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N&gra allm. reflexioner
kring aktiebolagsforrnen
Det gingna halvsekletsutbyggnad av ndringslivet och den iingt drivna industrialiseringen
hdr i landet, vars frukter kommit oss alla till
del genom en i stort sett i takt med produktionsokningenforbdttrad levnadsstandard,torde
till inte ringa del ha mdjliggjorts genom aktiebolagsformen. Aktiebolaget har utgjort en
dndamilsenlig form for ett erforderligt samarbete mellan initiativrik flretaganerksamhet
Ndringslivets expansion har
och kapitalet.
fordrat sidana kapitalinsatser, att det varit
nodvdndigt att hopsamla sparmedel frLn mhnga
olika hill-, vilket har miijliggjorts genom aktiebolagsformen, dL det samtidigt varit nodvindigt att finna sidana sParare,som velat riskera
siia besparingar plt mLnga ghnger .ganska
ovissapionjairforetag. Aktiebolagen ha kommit
att inta en dominerandestdllning inom svenskt
ndringsliv och utgora en ekonomisk faktor av
storsta betydelsei samhdllet. Detta har i sin
tur gjort, att samhdllet som s&dant ansett sitt
och lissa samhillsgruppers intresse av aktiebolagen Vara si stort, att man pifordrat en
lingt giende kontroll pi och insyn i foretagens
och andra fOihillanden. Vilka dr det
"koloiri
dl nirmast som ha intresseav vad som hdnder
och sker inom aktiebolaget?
Agarna
Historiskt har aktiebolagslagen kanske i
fiirsta hand avsett att skydda de sparare, som
satt in sitt kapital i bolaget utan att sjdlva i
nigon sttjrre utstrdckning nga miijlighet att i
delalj och kontinuedigt folia foretagets skotsel'

Den fortgiende expansionen ^v niringslivet fordrar alltjdmt sparande och att det
finns personer med vilja och mojlighet att
riskera sitt sparade kapital inte bara till utvidgning av befintliga foretag utan kanske
dnnu mer for bildande ^v nya'foretag.
En tendens, som under senare tid gjort sig
gdllande inom de flesta storforetag i landet, dr
itt antalet aktied-garestiger ir frlnht. I Bofors
ha vi for ndrvarandeom inte fler si ivale fall
lika minga aktieagarc som anstdllda, och unders6kningar ha visat att eir mycket stor del
av dessa aktiedgarcutgoras av smisparare.
Di statsmakternahaft klart for sig betydelsen av aktiebolagsformen och det sparande,
som bdr upp den, har man genom bestdmmelserna i akiiebolagslagen p6" olika sdtt sokt
skydda aktiedganas intressen och dven faststdllt
nogglanna former for information till dgarna'
Det direkta organet for aktied'garnaatt utova
kontroll over foretagets forvaltning och irsredovisning dr de av bolagsstdmmantillsatta
revisorerna.
De anstillda
Vi ha tidigare talat om kapitalet och foretagandeti samarbetevid aktiebolagets-bildande,
min for att nigoi hirutiiver skall ske, miste
den mdnskliga arbetskraftenkomma in i bilden'
Under de gingna 50 iren har en stdndigt
stigandestr6m av mdnniskor dragits till industrien och for nd'tvamnde rdknar man med' att
ca.40 /o av landets befolkning fir sin utkomst
i induitri och hantverk. Den anstdllde har of.ta
ett lika vitalt intresse som aktied'garcnav hur
foretaget skotesoch hur det glr. Under senare
ir ha lagstif.tana genom inforandet av fore-

tagsndmnder sokt tillgodose de anstdlldas legitima ansprik pi att f.L en ndrmare inblick i
foretagen och hdrutdver Idmna ju ofta storforetagen, som nu t. ex. Aktiebolaget Bofors i
denna ansprikslosaartikel, sina anstdllda ytterligare information om vad som hdnder.
Fordringslgare
Vid utformandet av aktiebolagslagenha lagstiftarna pi olika sltt sokt skydda iven bolagets
fordringsdgare. Ett aktiebolag finansieras som
regel inte enbart av aktieagarna sjdlva utan
dessutom genom frimmande kapital i form av
obligationslin, forlagslin, genom att leverantorerna ldmna bolaget kredit eller genom att
kunderna ldmna fijrskott pi sina bestdllningar.
Alla dessa fordringsiigare ha givetvis ansprik
skydd, liksom pi
pi ett visst aktiebolagsr2ittsligt
mojlighet till information angiende foretagets
resultat och ekonomiska fijrhillanden i ovrigt.
Aven i och fiir sig mycket " goda" intecknings'som ldmnas for banklin och
sdkerhetero. dyl.
forskott ha i lingden inte nigot storre vdrde,
om inte foretaget dr i ghng och biir sig.
Stat och kommun
Genom att aktiebolagen behdrska si stor del
av produktionsmedlen och sysselsdttasi minga
arbetarc och andra anstdllda fi aktiebolagen,
som inledningsvis framhillits, en sidan betydelse for folkforsorjningen i dess helhet, att
statsmakterna hdr ur allmdn samhiillelig synpunkt anse sig ha stora intressen att bevaka.
Stat och kommun ha dven genom sina skattebehov stort intresseav aktiebolagensirsresultat
och en mycket stor del av aktiebolagensvinster
gfu j,a,till skatter - direkt och indirekt. En
sak som man inte alltid tinker pL dr den dubbelbeskattning som forekommer iful,ga om
aktiebolagen. Vinsten beskattasforst hos bolaget - enbart genom de ordinarie skatterna med
over 50 /o - och hdrutover hos envar av aktiedgarna pi nytt, si att av den ursprungliga
vinsten genomsnittligt over 80 % gir bort till
stat och kommun - ett forhillande som man
som sagt i allmdnhet inte har fullt klart for sig,
nd,r man giir sina jdmforelser.
Kunder och konsumenter
och minga andra, som vi inte hdr kan gi
ndrmare in pi, ha givetvis ocksi. ofta intresse
av att kunna f.L en inblick i aktiebolagets
skotsel och resultat.

Fiiretagets irsredovisning
Den svenska lagstiftningen har gripit in pi
redovisningsomridet f.or att i mojligaste min
tillgodose de legitima intressen, som finnas for
insyn i foretagens olika forhillanden och aktiebolagen ha alltsi hdrvid av skdl som inledningsvis berorts kommit att bli foremil fiir de
mest detaljeradeoch strdngalagbestdmmelserna.
De omfattande skyldigheter som aktiebolagslagen ld,gger pi bolagen if.rhga om offentliggorande av vissa delar av sin redovisning innebdr i stort, att den s. k. d.rsredouisningenskall
ldggas f.ram i fiiljande handlingar:
1) Vinst- ocb Forlustrdkning, som med foreskriven specifikation ijver kostnader och intikter innehiller den siffermissiga uppstdllningen
over resultatet av verksamheten.
2) Balansriikning, i vilken en lingi giende
specificering av tillgingar, skulder och eget
kapital upplyser om foretagets ekonomiska
stdllning, men ddr dven det ekonomiska resultatet av verksamhetenutldses.
3) Fi)rualtningsberittehe, som bl. a. upptar
foretagsledningens redogorelse for viktigare
hdndelser under iret och kommentarer till
vinst- och fodust- samt balansrdkningana.
T Reaisionsberi)ttelsenavge de av aktieagar
na utsedda revisorerna yttrande enligt lagens
foreskrifter om irsredovisningen och forvaltningen av foretaget under det forflutna verksamhetsiret.
Arsredovisningen ldmnar silunda en god
oversikt 6ver foretagets ekonomiska forhillanden och har blivit en vdrdefull handling och ett
viktigt instrument for tidigare ndmnda foretagsaktied.garnasom
intressenter. Agarna vanligen icke ha tillfiille eller mojlighet att
personligen deltaga i foretagets skdtsel, fi i
irsredovisningen en redogorelsehdrfor. De anstdllda kunna bedoma foretagets ekonomiska
stillning och lonsamhet och kanske ocksi dra
vissaslutsatserrorande foretagetsframtidsutsikter. Arsredovisningenger foretagets lingivare
och leverantcirerenbild avforetagetsfinansiella
styrka, dess likviditet, beliningsforhillanden
m. m. Vidare kan irsredovisningen tillgodose
statens, kommunernas och konsumenternasbehov av insyn i foretagets ekonomi. Statsrnakternas mojligheter till sidan insyn begrdnsas
dock icke till irsredovisningen. For statensmyndigheter sti foretagens samtliga redovisningshandlingar mer eller mindre oppna.

