6kad
En
lok.
t0
turbiner och
/o P3,
turli)ge, orderstock, produktionsproduktivitet skulle utom konkurrens- de aibeten,som enligt ovan redan utkostnad ocb utuecklingstendenser idrmigan mdjliggtira en okning- av limnats. Modellverkstadendr syssel12
civiltillverkningarnasandelav proCuk- satt fd,r &tminstonede nirmaste
inom. N ohabs aerksambet sgrenar'
minaderna.
framhtill,
Odelberg
Direktiir
tionen.
Direkttjr Odelberg fiirklarade i sitt
Tillskottet av nyanstilld arbetskraft
strdva efter att hilla
inledningsanfiirande,att avsikten med att man miste
Lret var ei tillrdckligi, ytterligare
forca
kvaliatt
liksom
detta utvidgade sammantrldevar att givna leveransldften,
behdvas, men f. n.
maskinarbetare
nivi.
pi
hdg
en
bibehillas
m&ste
teten
fiirsiika iika insikten i och ddrmed inLikasi dr bemontdrer.
allt
framfdr
meddelades,
If rlga om arbetskraffen
tressetftir fdretagetsvisentliga frigor
fdr
lokdetalier,
av
stort
hovet
rekryp&
minska
Putsare
qenomatt cippetoch utan hemlighets- att bolaget nu dmnar
skovlar.
och
turbinhjul
stika
stlllet
i
och
utomlands
irakeri behindla bolug.ts ekonomi, teringen
arbetare.
marknadsbeddmning,framtidsplaner fi yrleskunniga svenska
Dieseluerkstaden
de
senaste
fcir
o. dyl. Han redogiorde
minadernas internationella och sven- Be liig gnin ge n i u erkst iid erna
IngenjcirEinar Lindberg, som ldmska konlunkturutveckling, omnlmnde
en dversikt av situationeni die'
nade
Ingenjdr Arne Landber-elimnade
det dverskottp& vissakonsumtionsvafiirklarade att till fiiljd
selverkstaden,
beliiggfiir
redogdrelse
en
ror och pi senastetiden lven kapital- diirefler
personalbristen
dr Nohabskapacitet
(med undantag av
varor, som intrdtt, trots att den tyska ningen i verkstdderna
fdr ndrfdr'dieselmotortillverkningen
av dieselverkstaden).
och lapanskaindustriendnnu ei satt in
arbeten
att
Trots
liten.
fdr
varande
20
dro:
i
arbete
bestlllningar
Stcirre
hela'iin konkurrenskraft,och underarbetstim6-7000
ca
motsvarande
av vilka
strijk att Sverigesposition p& export- &nglok for StatensJdtnvd:gat,
mar per m&nad Placeratshos under11
ellok
mai,
i
as
ptbdrf
skall
leverans
mycpiverkas
vintas
marknadernakan
leverint6rer, uppgir kapacitetsunderlevereras
biiria
skola
som
ket starkt av den internationellaut- for TGOJ,
skottet i maskinverkstadentill ca 9ftir
lok
dieselelektriska
1954,4
i
mars
vecklingen och de kostnadsstegringar,
pi vilka bestZill- 10000 timmar Per m&nad,vilka arbesomintrdder i landet under 1952. Det danskastatsbanorna,
just
som skolaleve- ten ytterligaremiste ldggasut hos unoch
erhillits
stora svenskaexport6verskottet1951, ning
mars 1954' Delar derlluerant<irers& ldnge brist pi arsom till stor del framkommit genom reras med b6rjan i
i Danmark, betskraft r&der. Till f6lid av kapacidehirgaprisernap&skogsprodukteroch av dessalok skola utfdras
z1 tetsunderskottet i maskinverkstaden
hos
Nohab.
monteras
e*pott till valulasvaga linder, kan men loken
uppstir storaproblemi dieselmontagesysseloch
n.
i
arbete
f.
dro
turbiner
r'?intas bli starkt ftirminskat under
hela nlsta &r avdelningen,der b.ist pi monterings1952. Industriproduktionenkunde ej sdttamontageverkstaden
1914' I gia- obiekt ibland uppst&r. Tillverkningen
in
pF'
stycke
vdntas dka i samma omfattning som och ett goti
slut av reservdelatuteitt fiir ndrvarandeca
tunga-giutgodset
dei
tir
teriet
fiirra tret, beroendep& rivarubrist i
att 20 /o av Nohabs hela kaPacitetfdr
vissaavsnitt och avsdttningssvirigheter redan i ir, men nigon svirighet
dieseltillverkningoch bel?iggerdieselddrigesom
personal,
den
i andra. Okningen ans&gskomma att sysselsdtta
verkstaden,avd.79, till ca 6) %. Au
Ingenjcir
icke.
uPPster
fristilles,
nom
stannaunder 2 /o.
be- belZiggningskurvanframgir att dieselVad Nohab betrdffar stg direktcir Landberg redogjordelven fdr de
verkiiaden, om hdnsyn tages till rehos
Nohab
utlagt
Bofors
Odelbergmed bekymmerPi de steg- stiillningir,
servdelar,Zirfullbelagd1952 och1913'
itf<jr
verkstdderna
belZigga
som
och
radekostnaderna,som gjort att en del
Fiir n[rvarande dro 226 motorer av
bestdllningar g&tt oss fiitbi. Som skillis tid framilt'
typer plus en fdrsta motor av
8
olika
verkstadsavdelningarna
Av de olika
nfallsstyrelsens
Vattenfallsstyrelsens
exemoelnd.mndes
ndmn
exempel
tillverkning. Av dessa
under
ny
tyP
av
mitten
till
plitslageriet
fullbelagt
ir
r.n.rie upphandlingar av turbiner,
,d.io
varav 94 for leverans
145
silda,
60 och
sombest[lltsdels i ltalien, dels hos en ,,eitu ir. iraskinverkstalenavd.
Hittills i ir ha 8 motr.
innevarande
nuvaMed
&r.
n?ista
av vlta svenska konkurrenter, som 37 till slutet av
6 dro f?irdigaoch provlevererats,
torer
i
maskinrider
arbetarstyrka
rande
kunnat Estadkomma avsevdrt llgre
verkstaden t. o. m. dverbeliggning. ktjrda och ytterligare 7 bli f?irdigafiire
inglr
pris. Eftersom lonekostnaderna
mars mtnads utging.
ii btott i den produktiva liinen utan Sammaiir f<irhillandeti montageverk-

Nohab

r'-'
Arbete .plg6l att minska antalet
typer, eftersom Nohab och Polar motorerna i en del fall t2ickavarandra.
Ingenjiir Lindberg hoppadesatt detta
skulle leda till avsevdrdabesparingar
i arbetef6r siv?il motorer som si sm6ningom fijr reservdelarmed 6kad och
bdttre produktion som fdljd.

T urbintillaerkningen
Ingenjd'rC. E. Svalaredogjordefcir
turbintillverkningen. Han llmnade en
6versikt iiver de turbintyper, som nu
fcirekommaoch gjorde dven en historisk iterblick ijver turbintillverkningen
hos Nohab frtn den best?illningp& en
liten turbin, som erh6lls redan 1847
fram till leveransenunder 1952 av
130.000hk turbinen fdr Harspringet.
Aven vira allvarligaste konkurrenter,
i siviil Sverige som utlandet om..
namndes.
Mycken vaitenkraft finnes Innu outbyggd i vddden, men en undersdkning,
som nyligen gjorts inom F<irenta
Nationerna har visat. att turbinverkstddernassammanlagda
kapacitetdverstiger efterfrigan, och in hirdare
priskonkurrenskan ddrf6r vdntasi den
m8n den nuvarandehcigabeliiggningen
hos verkstiderna minskar. I Sverige
d.r den utbyggbara vattenkraften b!grinsad, och man rdknar med att inom
30 3,r all vattenkraft hlr utnyttiats.
Under de ndrmaste 8-L0 tren kan
vdntasatt kraftverk fdr ca 1,8 mili. hk
effekt komma att utbyggas i Sverige.
Fcir dessa arbeten har den svenska
turbinindustrien tillr2icklig kapacitet.
Ingenjdr Svala pitalade i detta sammanhang de bestdllningar,som Vattenfallsstyrelsen nyligen placerat i
Italien pi turbiner fiir kraftverken
Stugun och NIverede, fd,r vilka de
svenskaprisernatyvdrr icke varit konkurrenskraftiga. Dirigenom ha ca
400.000 arbetstimmar,d. v. s. cahdlften av vir verkstads S.rskapacitet,berdvats svenska arbetarc,bortsett frin
de arbetstimmar, som utg& frir riraterialframstdllningen vid jd.rnbruken.
Talaren framhdll detta som en mycket
allvarlig sak, sorh bdr sporra envar till
bdttre planering, frirenklingar i konstruktion och arbetsmetoder,bdttre berdkningar och ijkad arbetsintensitet,s&
ztt vi f.3,6,kadkonkurrenskraft.
Aven om alla fd'rut antydda svenska
turbinbestillningar skulle placeras
inom landet, fir Nohab behov av att
exportera, och d& komma vi att mdta
den htrda konkurensen utomlands.
D3.giiller det att hdvda sig genom hrig
10