BeskrivandeVinst- och Fiirlustrlkning fiir AB Bofors Lr ry5t
lntikter:
FcirsZiljningav krigsmaterielm. m'
FdrsZiljningav civila Produkter
fr&n Boforsverken '
,, Nobelkrut....
Frirsdlining av andra produkter och tjdnster ' ' '
dger"' ''t'
aktier, som bolaget ager^
Vinstutdelning p& aktier'
i bank eller linat ut ..
innestiende
haft
bolaget
som
pe[gir,
p&
Rlntor

- :
Lr4.47I.OOO
53.070.000:19.456.000:-

Hiiraa bar anulintstill:
sisom elektr. kraft,
material, kostnader fcir tillverkning och fcirsiiljning
m. m.
utgifter
sociala
reklam,
provisioner,
fcirsiiringar, frakter,
jnventarier
och
maskiner
fastigheler,
pi
avskrivninga"r
rintor pi bolagetslin m. m.

7 2 . 1 2 6 . 0 0|05.455.000: 5 6 1 . 0 0 0-:
-:
1.518.000
r 9 4 . 1 4 r . O O -O :

- -:
108.167.000
9 . 8 0 8 . 0 0 0-:
44O.OOO:
1 1 8 . 4 1 5 . 0 0-0 :
Aterst&r kronor

76.126.000:-

Aa denna Sterstod
samt aktieigare
har tillfcirts f6retagsledning,anstdllda,stat och kommun
f<iljandebeloPP
friretagsledare
styrelse,verkst. direktiir och
arbetare
iivrisa ansteilda

':
tor, o( a n s t d l l d a
Penslonsstlttelser
itut o.h kommun (skatter)
aktiedgare(vinstutdelning)
Restenkaarstilt i bolaget

AB Bofors flrsredovisning
Yinst' och Fiirlustriikningen
fiir flr l95l
I det fdljande skall AB Bofors lrsredovisning
for fu 1957 nd'rmaregranskasoch vi b6rja som
vi
sig bor med'Vinst- och Fi;rlustrkkningen,dir
fi"nnaatt nettovinsten fot fu 1951redovisasmed
kr 6.026.000:- (mot fotraLtetfu4'952'0o0.-) '
I stdllet for att'it"tg" den officiella vinst- och
,o- kanske kan vara besvdrfodustrdkni.tgen,
"sointe sysslar si mycket med
tie tOt d"n
frhgor, publiceras ovan en
fii"retagsekonomiska
vilken
beskriiande vinst- och forlustrd'kning,
avsei
vissa
f. 6. dven gjorts n&got utf6rligare
enden6n den officiella'
Av uppstdllningen framghr, att de totala ford. v. s' omsattningenunder
siiljningsintiiktern-a,
*,
2n tgri uPPgatttill kr 792'462'000: vilket
ca 1o
med
frhn ht 1910
innebdr
"tt'ottnittg
milj. kr. Denna iikning kommenteraspi annan
akplais i denna artikel. Vinstutdelningen pf,'
J

9 4 9 . 0 0 0-:
:39.217.oOO
- :
2l.4l8.OOO
-:
3.300.000
5 . r 7 6 . O O-O :
-:
5.280.000

7 ) . 3 8 0 . 0 0 0- :

Kronor

746.000:-

tier, som bolaget dger,har okat frin{oreglende
ir med drygt 300.000 kr, vilket dels sammanbolagets forvdrv av Ulvsunda
hinger -.I
frin vilket foretag aktieutdelAB,
Verfstdder
erhiills 1911, dels beror
g5,ngen
ning for fiirsta
nlgta andra foretag,
frhn
pa 6kade utdelningar
i vilka bolaget dger aktier.
Avskrivningar pL anldggningstillglngar ha
foretagits -.I 9,g milj. kr mot 77,4mi1j' kr 3'r
1950.benna minskning fir kanskei forsta hand
tillskrivas det forhillandet, att den under ir
I95l gdllande fiirordningen om investeringsskatt ldgger en extra skatt pi de avskrivningar
som OvJritiga 1'o /o av anikaffningskostnaden
for under iret forvdrvade maskiner och inventarier. Bolaget har i enlighet hdrmed avskrivit
de nyanskaffademaskinerna och inventarierna
med medgivna 7O /o.
Bolagets intdkter och kostnader kan dven
studerai i fig. sid' 5, dd-rinkomstkronanssammansittning"och fordelning schematisktiskidliesores, simt i foljande uppstdllning ijver boli!"ets inkomster och utgifter per anstdlld'

AB Bofors inkomster och utgifter per anstelld

Inkonster per anstilld.

1951

fiirs?iljningsvdrde. . 25.638
Leveransernas
Utdelning & aktier i frdmmande
75
bolag
202
Intiktsrintor

Kronor 2r.9I,

1950

L9.148
30
225
rg.4o3

(Itgifter per anstilld.
6.957
8.209
Genomsnittlig liin .
Fiirbrukadevaror och material. . . . 11,.276 6 . 7 3 9
Avskrivningar E
L3r
L74
f a b r i k s b y g g n a dm
e r. m . . . . . . .
1,4
2L
kraftverk
3r
bostider
30
1.078 T . 3 6 0
m a s k i n e ro c h i n v e n t a r i e r. . . . .
847
Pensioner,pensionsavgiftero. d.. .
90r
7l
....
Olycksfallsfdrsdkringspremier
93
t22
L64
Ovriga f<irsdkringsavgifter. .. .. .
1<l
TL4
....
Jurist- och bankomkostnader
o
<,
668
Fraktkostnader...
46
55
Telefon, telegram, porto .
82
.
..
.
77
Annonser och annan reklam
Fcireningsavgifter
36
36
29
24
R e p r e s e n t a t i o.n. . .
126
L33
R e s e k o s t n a d e.r. . .
72
'L
Hyror .
r)8
1,27
Kdpt elektrisk energi
45r
612
Provisionerm. m. .
?.?.4
Licensavgifter . ...
18
59
Rintor
108
8t
Diverse
689
599
Skatter
668
803
Arets vinst

Kronor 25.915 L9.403
Som tidigare nimnts ha bolagets forsdljningsintdkter Lr 7951stigit med ca 50 milj. kr
fuFn Zr 1950, vilket iven iterspeglas i ovan angivna okning av forsdljningsvdrdet per anstalld.
Denna okning miste ses mot bakgrunden av
bl. a. foljande omstdndigheter:
att intdkterna avse vdrdet av under iret levererade bestdllningar, vilket ej dr detsamma som
irets tillverkningsvdrde, som vissa Lr kan vara
hogre, andra hr ldgre d,n det fakturerade leveransvirdet. Detta forhillande gor, att sidana
uppstiillningar som hdr presterats tjver intdkter
och kostnader icke utan vidare kunna anvdndas
fdr jdmfdrelser mellan olika verksamhetsir,
utan miste behandlasmed urskiljning, en sak
som kraftigt polngterats dven i tidigare redogorelser i B-pilen,

att mder 1951 fakturerats under bolagets
medverkan uppforda anll,ggningar i utlandet
med betydande belopp och
att vi som bekant haft en penningvdrdef6rsdmring, som pressat upp alla vdrden - tyvdrt
dr det dock si, att inflationen mycket snabbare
sitter sina spir i fllga om utgifterna dn nd.r
det gdller inkomsterna, ddr vi ofta dro bundna
av fasta priser under IFLngaleveranstider. Aven
i sidana f"aILddr forsiljningspriserna enligt avtal regleras efter s. k. "glidande prisskala"
kunna vi sdllan eller aldrig helt kompenseraoss
for de genom penningvirdeforsdmringen okade
produktionskostnaderna.
Till penningvdrdeforsdmringen kan for ovrigt hdnvisas dven if.rhga om utvecklingen av
flertalet i ovanstiende uppstdllning redovisade
utgifter, vilka i huvudsak avse den under iret
tillverkade kvantiteten produkter.
Sedan vinst- och fodustrdkningen nu blivit
behandlad, kunna vi si overgi till att talanlgot
om handling nr tvi i irsredovisningen, nimligen
AB Bofors balansriikning
december
l95l

den 3l

Balansrikningen limnar liksom vinst- och
forlustrdkningen upplysning om verksamhetsirets resultat, mefl den har i forsta hand till
uppgift att ge en oversikt over foretagets eko^rdkenskapsirets
nomiska stdllning vid
slut. Den
upplyser med andra ord om vilka tillgdngar
som foretaget f6rvaltar med uppdelning pi
anI ii ggnin gst i I I gfrngar, varmed menas tillgingar
avseddatill stadigvarandebruk i bolaget samt
ovriga tillgingar, omsdttningstillgdngar, och
vidare vilka shulder foretaget har iklitt sig.
Skillnaden mellan tillglngana och skulderna
ftgor bolagets behd.llnaf 6rmdgenbet elIer,
som det ocksi kallas, bolagets egna kapital.
Bolagets officiella balansrikning per 31/12
195L Lterges in extenso pi sid. 6-7.
Efter flera irs bokslutsinformation i B-pilen
torde det inte vara nodvdndigt att denna ging
i detalj redogdra for balansrdkningensposter,
utan den drade lisarenkan fL niijet att pi egen
hand gora upptlcktsfdrden i balansrikningen.
Endast ett par kommentarer skall hdr ldmnas.
Sedan fu L95o har det bokforda vdrdet av
bolagets anldggningar 6kat med ca 24 milj. kr,
en okning som till storsta delen fa,ller p&
Kilsta-anldggningen. Aktieportfoljen har till-