kvalitet men samtidigtfrirbilligad pro- mritte mycket h&rd konkurrens frin
duktion. I detta syfte har Nohabs Tyskland. Export av enfaslok har ej
forskningslaboratoriumtillkommit. Ta- fcirekommit och de likstrdmslok som
laren ansig den svenskaturbinindust- offereratstill uilandeti samarbete
med
rien sti p& en mycket hrig nivi och Aseaha visat sig fdr dyn.
redan ha uppnitt en si hdg grad av
3) Motorloh. Talaren orrnrimnde
teknisk full?indning att inga revolutionerande framsteg kunna fdrvdntas, virt samarbetemed General Motors,
utan fcirblttringarna komma sannolikt Electro-Motive Division, men gick ej
att avsede smdrredetaljerna. Regula- in p3' n&gra ndrmare detaljer hdrom,
torerna utgcira dock ett undantag, och d& han f6rutsatte att de voro k2inda.
ddr har Nohab i sin nva hvdro- Nohab arbetar f. n. med konstruktion
av tre typer diesellok, som avses bli
elektriska regulator f8tt etl tillverkningsobjekt, som talaren hoppadesen standard,ndmligen ett 500-700 hk
hel del av, eftersom Nohab synesha vixellok med hydraulisk kraftd,verftjring, ett 1000-1200 hk lok och ett
hunnit ldngst inom detta omr&de.
1500 hk lok bida fdr linjetjiinst och
med elektrisk kraftciverfciring.
Lokti/luerkningen
Att Nohab lyckats konstruera ett
Overingenjdr Richard Keller, som 1t00 hk lok med si ligt axeltrycksom
talade om loktillverkningen,uppdela- 15,5 ton, vilket erfordrasfrir de europeiska j?irnviigarna,har imponerat pi
de sitt anfd'randei tre avsnitt.
vira amerikanska fdrbindelser. TalaI) Angloh. I konstruktivtavseende ren anslg, att de lok av denna typ,
ansesNohab ligga vdl f.ramme if.riga utrustademed amerikanskt drivmaskiom 2 och 3 cyl. lok. De svenskajirnneri, som just silts till de danskastatsvd,garnaha behov av ytterligare inglok
banorna, komma att vicka den stdrsta
f<ir normalspir utijver de 20 st. 51 lok, uppmirksamhet, varfdr det gdller att
Nohab nu har i tillverkning, men alla gdra sitt yttersta fdr att de skall
Jdrnvigsstyrelsenanser,att nyanskaff- bli en succ6.
ning bd'r anst&tills erfarenhetvunnits
Behovetav dieseldrivnalinielok simed det s. k. drivgaslok,som bestiillts vdl som viixellok frir
de svensk
a j*nhos annan firma. Fd,rfrigan vdntaspE vdgarnair trdngande,men
di endast
30 smalspirslok. Man cinskar helst mycket 13.gaaxeltryck kunna tillitas,
dieseldrivnalok, men om sidana ej gi
flr man sannolikt v[lia hydraulisk
att skaffa, ftr inglok duga. Konkurkraftiiverfciring,som medgiver llttare
rensenvintas bli mycket hird, sirskilt
konstruktioner. Ifrtga om vdxellok
frin Tyskland. Exportmdjligheterna har antytts, att SJ skulle
beh<jvaca 100
ifriga om Snglok bedd,masf. n. som st. 25 ha k<ipts frin
Tyskland och
mycket smi, dels pi grund av att bdrja i dagarnalevereras.
I offertgivdiesellok alltmera komma i fcirqrun- ningen fcir dessalok deltog d.ven
Noden, dels p& grund av att vi ef [ro
hab men blev utslagna i konkurrensen
konkurrenskraftiga i pris och leverans- med tyska firmor. Fd,rfrlgan
vdntas
tid med exempelvistyska,kanadensiska inom kort pi ytterligare lok, dE mycoch pi sista tiden d.venjapanskalok- ket hird konkurrens kan vlntas
ifriga
verkstider.
om sivdl pris som tekniskt utfdrande.
z) EleAtrisAa/o,4.Konstruktivt ligNohab hoppas kunna upptaga exga de svenskaverkstddernavdl fl:;m- port av dieselelektriskalok, frdmst till
me, ndr det g?illerkoppelstingslok och vira nordiska grannldnder, men detta
ramverkslok med enkelaxeldrift. F. n. fdrutsitter att de 4 lok, som nu bepigir konstruktionoch tillverkning av stdllts av de danska statsbanorna.bli
boggieloktyp Co-Co4i00 hk, litt Ma, bra och kunna tillverkas till konkurfrir vilket Nohab konstruerar boggier- renskraftigt pris. Overingenjiir Keller
na. Nohab konstruerariven boggierna v?idjadedlrfcjr till alla att med entufcir de lok Bo-Bo som bestdllts av siasm gi in frir detta fdrstlingsverk,
rcJo.
si att det frin bdrjan blir en fulltraff.
Talaren redogjorde fcir de nyan- Det kan yara et pori ut till viirlden fdr
skaffningarS. J. planerarfd,r att ticka Nohabs loktillverkning.
den stora bristen pi ellok. Ehuru utAv motorvagnar Lr behovet stort i
sikterna att de nyi loken skola bestdl- Sverige.Minst 12) rdlsbussfordonirlas i Sverige vdl fE ansesgoda, kan ligen behcivasunder de nirmaste 5
man ej vara helt slker ifrlga om den iren. Overingenjdr Keller anstg dock
mekaniska delen, eftersom vi i fr8.ga att Nohab knappast kan konkurrera
om de nyligen kdpta loken f<ir TGOJ inom detta omr8de.

-

Dieselm otorti I/ uerkning
Ingenjtir P. E. Eller redogjordefcir
Nohabs tredje tillverkningsgren,dieselmotorerna.Efter dvertagandet1948
av Atlas Diesels motortillverkning,
omfattar tillverkningsprogrammet motorer mellan 90-4000 eff. hk. NYa
motortyperkonstruerasnu, som fcirena
hos motorerna
de bista egenskaperna
av Nohab- och Polartyp, vilka bida
fabrikat i sin tur baserasig pi erfarenhetervunna redan 1898. Den fcirsta
provmotorn av ny typ ber?iknasbli
klar fijr ing8ende prov fdre detta
trs slut.
Nohabmotorerna,som tidigarei huvudsak levereratsinom Skandinavien,
lro tack vare sin enkla och gedigna
konstruktion speciellt l2impade for
serietillverkning,d& ett stort antal detaljet dro lika fdr motorer med olika
cvlinderantal.
Polarmotorer driva f. n. mer In
800 fartyg, och ca 7500 stationlra och
marin-stationziramotorer av typ Polar
ha levereratstill alla delar av virlden.

bibeh&llaNohabs anseendes& att en
"motor frin Nohab" dven i fortsdttninsen hos kunder i hela vdrlden blir
tfttldigt med "en dieselmotori toppktais".

Bofors

sin betydelsei dessamaterialbristens
tider'
Ifriga om tillverkningen speciellt
vid Nohab meddelades,att meningen
dr att 40 mm och 57 mm kanonerskola
tillverkas hdr iven i fortslttningen.

finnas fdr fteta Lr

l;'f#:t"tu'

Ordet iiverldmnades diirefter till
dagensgist, kapten af Klint, Bofors' Diskussion
Denne ldmnade ftirst en resumddver
Efter dessasju anfcirandenfdrklaraden agitation, som iren 1'925-193,
ordet fritt.
des
bedrevs mot krigsmaterieltillverkvice ordfcirande, herr
Ndmndens
fijreo.
m.
t.
di
det
i
Bofors,
ningen
John Larssonunderstrdkbetydelsenav
slogs att Bofors skulle nedldggas. I
och med de utrikespolitiskahhndelser- att, stsom skett vid detta sammantrlna i mitten av l93o-talet frirdndrades de, anstdllda av olika kategorier f&
instdllningen. Den statliga krigsma- komma tillsammansoch erh&llainforterielutredningenfdrklarade,att krigs- mation om bolagetsfd,rhillanden och
materieloroduktioneni Bofors var vdl hur fdretagsledningenser pi framtibeh<ivlig,och att dvetr exporileveren- den. Samtidigt som han konstaterade
att vissasakerkastasin skuggaframfiir
ser miste fdrekomma. Vid denna tid
sig, exempelvisden hirda utldndska
krigsmatestora
ganska
hade Bofors
rielbestiillnin gar f.or utlandet, och d& konkurrensen,som det giller att finna
svenska staten samtidigt cikade sina n8got botemedel mot, sig han i detta
ink6p, fick Bofors brist pi kapacitet. md'te ett f<irsrik till samarbetemellan
Nohab inkciptes di och belades med friretagetoch de anstdllda. Han konBoforsprin- staterade, att alla ha intresse av att
krigsmaterielbestIllningar.
storaanvindningsDieselmotoretnas
fdretagetgfu bra och trodde, att det
korthet
till:
i
cip f. n. angav talarcn
omride framhiills och talaren ndrnnde
Bofors dnskar forse det svenskaf6r- inte rider delademeningarom att alla
konkurrensen frin ingturbiner, som
svaretmed goda vapen och man miste ijnska en produktion, som kan gdra
*
dock f. n. ej anslgs yata av betydelse
di hela tiden ligga pi toppen av ut- fdretaget mera konkurrenskraftigt
fiir de motorstorlekar,som Nohab tillvecklingen. Stora summor miste ned- utan n&got av gilngna tiders kohandel
verkar. Gasturbinernamed sina liga
mellan f<iretagsledningoch anstdllda
lZiggas p& forskning och fiirsijk.
verkningsgraderansigs ej heller f. n.
om lcinereduktionerf<ir att kunna taga
fdr
ej
till
Svenskabestillningar rdcka
vara en allvarlig konkurrent.
- och Estadkommaf6ratt tdckakostnadernahdrfdt, utan man bestillninsar
fdr en bittre levnadsvilfdr
utsdttningar
Den tillverkningskapacitet,
behdver exoortera fiir att kunna bestandardf6r de anstdllda. Arbetarna,
ken Nohabs nya dieselverkstadir be- kosta forskningsarbetet.Om man vill
rlknad, kan inte absorberasav den arbeta p& utlandet, m&steman emel- ans8ghan, voro fullstindigt med pi
skandinaviskamarknaden, utan avsdtt- lertid ha ganskastor kapacitetf<jr att att gcira sitt fcir att istadkomma rationing m&stestikasdven utanf6r Skandi- kunna istadkomma rimliga leverans- nellare driftsfdrhillanden, ty sade
navien.Till fdljd av vhta ogynnsamma tider och diirfrir behciverman utnyttja han: "en blttre framtid fcir fiiretaget
oriser och leveranstiderha vi emeller- dotterbolagen. Samtidigt cinskar Bo- dr en blttre framtid fiir ossalla".
ila f. n. mycket sv&rt att h[vda oss i
Ingenjiir Verner Fix6n tog upP
fors ej slopa sina civila tillverkningar
konkurrensenmed utldndska tillver- och koncentrerahela kapacitetenpE spdrsmiletom reservdelsfdrstirjningen
kare, speciellt tyska och engelska. krigsmaterieltillverkning, dels av rent fdr motorernaoch varnadefdr att tillTrots detta offererasvira motorer, sorn militlra skel, dels emedan ett event. verka fcjr stora mdngder reservdelar
ofta uttryckligen specificerasi upp- konjunkturomslag fiir krigsmateriel- fdr det otal PolarmotortyPersom finhandlingsprogrammen,ftir att kontak- tillverkningen skulle fi katastrofala nas, vilka kanskebli liggandekvar pi
ten med kunderna ei skall ftirloras. verkningar fiir hela bolaget, dess an- lagret. Hellre borde man, ansnghan,
Vtra motorer tillverkas lven pi licens stdlldaoch orten.
beliigga vissa maskiner endast med
i ett flertal ldnder. Ifriga om konKrigsmaterieltillverkningen star un- stdant arbete,som utan stcirreoldgenstruktion och utfcirande ligga vi i
der myndigheternas kontroll genom heter kan avbrytas f6r bridskande refrimsta ledet. Virt nya laboratorium Kungl. Krigsmaterielinspektionenoch servdelsarbeten.Han pitalade iven de
Idmnar dven dkade miijligheter till
det ir Kungl. Maj :t som bestdmmer stora brister, som vidlEda Zildre ritutveckling av konstruktionerna, och vart man fir exportera. Eftersom ningar, som vi fitt dvertagafrin Atlas
ftirsrik p&g& f. n. med iiverladdning, krigsmateriel dr en begddig vara, Diesel, och uppmanade alla beriirda
varvid en effektdkning av betydligt ijnskar man fdrstis helst att exporten parter att genom gitt samarbetefcirmer dn 4O /o uppn&tts.
glr till ldnder, som kunna betala &t- sijka resonerasig fram till riktiga liisningar av de svirigheter, som uPPste
Om vlra priser och leveranstider minstone n&gon del av kdpesummani
kunna gdras konkurrenskraf.tiga,anslrg dollar, och krigsmaterieltillverkningen till fdljd av att ingen hlir vid Nohab
talarenattvhra motorerha goda fdrut- tillfdr ocksi landet betydandevaluta- har erfatenheterav denna tillverkning.
Herr Herman Anderssonftireslog,
sdttningar pi virldsmarknaden, och belopp i dollar. Genom den hdga been kommit6 skulle tillsittas inom
ett
att
man
iven
ut
f&r
med
fd,renade
arbetningsgraden
hoppades,
att
vi
han
krafter och gott samarbeteskall kunna hcigt pris per kg material, vilket har fiiretagsndmndenfijr att underscika
ii

produktionsf rlgona vid fiiretaget och
vilka miijligheter som finnas till 6kad
produktivitet.
Av direktdr Odelberg fick iiveringenjdrerna Holmqvist och Keller i
uppdrag ^tt taga itu med dessafrigor,
och med sig adjungera behcivliga representanter fdr siviil arbetarna som
arbetsledarna.