INKOMSTKRONANI95I
har erhdllits
&#,,

w
l''/ffih
t--E.-;!:-)
<?/.2

genotrtt

av krigsmatariel
FdrsELjnins

-

58'8%

Fdrsi[n. av civ. prod.Bolorsverken27.3%
:

T6rsrtjn.av civ.prod.Nobelkrut- 10'02
:

h

Diverse 6rsliljningat

@

Erhillna uldelningar pi aktier-

rlntor -

Va.oroch ua1ggl-

sz'oz

sociala kostn. 36,67.
LiSner,pensioner,

Skatter

,tr@

Avskrivning4c-

5,O7

ffi

ffiffiffi

- 2,7%
Utdelningar [ill aktieLgare
Okning av eget kapttar-

fiirts ytterligare 4 milj. kr genom ati aktiekapitalet iriijts io. \fl.dulr.rken och \(ikers Aktiebolag. Vdrdet av mateialbehillningar och produkt"er i arbete har stigit med ca % mil| kr'
Totalvdrdet av bolagets tlllgLngat har iikat
med i runt tal 60 milj. kr. Hur har detta mojliggjorts ur finansiell synpunkt? Ja, det dr vdl

5

04%&i

ganska naturligt, att en sidan virdeokning icke
funnat istadkbmmas utan kapitaltillskott utif.rln. Bolaget har for finansiering av srna Lt'
qoranden - dat utbyggnad och rationalisering
- niidgats
iv verken inta en betydandeplats
anvdnda sig av frdmmande kapital. Rolagets
skulder ha dven de pi ett ir okat med ca 60

AktiebolagetBofors balansrik-

TI LTGANGA R
Anliiggningstillgin gar
samt tomtmark
loldlruks- och skogsfastigheter

2 . 0 6 8 . 0 0 0- :

Fabriksbyggnader
Bostdder
Kraftverk
Pigtende nybyggnader

9 2 . L 7 5 . 0 0 0- :
1 1 . 7 6 J . 0 0:01 1 . 9 8 3 . 0 0: 06 . 7 6 2 . O 0 0- :
L22.685.000:
1 1 ) . 5 8 0 . 0 0 -0 :

Maskiner, verktyg och inventarier . . . .

238.265.000:

Avgir : Vdrdeminskningskontonfrir :
fabriksbyggnader . . . . .

4 9 . 0 5 5 . 0 0 0- :
7 . 1 0 5 . 0 0 0- :
7 . 5 8 7 . 0 0 0-:
96.7L4.000
|-

bost?idei
kraftverk
maskiner,verktyg och inventarier

- 77.804.000:
1.60.461,.oo0:
-

Fdrskottsutbetalningar
till dotterbolag.. . ..
andra f d,rskot"trutl.td"iig",
Aktier
i dotterbolag
andra aktier
Fdrlagslln till dotterbolag

3 . 7 3 r . O O o- :

3 . 7 3 1 , . 0 0-0 :

2 2 . 6 2 1 , . O 0*0 :
5 . 8 8 2 . 0 0 0- : 2 8 . 5 0 3 . 0 0 0_:
9 . 0 0 0 . 0 0 0-:

_:
121.106.000

Omslttningstillgingar
Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete
Fordrjngar
hos dotterbolag. ..
andra fordringat . ..
Fd,rskottsutbetalningar
till dotterbolas .. . .
andra trirskottsutbetalningar
...
A c c e p t e r a dved x l a r .
Reversltn
Banktillgodohavanden och kassa

......

28.957.00O:
) 8 . 3 8 2 . 0 0 0-:

8 7 . 3 3 9 . 0 0 0_:

2 . L O 4 . O O-O :
39.724.000: 41.828.000: 3 . 0 5 9 . 0 0 0- :
9.2O7.000:_ L 2 . 2 6 6 . 0 0 O
- :
.....__
8 9 3 . 0 0 0-:
3 . 0 5 0 . 0 0 0- :
55.880.000:.

*
2OL.256.OOO:

Kronor 322.352.000:
-

den 3r decemberr95r
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Aktiekapitaloch fonder

44.000.000:7 . 5 8 0 . 0 0 0- :
960.000:-

Aktiekapital
Reservfond

.
Skuldregleringsfond.
Investeringsfonder
. ...
fiir byggnader

742.OOO:
9 9 0 . 0 0 0-:

fiir inventarieroch varulager. .. . . .'''

Lingfristiga

52.540.000:-

-:
I.732.OOO

skulder

AB Bofors Allminna Pensionsstiftelse' ' '
Avsatt under Lret ..
AB Bofors Pensionsstiftelseav ir L947 '
Avsatt under &ret

Obligationsl&n....
Fdrlagsl&n
SkulJtill AB BoforsNobelkrut'''

"':"'
" " "

5 . 3 7 5 . O O-O : '
5 . 6 7 5 . 0 0 o- :
3 0 0 . 0 0 0-:
5 . 1 0 0 . 0 0 0- :
8 . 1 0 0 . 0 0 0- :
3 . 0 0 0 . 0 0 0- :

*
r.466.000:
20.000.000:
*
3.976.000:

39.217.OOOI

Kortfristigaskulder
Obligationsltnets amorteritg 3't 1'952
Fiirskottslikvider . .
Skuldertill dotterbolag ' ..
Viixelskulder
Andra kortfristiga skulder . . . .

, 3 8 4 . 0 0 0: :L3r.739.ooo:1 . 0 1 9 . 0 0 0- :
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0- :
3 0 . 8 6 1 . 0 0 0- :

-:
179.003.000

3'381'ooo:

Skatteskuld
i efterf6liandespecifikationer
panterm. m- redovisas
Ansvarsfiirbindelser,
Disponibla medel

46.489.000:Kronor 322.362.000i-

panter
ligga
sikerhet ftir ltn, ftir bankgarantier, som utfirdats fdr bolagets rikning, och fiir erh&llna fdrskott
-:1.400.000:
l-5.250.000:
39.652.300:
4.165.954;72
8.860.000:

lnska statens skattkammarvixlar .
rtktier
Kronor

78.000.000:--

vafot ca

fiir
&HolmAB...