II

Wedaverken
$Tedaverkensfciretagsndmndsfcirsta
sammantrdde fcir tret hcills den 21
februari med direktcir Lind som ordf6rande.
Sedan direkttir Lind hdlsat de nd.rvarande vdlkomna meddeladehan, att
han kommer att fungera som ordfcirandeiven under innevarande&r.Herr
John Gau valdes till vice ordfcirande.
F oregdend e m iit es prot oko I I
Direfter genomgicks fdregiende
m6tes protokoll, varvid her Gau anmirkte mot, att de utlovade drirarna till Aluminiumgjuteriets tvdttrum
Innu ej ditsatts. Ingenjdr Molin lovade att reparationsavdelningenskulle fi
en ptstdtning om saken.
Betr[ffande utsugningen i elektrongjuteriet meddeladedirektcir Lind, att
ventilationsproblemenkomma att l6sas
i en snar framtid, om det nu fdreliggande fiirslaget till ut- och ombyggnad
av gjuterilokalerna blir godkzint.
Direktdr Lind meddeladeiven, att
ffigan om folkskoleelevernas praktikantverksamhettagits upp och diskuterats centralt, samt att representanter
f6r stadensindustrier utsetts,vilka i
samfdrstind med folkskolesiyrelsen
skola ombesd'tjaorganisenndet av den
fortsafta verksamheten.
Konjunkturliiget
Direktijr Lind gav ddrefter en civersikt dver fiiregiende irs verksamhet
och framhdll, att lret, siv2il f6r \fedas
del som allm[nt sdtt, prdglats av full
sysselslttning och goda produktionsresultat.
I forts[ttningen redogjordedirektijr
Lind fcir konjunktudd.get och hur fiirindringar i det s. k. fdrsdrjningsutrymmet - den totala mingd varor och
tjinster av olika slag,som under ett ir
stEr till folkhush&llningens fcirfogande - kalkylerasfram. (Fdrscirjningsutrymmet : produktionen inom lan12

det - exporten * importutrymmet.)
Relationen mellan export- och importpriserna ir av avgiirandebetydelsefcir
f6rsdrjningsutrymmet,och det visar sig
ocksi hur detta under Lren 1949-50
dkadesmindre dn den egnaproduktionen. Under 19)1 dkadesddremotimporten och diirmed fcirsdrjningsutrymmet vlsentligt mera dn vir produktion
i och fcir sig skulle ha motiverat.
Aren L949-50 betaladesmera fcir vtr
imoort dn vad utlandet ville betala fcir
viri exportvaror. Under 1951 diiremot gjordes stora konjunkturvinster
t skogsprodukter,vilkas exportpriser
stego oerhort. Skogsindustriprodukternas andel i den sammanlagdaexportinkomsten utgjorde mer dn h?ilften.
Man hade i nationalbudgeten riknat
med att den inhemskaproduktionen &r
1951skullebli ca 3 /ihOgredn I95r,
men iikningen stannadevid ca Ll2 /a.
Konjunkturvinsterna gingo till strirsta
delen till exportindustrin,varvid dock
miste anmdrkas,att 500 mill. g&tt till
skogsdgarna,700 mill. till exportavgifter samt en mycket stor del redan
gitt bort i skatter. Staten har stlunda
tagit hem st<irstadelen av t95L Lrs
realinkomstcikning.
Avtalsrorelsentillfrjrde ldntagarna
under 1951 en nominell lcine6kningav
i genomsnitt 20 %. Di emelleriid
levnadsomkostnaderna
enligt Socialstyrelsensberdkning samtidigt stego
med 16 /o, hterstodi j?imfcirelsemed
1950 endast ca 4 7o, som i sin tur
slukadesav marginalskatten.Vissa arbetsgrupperfick dock en ratt betydande realcikning.
Mnlsdttningenfdr den ekonomiska
politiken 1951 har varit, att en justering skulle ske av den inhemskaprisnivin genomen s. k. engingsinflation.
Det blev en viss balans men pi en
hrigre nivi, varvid stora gruppei perrsiondrer,smespararesamt vissalcintagare fick vidkdnnas svira missrdkningar.
Man vet redan,att man fdr 1.9)2 ej
kan rikna med de h6ga priserna ftir
t. ex. iir cellulosa,endr stvdl USA
som England och Frankrike vdgra betala de priser, vi begzirt. Den ut6kade
produktionenhdmmasav vissasvtrigheter att anskaffa rEvaror. Di vi ha
en del lager {ramf6rallt inom textiloch skoindustrinatt "dta upp", ter sig
bilden f. n. ej sdrdelesljus. Man
riknar emellertid med en ytterligate
produktions6kningp& ca l,l miljarder kronor.
Fdr att d,vergl till\Tedaverken miste
slrskilt framhillas, att den tyska konkurrensenblivit alltmer pttaglig.

Beliiggning
Beldggningen dr fortfarande god,
men rdtt ojiimn pt nigra avdelningar.
I Pressgjuteriethar en del luckor uppsteti pe grund av Volvos nedskdrning
av smivagnsproduktionen.Luckorna
ha emellertid hittills kunnat utfyllas
med andra order.
St&ngpressenkommer fr. o. m.
25.2. att kontinuerligt kd'rasi z-skift.
Grittillgingen har tack vare leveranser
frin Kanadaoch pl grund av tidigare
L-skiftskcirningupparbetat buffertlager fcirbdttrats
Kokillgjuteriet dr f. n. eit stort
problem, men man hoppas att genom
vissaingripandenoch med personalens
bist8nd s& sminingom kunna ritta till
fcirhEllandena. Ingenjiir Ljungdell
framhcill i detta sammanhang,att konkurrensen frln Johnson-verkeni 6rebro ir alltmer mdrkbar, och $Tedaverken har svirt att h2ivdasig di det giller billigare handelsgjutgods.
Direktijr Lind redogjordefdr herrar
S7ellings' och Ralphs, High Duty
Alloys, besijk och rappott betriffande
kokillgjuteriet.
R&materialsituationen
har frirblttrats
och sivdl i USA som Kanada berdknar man, att man med hjiilp av den
oerhdrt tikade produktionen skall ha
god tillgtng pl aluminium och ev.
sjunkandepriser under 1953.
Kamrer Flock visadeoch redogjorde
dlrefter fiir diagram 6ver utgifterna
och inkomsternaunder 19t1 samt ett
diagram rdrande de anstdlldasgenomsnittliga anstillningstid och tlder i
decemberL95I. Totala antalet anstdllda arbetarevar d& 466, tjdnstemln
122 och arbeisledare26 : totalt 614
anstlllda.
Den genomsnittliga anstdllningstiden var f6r manliga arbetare5 &t, fdr
kvinnliga 1,4, f& manliga tjdnstemdn
6,4, f& kvinnliga 3,9 och fdr arbetsledarc 7,7 &r.
Medelildern fiir manliga arbetare
var 4L &r, f.& kvinnliga 32, f.6t manliga tjinstemdn 35, fdr kvinnliga 26
och fiir arbetsledare40 &r.
F orslagsuerksamheten
Frin fcirslagskommitt€nrapporterades, att ett av herr Agne Nilsson inldmnat fdrslag betrdffande dorn fdr
innerslipning godkiints och bel6nats.
Herr N/elander anmerktepi, att inldmnade fdrslag ej behandlassnabbt
nog. H?irp&svaradeingenjdr Molin,
att inldmnadefd'rslagm&steutprovas

innan dessvlrde kunde bedtimasoch
dettakan of.tata ltng tid i ansprik.
Herr Gau iterkom till sin tidigare
framfiirda synpunkt, att honoraren
borde hiijas fcir att fi en cikning av
fiirslagsverksamhetentill st&nd.

Sjukkassan
Herr Gau gjorde en fcirfrlgan om
mdjligheten att fe ytterligare bidrag
till siukfonden och meddelade, att
fr. o. m. iuli 1951 dagsers[ttningen
htijts till Kr. 5:-.
Direktiir Lind lovade att efter undersokning taga uPP saken vid det
f<jresttendestyrelsesammantrddet.
Sandslinger
Herr Gau tog ddrefter upp fr&gan
om uppsittande av sandslinger i aluminiumgjuteriet. Han ansig att en
sidan ej skulle kunna ekonomisktutnyttjas, s&viil pi grund av ol?implig
lokal som olZimpliga gjutflaskor och
annat material.
Enligt ingenjiir Molin finns emellertid hos oss mycket gjutgods, sorn
med hjelp av en sandslingerskulle
stiillasig billigare i framstdllning,men
just med tankepi lokalfrlgan har man
vdntat med uppsdttningen. Anledning
till det tidiga kdpet var ett mycket fdrm&nligt anbud dagen innan priserna
stegoca L8 /o.
FlAb i betningen
Herr \Telander pitalade, ati s&vll
yrkesinspektiiren som arbetarna anse
uppslttningen av en fliikt ijver karet i
Elektronbetningenniidvdndig, d& gasernadirifrin dro mycket obehagliga.
Ingenj6r Molin kiinde till f<jrhillandet men framhiill, att man betrdffande
dennaliksom en del andrafrigor vintat frir att i sambandmed en ev. omoch tillbyggnad utfdra alla justeringar
samtidigt fdr att undvika ett oniidigt
och kostsamt dubbelarbete.
CentralAok
Herr Axelsson &terkorntill fr&gan
om ett centralkdk med miijlighet till
inkiip av lagad mat. Vid en gjord undersdkningbland Metalls medlemmar
vid \7eda, visade det sig att 96,7 /o
voro intresserade.En central matsal
fdr samtliga ansigs ej dnskvdrd utan
endast ett centralkdk, varifrlir maten
kunde distribuerastill befintliga matsalar p& avdelningarna. Ett sadant
arrangemang kunde enligt fdrslags-