69.328.254t72

9.t2r.498:
r.3t7.879:

10.439.377t 4.015.371:37

milj. kr. En jimforelse mellan balansrdkningarna for 6'en L950 och t95t visar, att forskottslikvider som bolaget erhillit stigit med ca 10
milj. kr, att vdxelskulder tillkommit med 15
milj. kr och att bolagets andra kortfristiga
skulder okat med ca 9 milj. kr. Ddrjdmte har
bolaget under 1951 upplagt ett 4 /o-igt f.orlagslhn p& 20 mil| kr, som nu fulltecknais av allmlnheten. Det dr givet, att en skuldsdttning
om vilken hdr talats kommer att medfora betydande rdnte- och amorteringsutgifter i framtiden, men det dr ju ocksi att hoppas, att de
investeringar, som goras mojliga genom kapi
taluppliningen, si sminingom skola ge bolaget
okad konkurrenskraft och okade mojligheter att
fullfolja sina uppgifter.
Nu skulle man kanske kunna tycka, att det
ir tiimligen onodigt att ILna upp pengar, ndr
bolaget har 55.880.000:- kr i banktillgodohavanden och kassa. En blick -pi balansr[kningens skuldsida, ddr vi bland "Kortfristiga
skulder" redovisa erhillna forskottslikviderfrin
vira kunder med 131.739.000:- kr stdller dock
dessafundeingar till riitta. Det vi ha pi bank
och i kassadr inte vhra pengar.De skola anvandas till att finansiera kundernas bestillningar
hos oss. En hel del av de 1i2 milj. vi fitt i
forskott har naturligtvis redan lagts ned i varulager och produkter i arbete men mycket &terst6.r dnnu att gora, innan vi gjort riitt for vad
vi fitt som forskott.
En annan sak som bor framhi.llas i detta
sammanhangiir ocksi att inflationen som sidan
automatiskt stdller allt mer okade krav oi. likvida medel. Om penningvdrdetforsdmris med
sdg 20 i. 30 %, betyder det i stort sett att for
att hiila samma fysiska lager av material,
halvfabrikat och produkter i arbete behovs det
20 d 30 /o mer i kronor dn tidigare. For samma
forsdljningsvolym betyder det att vi miste
rdkna med att v6.ra fordringar oka med zO i
30 %, vilket ocksi. miste finansieras av bolaget, o. s. v. Dessa inflationsverkningar ha redan gjort sig g?illande och en fortsatt penningvdrdeforslmring skulle kunna komrna att medfora mycket svirbemdstrade frirhi.llanden, alldeles sdrskilt om de itfoljas av kreditrestriktioner som nu dr fallet. Statsmakternasplanerade
itgiirder att begrdnsa den fria avskrivningsrdtten, vilket forsvirar den sjdlvfinansiering inom
foretaget som tidigare kunnat ske, kan ocksi ur
denna synpunkt f6. mycket allvarliga konsekvenser.

Axplock ur styrelsensoch verkstlllande direktdrens fdrvaltningsberittelse
Brist pi arbetskra,ft,som i sin tur kanske i
forsta hand bottnar i brist pi bostdder, har
omojliggjort ett fullt utnyttjande av produktionskapaciteten. Orderingingen har varit god
och orderstockentorde medgiva full sysselsittning under nirmaste i.r.
Taxeringsud.rdeth bolagets egendom utgor:
ftir jordbruks-och skogsfastighet e r s a m t o m t m a r.k. . . . . . . . k r 3 . 6 6 5 . 4 0 0 : f<irfabriksbyggnader
...... ... kr 45.440.200:fdrkraftverk
....kr
5.096.0O0:Brand.forstikringsui.rdenaden 3t
gingo till:
f<irfabriksbyggnader
m. m. . ...kr
f d r b o s t a d s b y g g n .a. d. .e. .r . . . k r
fdr kraftverk
.... kr
fcir maskineroch inventarier.. kr

dec. 1p5i upp144.553.450:36.624.200i8.478.950:236.203.030:-

Vid Kilsta har ugnsdriften i det nya stilverket igingsatts. Hejarsmedjanberdknaskomma
att overflyttas till de nya lokalerna i Kilsta
under 7952.
Avdelning Nobelkrut har fdrdigstdllt en
fabriksanldggning for tillverkning av dttiksyreanhydrid och en ann n anld,ggningfor tillverkning av paranitrobensoesyra,
en ldkemedelsprodukt avsedd att i huvudsak gi pi export.
I forsknings- och experimentkostnader har
nedlagts vid Boforsverken 3,6 mili. kr och vid
Nobelkrut 1 milj. kr.
Pensioneroch understod till tidigare anstilld,
icke SPP-ansluten personal ha utgitt med
591.000:- kr.
Nettovinst och vinstdisposition
I nettovinst redovisas for hr L95l kr
-, vilket innebdr en okning jdmfort
6.O26.OOO:
med foregiende ir som uppkommit av skdl,
som tidigare berorts. Vinstokningen motsvarar
dock icke de okade leveranserna eller det forsdmrade penningvdrdet. Styrelsen och verkstdllande direkt<jren foresli. nu, att till reservfonden
avsdttes 860.000:- kr, vilket belopp bolaget
enligt lag d,r skyldigt att avsitta till denna fond.
Utdelningen fcireslis of6rdndrad med t0: j0
kr per aktie, men hdr kommer en nyhet i det
styrelsen hdrutover foreslir en bonus av kr
1: 50 per aktie. Anda sedan fu 1947 har utdelningen varit ofordndrat 10: 50 kr. Nu skulle
ju denna utdelning sedd mot aktiernas nomi-
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nella vdrde i och for sig kunna ansesvara tillfredsstdllande.Man fir emellertid inte glomma
bort i detta sammanhang,att aktiekapitalet inbetalts till mycket olika penningvdrden dnda
frin bolagetsbildande 1873 och fram till 1950,
di vi hade den sista nyemissionen. Om man
idnker sig det fallet, att nigon aktiedgate frin
1873,som inbetalt sina pengar till bolaget efter
divarande penningvdrde, skulle ha sina aktier
ofijrdndrat kvar i bolaget, blir kr 10:50 per
aktie i dagens penningvdrde en ganska diiig
ranta. Nu ir det emellertid knappast troligt,
att det finns si minga aktiedgate kvar frin
denna tid, men ett faktum ar, atl minga av de
nuvarande aktiedgarna under tidernas lopp g jort
sina inbetalningar vid nyteckningar till betydligt hdgre penningvdrdedn det vi ha idag.

De stiirsta dotterbolagen
Nydqvist 6r Holm Aktiebolag

Faktureringen under iret har uppgitt till
21.547.000:- kr, inklusive leveransertill moderbolaget, vilket dr ungefir samma belopp
som under de senaste5 d 6 lLren.De viktigaste
forsiljningsobjekten for Nohab ha varit dieselmotoret, vattenturbiner, lokomotiv och annan
rullande materiel samt legoarbetenfijr moderbolagei.
Under iret har inflyttning skett i den nya
stora maskinhallen,som uppfordes i950 i samband med overtagandetf.rln AB Atlas Diesel av
dess dieselmotortillverkning. Vidare har den
nya forskningsbyggnadenfor dieselmoioreroch
vattenturbiner fdrdigstillts. Huvudparten av
aktiedgarna
nuvarande
Ett stort antal av de
okningen i balansrdkningens"Fabriksbyggnaha dessutomforvdrvat sina aktier inte genom
der" hzinfor sig till den sistndmnda anldggnyteckningutan genom kop i allmdnna marknaningen.
den, och, om man jdmfor dagens foreslagna
Bland skulderna kan ndmnas Nohabs skuld
for
bolagzillt
som
kurser,
de
utdelning med
till moderbolagetpi kr 6.000.000:-, vilket
man,
finner
gets aktier under de senasteiren,
belopp stdllts till Nohabs forfogande bl. a. for
att utdelningen ror sig omkring 4 iL 5 % pA, nyssndmndautvidgningar och for andra kostborsvdrdet. Ses utdelningen i procent av det
nader i samband med overtagandetav dieselegnakapitalet, blir den, inklusive den foreslagmotortillverkningen frin Atlas Diesel'
med endast152.000:ca
na bonusen, 5 /o.
Nettovinstenredovisas
kr. Sedan Bofors forvdrvade Nohab, ha uppAtt styrelsenforeslagit en bonus pi kr 1: 50
kommande overskott praktiskt taget helt anper aktie torde bero p8' att styrelsen ansett det
vints till att konsolidera foretaget - genom
tillgodoblivit
andra
pafter
iimligt, att di alla
avskrivningar pL anldggningstillgingar och geseddagenom kompensationeri mer eller mindre
nom att omslttningstillgingarna, och di spehiig grad dven aktiedgarna i nigon mln borde
hillas skadeslosa for penningvdrdesforsdm- ciellt material och produkter i arbete,upptagiis
till forsiktiga vdrden. Nigon utdelning till
ringen, di irsresultatet si medger.
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Balansrdkningfcir Nydqvist EcHolm Aktiebolag
.TILLcANGAR
Anllg'gningstillgingar
Fabrikstomter'

7 2 0 . 0 0 0-:
L 2 . 3 5 6 . 0 0 0- :
- :
317.OOO
1 . . 0 0 0 . 0 0-0 :
5 6 8 . 0 0 0-:
1 4 . 2 8 1 . 0 0:0-

Bostdder
Kraftverk och:vattenfall
Plg&ende nybyggnader
Maskiner, verktyg och inventarier

L9.23L.OOO:3 3 . ) r 2 . 0 O O- :

:r.,......

Avg5.r: Virdeminskningskonton fcir
f a b r i k s b y g g n a d. e. .r. . . . . . . . '
bostdder
maskiner, verktyg och inventarier

3.638.O00:
3 1 5 . 0 0 0-:
t 4 . 9 3 6 . 0 0 O- :
1 8 . 8 8 9 . 0 0 0- :

L 4 . 6 2 3 . 0 0 0- :
L 5. 3 4 3 . 0 0 :0-

Omslttningstillgin

gar

Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete
Fordringar

hos koncernbolag
andrafordringar . . .. . . : . . . . . . . .
Fdrskottsutbetalningar

- :
6.720.0OO
L 7 . 4 o 4 . o o o : 2 4 . 1 2 4 . 0 0 0- :

2L.000;4.oo7.ooo:
... -

Accepterade vd.xlar
Banktillgodohavanden och kassa

4.028.000:6 3 7 . 0 0 O-:
-:
146.0OO
2 . 7 4 2 . O O-0 :

3L.677.000:

Kronor 47.o2o.ooo:

SKULDER
Aktiekapital och fonder
7 . 5 0 0 . 0 0 0-:
-:
1.310.000

Aktiekapital
Reservfond

8 . 8 1 0 . 0 0 0-:
202.000:.-

Investeringsfond f6r byggnader.
Lingfristiga skulder
Nydqvist & Holm AB:s Allmiinna Pensionsstiftelse.
Nydqvist & Holm AB:s Pensionsstiftelse
av fu 1.947
Skuld till moderbolaget
Kortfristiga

1 . 0 0 0 . 0 0 0- :
115.000
:6 . 0 0 0 . 0 0 0-:

7 . 1 1 5 . 0 0 0- :

skulder

Fdrskottslikvider frtn moderbolaget . . . .
Andra fiirskottslikvider . .. . . :
Skulder till koncernbolrg . . .
Andra kortfristiga skulder . .. .

3 . 0 1 8 . 0 0 0- :
1 8 . 9 0 1 . 0 0 0- :
) 3 8 . 0 0 0 :4.497.000:-

26.954.000:130.000
:-

Skatteskuld
Disponibla medel
Enligt 1950 trs balansrdkning . .
Nettovinst fu L95L

-:
3.657.O00
1 5 2 . 0 0 0-:
Kronor

3 . 8 0 9 . 0 0 0- :
47.020.0OOl.-
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Balansrdkningfor Aktiebolaget\W. Dan Bergman
TI LLGANGAR
Anliiggningstillgingar
F a b r i k s t o m t e.r. . . . . .
Fabriksbyggnader .
Bostdder
Ptglende nybyggnader
Maskiner,verktyg och inventarier . ' . .
Avglr : Virdeminskningskonton fdr
fabriksbyggnader
bostlder
maskiner,verktyg och inventarier . .. .

- :
L26.OOO
4 . 8 8 7 . 0 0 0-:
1 2 5 . 0 0 0- :
32L.oo0:-

'ffi

8.077.000:1 3 . 4 1 0 . 0 0 -0 :
1.82L'000:7'ooo: 6'319.000:8.187.000:-

Aktier:
AB Ostergirdenir nom. 100kr
100st i Fastighets

5.223.OO0:1 0 . 0 0 0-:

5.359.000: -

Oms[ttningstillgEngar
Varulager
Materialbeh6llningar
Produkter i arbete
Fordringar
hos koncernbolag
a n d r af o r d r i n g a r. . . .
Fiirskottsutbetalningar
Accqrterade vixlar .
Banktillgodohavandenoch kassa

-:
1.187.000
1 . 5 7 8 . 0 0 0- :
2 6 . 0 0 0 -:
3 . 2 3 L . O O- O :
9 . 0 0 0 :-

2 . 7 6 5 . 0 O 0- :

3.266.000:
43.00o:
245.000:

6 . 3 1 9 . 0 } O-:

krooor 11.678.000:

SKULDER
Aktiekapitaloch fonder
Aktiekapital
Reservfond

Lingfristiga skulder
.
. Skuld till rtroderbolaget
. .. .
Pensionsmedel

;Kortfristiga skulder
Fiirskottslikvider
Skulder till koncernbolag
r Andra kortfristiga skulder

6 . 0 0 0 . 0 0 0-:
4 8 0 . 0 0 0-:

6 . 4 8 0 . 0 0 0-:

3 . 0 0 0 . 0 0 0- :
) 0 . 0 0 0 :-

3 . 0 5 0 . 0 0 0- :

4 1 . 0 0 0 :2 3 . 0 0 0-:
-:
1.556.000

1 . 6 2 0 . 0 0 0- :
3 9 . 0 0 0 -:

a medel
1950 lrs balansrdkning
inst Er Lgrl .

436.000:5 3 . 0 0 0-:

489.000:-

Kronor 11.678.000:

moderbolaget har under shdana forhillanden
icke forekommit.
Aktiebolaget \$[. Dan Bergman
Forsziljningsvdrdetav verkstdllda leveranser
fijr Ifledaverken har okat hogst betydligt under
det gingna iret. Jdmfort med 1950, som dittills var foretagetsbdstair med en forsiljningssumma pi. kr 10.797.000:-, hat forsdljningen
under 1951 stigit till L7.277.000:- kr. De
pengar, som av moderbolaget efter forvdrvet
nedlagts i \Tedaverken, synas nu borja bdra
frukt.
Aven hir gdller dock detsamma som ftjr
Nohab, att moderbolaget icke uttagit nigon
utdelning och att \Tedaverken under de gingna
iren pi alla sdtt fitt. konsolidera sin stdllning.
Den redovisadenettovinsten for fu 1951 utgtir
endast53.000:- kt.
Under iret har bolagets aktiekapital okat
med 3.000.000:- kr genom overforing av
skuld till moderbolaget med samma belopp.
Hdrutover siir \Wedaverkenfortfarande enligt
balansrdkningeni skuld till moderbolagetmed
3.000.000:- kr. Dessa betydandebelopp ha
ldmnats bolaget som forlag for utvidgning av
anld.ggningarna och for finansiering av okningen av omsdttningstillgingarna. En produktionsapparat blir givetvis aldrig fullt fdrdig,
men det ar att antaga, att man hos Wedaverken nu i stort sett tar sig en paus med fortsatta
utvidgningar.
Ulvsunda Verkstlder Aktiebolag
Ulvsunda Verkstider Aktiebolag, UVA, dr
den sista medlemmeni koncernfamiljen. UVA
forvdrvades i slutet av 7950 frin Aktiebolaget
Volvo for att Bofors genom overtagandet av
dess produktionskapacitet skulle kunna overbrygga vissa tringa sektioner i Bofors eget tillverkningsprogram.UVA, som tidigare arbetade
som underleverantdrtill Volvo, har under 1951
i enlighet med intentionerna vid forvdrvet mer
och mer awecklat sina leveransertill det gamla
moderbolaget och i stdllet undan for undan
6vergitt tili att arbeta for det nya. Hdrutover
fortsdtter emellertid bolaget att tillverka sin
egen specialitet, slipmaskiner, for vilka man
for ndrvarande har en utomordentiigt god
marknad.
Forsiljningsvdrdet av verkstdllda leveranser