Till slut framhijll fiiredragshillaren,
att arbetsstudiemlnnenha avlastat s&vdl arbetsgivarensom driftsledningen
en hel del arbete i sambandmed prisslttningen, och ha hjllpt arbetaren
genom att fcirenkla arbetet och fdrFored.rag
bittra arbetsfdrhtllandena.
Efter anfdrandet fiiljde en synnerOrdet ijverlimnades till ingeniiir
som skulle ligen.livlig diskussion.
Falk, Arbetsledarinstitutet,
F6rst fick herr Gau ordet och uttala om och redogdrafijr arbetsstudier.
Inledningsvis redogjorde ingenjcir tryckte sitt ogillande av arbetsstudierFalk fdr tillkomsten av arbetsstudier- na, som enligt hans &sikt skapaalltfcir
na och omtaladebl. a., att den fcirst mycket irritation och ddrf6,r ej heller
i Sverigeutfijrdes infd,rtsinom alla arbetsfdltt. ex. jordkdnda arbetsstudien
Lr 1772 vid Karlskrona Orlogsvarv. bruket, byggnadsfacket, jirnvdgen
Mera allmdnt togosde i bruk p& 1920- o. s, v. Herr Tore Johanssonundertalet, di de till en bdrian mdttes av striik detta uttalande och framhiill den
motst&ndoch misstro.Felbeddmningar otrivsel i atbetet, som arbetsstudierna
gjordes tyvtur ofta av bEda Parter. skapat.
bedriIngenjiir Falk bemijtte dessaanfciResultatet av arbetsstudiernas
vande har emellertid enligt herr Falk randen och pipekade bl. a. att arbetsvidgat samarbetetmellan arbetsgivare studier bedrivs p& de av herr Gau
ndmnda arbetsfilten.
och arbetstagare.
Till ledning fcir sitt anfdrande hade
Herr \Telander ansig, att utbildherr Falk det Er 1948 mellan SAF ningen av arbeisstudiemdnnen
dnnu si
och LO trriffade avtalet ang&ende linge ldmnade mycket dvrigi att
arbetsstudier,som godkints av Verk- dnska. Minga utnyttja befattningen
stadsfdreningen L9) 2, samtbroschyren som arbetsstudiemansom en spring"Samverkan", utgiven av Arbetsstu- brdda inom sitt eget yrke och visa ej
dier8det. I avtaletsallmdnna motive- den fiirstlelse och det intresse, som
ring framh&lles, att "den allmdnna bordevara fdrenadmed en sidan uppfdr hdj- gift. Han kunde dock relateraett fall,
och vlsentliga fcirutsdttningen
ning av arbetarnas och hela folkets dlr arbetarenvid en prisslttning hade
levnadsstandarddr en fortg&ende fdredragit att ha med arbetsstudiemaneffektivisering av ndringslivet" och, nen att gdra.
framhiill herr Falk, deita dr en av de
Enligt ingenjiir Molin kan det ej
viktigaste uppgifterna, ndr det gdller f<irnekas.att arbetsstudiernalett till
arbeisstudier.Desammabdra ritt ut- mycketdiskussioner.Vid prissdttningen
fdrda varu eti hjllpmedel fijr s&vll ar- har man dock i regel kommit fram till
betsgivaresom anstdllda. Bida parter fijr bida parter acceptablapriser, vilbrira ddrf<ir dga kdnnedom om och ket bl. a. bevisar arbetsstudiernas
bebedri- tydelse fcir istadkommandeav samfdrvara insatta i arbetsstudiernas
vande, mil och syfte.
st&ndoch konkurrenskraftigapriser p&
Som populdr formel fdr vad arbets- produkterna.
studier d'r, uppsatte ingenjdr Falk
Herr \Telander framhdll, att si
ftiljande:
ldnge man genom arbetsstudiernafcirArbetsstudier : metodstudier *
enklar arbetet,d. v. s. arbetarenftr
tidstudier.
arbeta under gynnsammarefdrh&llanFtirutsdttningen f<ir ett gott resultat den, produkten blir billigare etc., har
mel- man ingenting att erinra. Vad som
av en studiedr ett gott samarbete
lan de berdrdapafterna,och uppslagen emellertid ger stdrstaanledningentill
bdra komma lika mycket frin arbeta- irritation, ndr det glller arbetsstudier,
ren som arbetsledningen.Ingenjtir dr utj dmningsfaktorn,vilket ytterligare
Falk betonadeocks&ntidvdndigheten podngteradesav herr Dahmm, som
av att ha fullt kompetenta arbets- stiillde fr&gan: "Hur kan utjdmningsstudiemin.
faktorn fdr stingpressens
arbetarevara
fdr samtliga?" Enligt ingenMan kan ej begdn, att en mindre densamma
skicklig arbetare skall kunna utfdra jdr Ekerhult utfijres sjdlvapressningen
arbetet o& samma tid som den skick- i stingpressenav ett lag, och det kan
ligare, varfdr man vid beddmningen ibland intrdffa, att en ny m;ndre
m&steanvdndasig av den s. k. utjiim- skicklig arbetare kommer in i laget.
ningsfaktorn, som ocks& framgl,r av Att i ett s&dantfall sltta sdrskilt pris
formeln fiir utrdkning av ackord enligt p& hans arbete, ansesemellertid ej
kollektivavtaletfdr verkstadsindustrin. liimpligt.

stdllarensmening ej st?illasig st dyrbart.
Direktrir Lind lovade att utreda
f rlgan.
.

Herr Dahmm fcirhijrde sig om mcijligheterna att vid de tillf2illen, di arbetsstudiemannenej var tillg?inglig f<ir
sdttande ^v ackord, arbetsledarna
skulle givas tillfiille hZirtill, varp&
ingenjdr Ekerhult svarade, att samma
praxis, som hittills tilllmpats, iven
kommer att gdlla i fortsdttningen.
Verkmdstare Johanssonunderstrcjk
vikten av att arbetsledarnafcirbli de,
som skola leda arbetarna och ddrigenom sti i intimaste kontakt med dem.
Ingenjcir Ekerhult framhdll, att arbetsstudieminnenej ha nigon arbetsledande funktion, utan alla metodfdrdndringar etc., som ev. kunna framkomma vid arbetsstudier,delgivas arbetsledningen,som i sin tur ha ati ge
arbetareninstruktionerEfter ytterligare diskussionframfdrde direktdr Lind ett tack till ingenjcir
Falk och fiirklarade sammantrddetavslutat.
RV/,

Iidaholmsyerken
Fdretagsndmndenvid AB Tidaholmsverken har haft sammantride
den 10 mars under dveringenjcirProllius' ordfdrandeskap.
Ordfd'randen gjorde en iterblick
iiver det f6rsta Eret av ndmndensverksamhetoch uttalade fdrhoppningen att
ndmndens arbete skulle utvecklas till
fijrdel stv?il fd'r fciretag som anstillda.

Konjunkturlhget
Kamrer \Tredenberg gav en civerblick ijver det ekonomiskaliiget i landet. Talaren ndmnde bl. a. att 3t t95t
hade varit ett gott exportir med ett
stort dverskott. Vidare gjorde han en
sammanfattning av prognoserna frin
Konjunkturinstitutet och fiirsrirjningsutrymmet f.& fu L952.
Efterlt friljde diskussionmed inldgg
av herrar Christensson.Nisman och
Ordfiiranden, varvid bland annat exportvinsternavoro friremil f<ir intresse.

Bokslut
Kamrer \Tredenberg framfdrde
nigra synpunkter pi I95L fus resultat
vid AB Tidaholmsverken och gjorde
jlmfd'relser mellan detta ir och bokslutet fcir 3'r L950.
En stunds diskussion f<ilide med
deltagande av herrar Christensson,
Sjiigren,Anderssonoch Ndsman samt
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Ordfdranden. Bl. a. framfdrdes, att
bolaget redovisaren l&g vinst i Tidaholm, vilket medfcir att bolaget ger
Tidaholms stad f& skattekronor och
fciljaktligen att Stadensinvinare belastasmed hiigre skatt dn fallet skulle
vara ddrestt. ex. AB Tidaholmsverken
redovisadesin totala vinst hlr.