inklusive leveransernatill Aktiebolaget Bofors
uppgick 19t1 till praktiskt taget 6.000.000:kr, vilket innebdr en icke obetydlig okning jdmfort med tidigarc fu. UVA:s styrelse foreslir
en utdelning p?r6 /o med 24o.0oo:- kr.
Aktiebolaget Tidaholmsverken
Tidaholmsverken d.r dei mest utprdglade
dotterbolaget. Det arbetar praktiskt taget uteslutande fiir moderbolaget, har sin bokforing
till stor dei lagd i Bofors, variftln dven utbetalning sker av iiiner till anstdllda.
Ett mdrkligt forhillande foreligger dven
ddrigenom, att moderbolaget dget fabriksbyggnader i Tidaholm med eti anskaffningsvdrde
pFL
ca 2.600.000:- kr samtmaskinerochverktyg
med ett anskaffningsvdrdepi ca 3.000.000:kr, vilka uthyras till dotterbolaget. Tidaholmsverken arbetar silunda med betydligt stbrre anldggningstillglngar dn som syns av bolagets
balansrikning. Att moderbolaget direkt och i
egen regi uppfort och utrustat anldggningarvid
Tidaholmsverken sammanhinger med de villkor, som pi sin tid uppstdlldesav svenskastaten i samband med vissa beredskapsinvesteringar under krigei. Det skulle naturligtvis ur
alla synpunkter vara det mest rationella och
dndami,lsenliga, om dessa Bofors tilLglLngat
overfijrdes pi Tidaholmsverken,men gdllande
skattelagstiftningtar inte s& sdrskilt stora hdnsyn till sidana faktorer, och att betala en hop
skaiter for en rent formell omldggning av
rdkenskapernakan ju knappast komma ifrhga.
Balansrdkningenspost "Varulager" dr ocksi
ganskamissvisande.Huvudparten av materialet
dges av AB Bofors och bearbetasendast av
Tidaholmsverken. Efter hand som arbete nedldgges,debiterasdet moderbolagetoch forsvinner ur bilden for Tidaholmsverkensdel. Posten
"Varulager" dr ddrf.ormycket obetydlig i Tidaholmsverkens balansrdkning idmf.ort med foretagets storlek.
Aven vid Tidaholmsverken ha strdvandena
varit att pi allt sdtt soka konsolideraforetaget,
varfor nigra utdelningar icke tagits. Den redovisade vinsten ir ocksi ritt ansprikslos, men
i stdllet har Aktiebolaget Bofors en icke obetydlig och i Tidaholm beskattad "vinst" pi
grund av den nyssndmnda uihyrningen av
fabriksbyggnader, maskiner och verktyg till
Tidaholmsverken.
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Balansrikningfor UlvsundaVerkstlder Aktiebolag
TI LLGANGAR
Anliiggnin gstill gin gar
Fabrikstomter . " .
.
Fabriksbyggnader.
M a s k i n e rv, e r k t y g o c h i n v e n t a r i e r . ' . .
Avg&r: Vdrdeminskningskontonfor
fabriksbyggnader
maskiner, verktyg och inventarier

1 1 4 . 0 0 0-:
2 . L 4 8 . 0 0 O- :
3'092'o00t5.240.O0O:
5 2 0 . 0 0 0-:
2 . 6 3 4 . 0 0 0-:
'L5iLOOO'-

Aktier:
12.000 st i FastighetsaktiebolagetElvo i nom' 100 kr

2'086'000:2 . 7 0 0 . 0 0 0- :

5 0 0 . 0 0 0-:

gar
OmsnttningstillgEn
Vadager
Materialbehtllningar
Produkter i arbete ..
Fordringar
hos koncernbolag,.
andrafordringff ...
Ftjrskottsutbetalningar
Banktillgodohavanden och kassa

2 8 7 . 0 0 0-:
r . 2 4 4 . O o o- :
8 1 . 0 0 0-:
6 9 1 . 0 0 0-:
127.OOO:

1 . 5 3 1 . 0 0 0- :

899.000:2 . L J 2 . O O -O : .
Kronor

4.582.000:7.282.0OO:.-

SK U L D E R
Aktiekapital och fonder
Aktiekapital
Reservfond

4.000.000:4 3 0 . 0 0 0-:

4.430.000:-

Investeringsfond

2 5 . 0 0 0-:

....
fiir byggnader
Llngfristiga skulder
Ulvsunda Verkstlder Aktiebolags Pensionsstiftelse
Skulder till koncernbolag ..
Kortfristiga skulder
Fiirskottslikvider . .
i, Skutder till koncernbolag ..
Andra kortfristiga skulder . ...
'

5 0 . 0 0 0-:
) 3 5 . 0 0 0-:

749.Ooo:
23.OOO:
848.000:

) 8 5 . 0 0 0 :-

1 . 5 2 0 . 0 0 0- :
47.O00:-

bla medel
1950lrs balansrikning. .' .
trs utdelning
e r 1 9 5 1. . .

493.ooo:
200.000:
2 9 3 . 0 0 0-:
2 8 2 . 0 0 0-:

575.000:-

Kronor 7.282.000:-

Balansrikningfor AktiebolagetTidaholmsverken
trlrcANGAR
Anllggningstillgin gar
7 5 . 0 0 0-:

Fabriks-och bostadstomter
Fabriksbyggnader.
Bostdder
Maskiner,verktygoch inventarier....
Avg8r : Vlrdeminskningskonton f<ir
fabriksbyggnader
bostdder
maskiner,verktyg och inventarier. .. .

L27.OOO:10.000:-1.357.000:1 . 4 9 4 . 0 0 0- :
60.000:2.000:L.2L4.OOO:7 . 2 7 6 . 0 0 0- :

2 1 8 . 0 0 0-:

13 1 . 0 0 0
:5 7 . 0 0 0 -:

1 8 8 . 0 0 0-:

7 3 5 . O O: O
-:
33.OOO
68.000:

8 3 6 . 0 0 0-:

2 9 3 . 0 0 0-:

Omsittningstillgingar
Varulager
MaterialbehEllningar
Produkter i arbete
Fordringar
hos moderbolaget .
dvriga fordringat .
Banktillgodohavanden och kassa

I . O 2 4 . O O-0 :

K r o n o r 1 . 3 1 7 . 0 0 0- :

SKULDER
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K r o n o r 1 . 3 1 7 . 0 0 0- :
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NOHABS NYA FORSKNIITGSBYGGITAI)
na verktygsmaskiner(svarvar, f.rasar,borr- och
slipmaskiner etc.), ddr smdrre detaljer fijr
provning och experiment kunna tillverkas och
dir nodvdndigadndringat etc.kunna utfiiras pi
detaljer, som iro foremii for provning. Entr6hallen gir genom flygelbyggnadens alla viningar. I viningen \ trappa upp kommer man
frin hallen in i ett rum, planerat som utstdllningshall, omkring vilket tjdnsterummen for
diesel- och turbinforskningscheferna,ritkontor
och ovriga kontor gruppera sig. Storre delen
av flygelns 3:e och <iverstavining upptagesav
en fdreldsningssal, ca 9 m bred och 74 m lhng,
med tillhorande garderobs-,toalett-och forridsutrymmen.
DiesellaboratorietJstora provningshall, "dieselhallen", ca 10 m bred, z4 m ling och 9 m
hog, bjuder pi mlnga konstruktiva finesser'
Mer dn halva golvytan upptages av en "jdtnparkett" (ca 19X5,5 m stor), avseddfor fastipdnning av provmotorerna. Parketten dr fastgjuten i en stor platta av armeradbetong, 1,7 m
tjock, som i sin tur vilar pi en bddd av singel
Huuudbyggnad'endr disponerad pi foljande
i en storre betonglida i grunden' Mellan besdtt: norra delen upptages av Diesellaborato- iongplattans sidor och byggnadens ovriga
riet, sodra delen av Turbinlaboratoriet, i mittgrondmurar dr ett mellanrum fyllt med kork, i
ligga
gemensamma
partiet (innanfor flygeln)
golvplanet isolerat med asfalt. Denna mirkliga
utrymmen for de bida laboratorierna; i bottenLonstruktion dr avsedd att eliminera alla skakviningen dro omklddningsrum och lunchrum
ningar och vibrationer frhn provmotorerna.
for motorprovareoch ovrig laboratoriepersonal, Sdrskilt de encylindrigaprovmotorernaav storre
i viningen 1 traPPa upp finnes bl. a. ett fototyp skaka starkt vid provkorningarna (skakfor
rum
ett
grafiskt morkrum, instrumentrum,
niigana minska vid okat cylinderantal),och om
mindre dieselexperiment, ett rum for laboradessaskakningar fortplantades till byggnadens
torieingenjorenpi Turbinlaboratoriet m. fl. utmurar, skulle dessasnart allvarligt skadasoch
rymmen, i vlningen 2 trappor upp ligga bl. a.
spricka sonder. Konstruktionen har visat sig
fliktrum for ventilationssystemet.
fultgod och icke ens vid mycket hird korning
norKillarviningen under huvudbyggnadens
har n6.gra skakningar formdrkts i den ovriga
ra och mellersta del innehiller forridsutrymbyggnadskropper).
men ftrr maskindelar och annan tyngre rekHallens vd-ggar d'ro kliidda med hiltegel
visita, en stor oljecistern om 100 m3 for tung
(perforerat tegel) i samma ljusa fdrg som
stdlloch
pumpcentral,
pannbrdnnolja,virmefasadteglet, for att deimpa ner och absorbera
verk och transformatorer for det elektriska
motorbullret. Mellan jdrnparketten och ostra
systemet,mekaniskt filter for industrivattnet
Ilngvdggen loper en kulvert tdckt med durkm. m. Under turbinlaboratoriet,alltsi i killarplit, ddr alla ledningar ex. for vatten, \armviningens sodra del, ligga fundament o. dyl.
vatten, tryckluft, avlopp, elkablar o. dyl placeHela
byggnatill de stora vattenbassingerna.
rats. Ldngs vdstra lhngvd.ggen sti ett Par
den vilar ph f.astaberget.
arbetsbdnkar. Fiir att icke golvytan i onodan
av
skall belamras med diverse maskindelar etc.
upptages
bottenvining
Flygelbyggnadens
finnes hdr en lucka i golvet, genom vilken
luftig
meen entr6hall och av en stor, ljus och
materiel, som icke anvdndas,hissasner i kdllarkanisk verkstad,utrustad med ett LO-talmoder-

Pi norra delen av Nohabs industriomride
resersig, sedannigra minader tillbaka, en treviningsbyggnad av gult fasadtegel i enkel och
vdlproportioneradmodern stil, en byggnad,som
helt dominerar blickfeiltet ndr man kommer frin
staden. Det dr den nya forskningsbyggnaden,
den blivande hogborgen for forskningsarbetet
rorande dieselmotoreroch vattenturbiner.
Som framgick av kronikan over 1951- irs
hdndelser i B-pilens fcirra nummer, slutfordes
byggnadsarbetetpi forskningsbyggnadenunder
hosten 1951 och inredningsarbetetvar till stor
del slutfort vid irsskiftet. En nigot utforligare
presentation av den forndmliga institutionen
kan nu vara ph sin plats.
Forskningsbyggnadenhat ndrmast grundformen av ett T med kort stapel, med en 53 m
ling och t1 m bred huvudbyggnad och en pi
mitten av sistnrimnda framspringande flygel, ca
L4X14 m stor. Hela komplexet omfatt^t 3
vLningar ovan jord samt en till storre delen
utschaktad (utsprnngd) kdllarvining. Huvudbyggnadenshojd iir ca l-0 m och flygelns ca L1 m.
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viningens forridsutrymmen. Dieselhallen dr
forsedd med en ! tons travers,vilket hir rdcker
for de storsta motortyperna.
I hallens sodra del finnes en altan, i plan
med mellanviningens golv, frin vilken mun h"t
en god utsikt over hallen. Under altanen finnes
ett litet kontorsrum, tillika forvaringsrum for
olika mdt- och kontrollinstrument m. m. Pa
norra gavelvdggendro slutligen ett par brdnsletankar med flottorer placerade. Innanfor altanen dr ett rum ca 8X5 m stort, avsett for exoeriment i mindre skala med olika detalier for
iieselmotorer.
Turbinlaboratoriet strdcker sig ocksi genom
byggnadens alla vhningar. Planlosningen ir hdr
helt annorlunda,bunden till de stora bassdngerna och fasta aggregaten, som behovas for att
prova olika turbinkonstruktioner. Den del av
kdllarviningen som dr utsprdngd upptages till

M

2

315M

storsta delen av stora vattenbassinger,dels en
stor samlingsbassdng,
rymmande60 m3, ddr allt
driftsvatten frin de olika, aggrggaten uppsamlas, dels nk"gramindre bassdngerfor mdtning
eller uppsamling av vatten frin de olika aggregaten. Bassdngernasoverkant nl.t ca 1 m over
bottenviningens golvplan.
Bottenviningen rymmer, forutom nyssndmnda bassdnget,iven provningsaggregatens
nedre
delar och hjdlpmaskineri med pumpar, sugror,
vattentuber, mdtanordningar for genomslippt
vatten m. m. Till viningen 1 trappa upp kommer man hdrifrin via en spiraltrappa.
"Turbinhallen", maskinsalen,ddr de 3 provningsaggregatendro uppstdllda, har en golvyta
pi ca 10X 15 m och en takhojd pL ca 9 m. Den
stricker sig alltsi genom de 2 overstaviningarna. Genom hoga fonster ill.ngvd,ggarna flodar
ljuset over de vackeri gronmilade aggregaten
och det ljusa klinkergolvet.
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I hallens mitt stir ett s. k. Ilgfallsaggregat,
avsett for provning av mindre turbinmodeller
med liten fallhojd och for stromningsundersokningar pi modeller av vattenvdgarna i ett
kraftverk. Aggregatet drives av en pump, som
till en
pumpar vattnet frin samlingsbassdngen
mdtrdnna (bassiing) i maskinsalen,dZir provmodellen d,r placerad. Hdrif.rln str<immarvattnet genom vissa mdtanordningar tillbaka till
samlingsbassengen.
P6. ena sidan om nyssndmnda aggregat stl-r
ett pump-provningsaggregat, som huvudsakligen skall anvindas for provning av propellerpumpar. Aggregatet ir utfort som ett slutet
systemoch kan dven anvdndas for kavitationsundersoknin
gar pL pumpar.
Pi andra sidan ligfallsaggregatet stir ett
kavitationsaggregat, utformat som ett slutet
rorsystemmed en kraftig pump, ddr turbinmodeller insdttas. Trvcket i svstemetkan varie-

t7

ras frhn ndra fullt vakuum till ett overtryck av
10 m vattenpelare.
Sodra delen av byggnaden upptages av ett
aefodynamiskt provnin gsaggregat, som ocksi
gir genom tvenne viningar. Aggregatet piminner i utforande och. verkningssatt om de
vindtunnlar, som bruka finnas pi aerodynamiska forskningsanstalter. Det bestir av en
fldkt som limnar en kraftig luftstrom, vilken i
sitt slutna kretslopp passerarolika provningsoch mdtanordningar. Modellturbinerna, som
skola studeras,drives hdr s6.lundamed luft i
stiillet for med vatten, varigenom de bliva ldttare itkomliga f.or detaljundersokningar.
I turbinhallen finnes plats for uppmontering
av ytterligare ett provningsaggregat.
Personalrum,kontorsrum och konferensrum
dro trevligt och dndamilsenligt moblerade och
inredda. Den stora foreldsningssalen1 trappa
upp rymmer 110 ihorare pi bekvima stolar.

F orskxin gsbyggnaden, sedd frfrn :i)der. Nohab foto.

Salen har projektor for smalfilm, smibilder,
skioptikon och balloptikon. Trappan, liksom
alla golv i entr6hallen, kapprum och foaj6 aro
av kolmirdsmarmor, vars grona farg stl.r vackert mot vdggarnasgrongula tegel.
Overhuvud kan szigas,att den nya forskningsbyggnadenvid Nohab dr vacker, vdl planerad och inredd, den talar om kvalit6 i varje
detalj. Byggnadenhar projekterats av Nohabs
byggnadsavd.i samarbetemed Ingenjorsfirman
Jacobson & \7idmark, Stockholm, som dven
svarat for de statiskakonsiruktionerna. Firman
har alI heder av sitt verk. Entreorenorernaha
ocksi ldmnat ett fullgott och beo'ndransvart arbete. Huvudentreprenoren for bygget har varit
AB Skinska CementgjuterietsGoteborgsavdelning med foljande specialentreprenorer:for
bdrande jirnkonstruktioner AB Jdrnmontering,
Malmo, for virme, vatten, sanitet och ventilation AB Sana, Malmo, och for mi.leriarbetena
Mf,.leribolagetC. A. Ericsson& Co, Trollhdttan.
De elektriska installationerna ha utforts av
Elektriska Installationsfirman Johansson& Hagstr6m, Trollhdttan, under ledning av Nohabs
elektriska avdelning. Kosinaderna for bygget
med inredning och moblering hiller sig omkring 1,5 milj. kr.
*