nade fcirslag och han fann frjr sin del
ol?impligt att dessa skulle beriknas
efter en viss formel. Ersdttningens
karaktir av engingsbeldning borde
bibehillas.
Ytterligare propagandafrir fcirslagsverksamhetbehtivdes. Det vore tackniimligt om resp. organisationerp&
sina mciten ville fdra propaganda fdr
f <irslagsverksamhet.
F drslagsaerksamhelen
I den fiiljande diskussionenansig
Ingenjdr Edberg hdll ett inled- herr Christensson,
att det inte dr brist
ningsanfdrandemed titeln Fd,retags- p3, frigor i Fdretagsnimnden, men
ndmnden och fdrslagsverksamheten. ndmndenir ny och man skall vara f6rFrirst behandlade talaren Friretags- siktig i bdrjan. Man skall pr6va sig
ndmnden och de fr&gor Ndmnden har fram med mindre ei s& brdnnbara
att behandla.
fdgor Vi i avdelningen har diskuteBl. a. skall ju F<ireiagsndmnden rat stdrre frigor av kritisk art, men har
verka frir yrkesutbildning och talaren ej lagt fram dem f<ir n[mnden. Vi
trodde, att vid Tidaholmsverken en scikafrirst sonderaf.fi.gornainnan de
tagas upp i Fdretagsndmnden.
hel del kunde giiras pi det omridet ftir
att exempelvisberedaen del tempoarHerr Ordfciranden sade, att de
betare yrkesutbildning.
stdrre frigorna i ndmnden komme att
I fortsdttningen efterlyste ingenjrir bli de ekonomiskaoch att ndr man f&tt
Edberg flera frtgor frin de anstdllda stcirre inblick i fiiretagsekonomi och
- eller dr fciretagets6'vdl ordnat att tinker "p& samma vigllngd" kunde
diskussionerna
bli mera givande.
inga problemfinnas att diskutera?
Herr
Christensson
kom direfter in
Betrdffande fcirslagsverksamheten
fastslogtalaren,att dennakan ansesha p3' fdrslagsverksamhetenoch menade,
ett formellt, ett psykologiskt och ett att endast de battre fcirslagen eller
sidana ddr arbetarenvar nigot si ndr
pedagogisktsyfte.
Det formella syftemilet fir anses s?ikerpi att f& beltining, som ldmnavara att Fdretagsnlmndenskall arbeta des in. Det d.rantingen respekteneller
fdr och stimulera till utvecklande av rddslan fcir att arbetsledningen skall
produktionsbefrdmjande
metoder och anse f6rslagen fdr bagateller som gdr
itg?irder inom fd'retagetsverksamhet. att ej flera fiirslag har ldmnats in.
Herr Christenssonyrkade pl mera
Det psykologiska syftemilet skulle
reklam
fdr frirslagsverksamheten.
yan att verka f6r en aktivisering av
Herr
Kurt Perssoni F<irslagskomde anstdlldasintressefrir produktionen
mitt6n
meddelade,
att kommitt6n i
och fiiretaget.
dagarna erh&llit propagandamateial,
Det pedagogiska syfter iir att bisamt att det skulle ut i verkstdderna
bringa de anstdllda rdtt f<irstielse fdr
snarastmiijligt.
innebdrden av rationalisering och dess
Efter yttranden av herrar G. Anbetydelsefijr arbetet.
tonsson, E. Persson,K. Persson,S.
Enligt avtalet om F6retagsnd.mnder
Malmefeldt, K. E. Svensson,E. Strtim,
dr det nimnden, som i sin verksamhet
Edberg, nfredenberg, Ndsman och
f6r friimjande av f<iretagetsprodukOrdfdranden avslutadesdiskussionen
tion, med slrskilt beaktandeav att de
i dennafriga.
anstdlldas erfarenheter och insikter
tillvaratagas, har att behandla frigor
rdrande produktionens teknik, organiBeldnadeft)rslag
sation, planering och utveckling.
Vi ha en s?irskildkommitt6 fdr FdrOrdfciranden meddelade,att Fdrslagsverksamhetsom utreder och fcirslagskommitt6n
mottagit fciljande frirhandsbehandlarinkomna fdrslag. Tab?ittringsfcirslag
och fdreslagit belcilaren d'nskadeen stdne aktivitet hos
ningar,
vilka
godkiints
av iiveringenjdr
de anstdllda att komma med produktionsfrdmjande fdrslag riirande ar- Prollius:
betets utfijrande, och efterlyste d.ven
5015 Karl Boiie: YerktVgshillaretill
frirslag om produktionens organisasvarv EBM.
tion och planering.
I slutet av anfrirandet kom ingenjcir 5 124 Henry StLhl: lndikeringsanordEdberg in p& ersittningaffia fdr inl?imning fcir verktygsslipmaskiner.

hdnsyn dven borde tagas till avdel'
ningirnas stodek vid justeringen av
Ordfiiranden redogiorde f6r fiirsla- tabellerna.
rr290.
get till ny skyddspristivlan. Principen
Vidare yttrade sig herar Christens'
vore att premien per avdelning utgir
son och S.-Anderssonriirande bl. a. de
HSkanston: KoPierfixtur
efter antilet olycksfallsfria dagar per olika riskerna i avdelningarna samt
5053219.
kalenderkvartal med en viss karenstid reglerna f6r premiernasutrikning.
efter varie oly&sfall. Ordfiiranden
Ordfiiranden kunde d?irefter sam'
och fiirklarade en kurva av san- manfatta diskussionen med konstatevisade
ledamot i Fdrslagskomtnitt|n
nolikheten iiver olycksfallens tidspla- randet att tdvlingsf<irslagettydligen i
under ett kvartal'
stort sett av alla anslgs vara bra, men
ledamot i Fiirslagskommitt6n cering
Kurt
att tabellerna fiir utrikningarna borde
En debatt uppstod, vari herr
utsetts ingenjdr Knut Nisman i
fdrslaget
att
pipekade,
Synna- iusterasnlgot.
fiir ingenjdr Grahn, som av' Persson
E. M.
de de mindre avdelningarna och att
Rtgnar Andersson: Anordning
montering av kon. pinne

Ny skyddspristhulan

15

l