Den nya fonskningsbyggnaden
hor organisationsmdssigtunder Konstruktionskontoret,med
overingenjor Richard Keller som hogste chef.
Utvecklings-, forsoks- och forskningsarbetet
inom Diesellaboratorietstir under civilingenjor
Gunnar Camners ledning, verksamheten incim
turbinlaboratorietledes av ingenjor Stig Hallerbdck. Vi skola nu lita dessa herrar berd.tta
litet om de problem man brottas med och de
arbetsuppgifter som vd.ntar inom institutionen.
Ingenjor Camner har sysslatmed dieselmotorer ndstan hela sitt liv, i varje fall allt sedan
han 1925 ldmnade Teknis. Han ledde provnings- och experimentarbetena
vid Atias Diesel
i mlnga ir och det var silunda helt naturligt,
att han foljde med till Nohab och Trollhittan,
ndr Nohab for ett par 3.r sedan forvdrvade
AD :s dieselmotortillverkning.
"Ndr en ny motortyp skall liggas upp, gor
man i allmdnhet si, att man liter bygga en
encylindrig prototyp, planerad och ritad si, som
man tdnkt sig den nya typen. Givetvis tar man
tillvala alla gamla goda erfarenheter vid konstruktionen av den nya motorn. Pi denna proyar man sedan ut brdnsleinsprutningen,forbrinningsrummets form, spolningen av cylindern o. s. v. (Pi. 2-taktsmotorernamiste ju som
bekant alla avgaser spolas ut och cylindern
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fylles med ren luft varie ghng kolven dr i nedre
leget.) Under provningen flr man i allmdnhet
gora vissadndringar p6.konstruktionernaex. pl
spol- och avgaskanalernasform, PumPsystemet
o. s. v. Man gor ocksi prov och mdtnin gar plt
brdnsle-och smorjoljeforbrukningenm. m. Ndr
man si fhtt fmim vdrden som dro bra, bestdmmer man sig for den utformningen av detaljerna och liter den nya tyPen gi ut i produktionen
och i marknaden. Proven med den forsta encylindriga motorn fortsdtter emellertid, ex. med
hillfasthetsprov, utmattnings- och slitageprov
genom lingkorningar. Provmotorerna Pressas
betydligt hirdare dn leveransmotorerna' Man
kiir dem med h6gre varv och med hogre effektivt medeltryck.
Vi utfor ocksi prov med olika brdnslen.Det
finns ju en vdldig variation pi brdnnoljor. Just
nu dr det aktuellt att kora dieselmotorermed
pannbrinnolja, som dr betydligt billigare - ca
>o % - dn dieselolja. Redarna ilo datf.or
mycket intresseradeav dessaforsok, icke bara
for de minskade driftskostnaderna,uian ocksi
for att de aldrig kan lita pi att fi sammaoljekvalitet i de olika bunkringshamnarna. Bitarna
f.fu m?nga ghnger finna sig i att ta den kvalitet
som finns.
AD borjade redan pL )o-talet med sidana
forsok och i Sydamerlka ghr vdl ett 3O'taIPolar'
motorer pi pannbrdnnolja. Det dr dock stationira motorer, pi marinmotorer blir det besvdrligare eftersom oljan miste forvdrmas.
Skillnaden i oljorna ligger mest i viscositeten,
men pannoljan innehlller ocksi mer fijroreningar och vatten samt svavel. Separatorersom
uarrligett anvdndas tar ld'tt bort de mekaniska
fororeningarna och vattnet.
Si hiller vi ocksi pi med prov pi de olika
mekaniskadelarna. Aktuellast dr cylinderslitaget. Cylindern dr en av de dyraste delarna av
motorn, cylinderfodren dr dyra i tillverkning
och att det tar l&ng tid att byta ut dem phbl'
tarna. Liggtiden i hamnarna dr sdrskilt kostsam. Vi har emellertid mycket hyggliga vdrden
iiver cylinderslitaget p3" vlna motorer id'mfort
med andra tillverkare. Vi vill emellertid ha
dnnu bdttre vdrden och provar nu bl' a. nya
speciallegeringar for tackjdrnet, liksom nya
gjutmetoder, for att fi slitstarkarefoder'
Spolproblemetoch 2-taktsmotorerhor alltid
s"-man. En del firmor anvdnder enkelriktad
krdver en
spolning,
- som dr bra, ehuru den
mycket komplicerad konstruktion. Vi hiller
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Entrihallen rned trappan upp till hontorsafiningen,Nohabfoto.

dock fast vid den omvdnda spolningen, som vi
lyckats g6ra mycket effektiv. Den dr enklare
i konstruktionen och medger foljaktligen billigare pris pi motorerna. For experimentmoseparataspolpumpar,som ger
torerna anvZindes
mojlighet att vaiera spoltryck och spolluftmdngd.
Vi h&ller plt att f6. f.ram en ny typ av spolpumpar. Vi utvecklar en norsk id6, som Nohab
arbetat vidare pi, den s. k. ringkolvkompressorn. De resultat som erhillits med denna pump
dr myckei lovande.
Forsdk plgtu ocksi med overladdning medelst en avgasturbindrivenkompressor. Id6n dr
foljande: avgasernadriver en turbin, som i sin
tur driver en kompressor,vilken matar luft
under tryck till motorns spolpump. Sedanhojer
spolpumpen lufttrycket ytterligare, vilket ger
sivdl hiigre spoltryck som avgastryck. PiL 4taktsmotorer har overladdning ldnge varit anvdnd, men pi Z-taktsmotorerdr systemetnytt.
Liknande forsok phgfu pL flera hill, men Nohab ligger hdr mycket vdl framme. Hittills har
vi uppnitt en effektokning av 40 iL45 %.
Det har forresten alltid varit en "strid" mellan 2- och 4-taktsmotorerna.Forst lig 4-taktsMaskinaerkstadeni Forskningsbyggnadensllygel.

Nohab foto.

motorerna frdmst, si ryckte 2-taktsmotorerna
fram och gick forbi, sedan kom avgasturbiner
i drift pi 4-taktsmotorervarvid 2-taktsmotorerna inom vissa storlekar hter blev distanserade.
Nu hoppasvi med overladdning goraett spring
i 2-taktsmotornsutveckling. For stora skeppsmotorer har dock 2-taktstypenhillit sitt fOr-

spring framfor 4-taktstypen.
Si kan vi ocksi ndmna,att

hiller pi med

att prova en helt ny motortyp, som vi kallar
N-typen. Den blir en sammanslagning av Nohabmotorn av L-typ och Polarmotorn av Mtyp. Vi tar de bdsta konstruktionerna frin
bida : spolk analer,forbrdnningsrum och brdnsleinsprutning frin M-typen, vevparti, cylindermantel, ddckel, brdnslepumpm. m. frin L-motorn. Vi hoppas det blir en god blandning, ett
sndllt barn och ingen elak bastard. For ovrigt
hiller vi pi att rationalisera bland de olika
motortyperna, men det dr en frlga som kanske
inte hor hemma i detta sammanhang.
I rummet for mindre dieselexperimenthiller
vi pi med sidana saker som att utforska spolningsforloppet i en modellcylinder av glas. Vi
fotograf.erar luftstrom marna, mdter verkningsgraden o. s. v. Ddr har vi ocksi en provningsapp^rat for att mdta brdnslepumpkapaciieten
och studerabrdnsleinsprutningen.I stroboskop
ljus kontrollerar man, att det inte blir nigon
efterdroppning och att insprutningsforloppet
blir som det skall vara. I en modell av ett
f6rbrdnningsrum, ddr luften har samma tdthet
som i en motor (t4 kg/cm2 kall luft motsvarande 32 kgf cmz i motorn) studerar vi brdnslestrilens genomtrdngningsformiga och strilfrontens tiithet.
Vi har en fornimlig uppslttning olika instrument for alla slags mdtningar och undersokningar (oscillografer, stroboskop, Ijudanalysator, rokgasmitare, elektr. miitinstrument,
mekaniskaindikatorer av olika slag) och s6'har
jag tre medhjdlpare,en provningsassistent,
Sven
Ingvar Bengtsson, och fyra montorer, Gosta
Pettersson,Arne Johansson,Hjalmar Johansson
och Evald Cadsten, alla efiarna yrkesarbetare."
Bildraden:
Ciailingenidr Gunnar Camner studerar briinsleinsprutnings'f)iloppet p3 N-tnolorn i oscillografen. - Prouningsassistent
Suen lngaar Bengtsson rcglerar aaratalet pi en motor, l1p
K53E. Motorprorarna Gi;rtd Peterson (t. a.) ocb Arne
Laboratoriearbetare Hjalmar
lohansson aid lilbdnken. lohansson st),zrrar eil detalj i uerkstaden. Nohab foto Gunnar Ericson.
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Vi skola ocksi hora ingenjor Camnersmedarbetares syn pi tingen och frhga forst herr
Gosta Peterson, som har varit pn Nohabs
experimentavdelningi 5 fu.
;'Vi
sysslarmed monteringsarbeten,provkirrning av motorer och dylikt och provning och
kontroll av instrument. Det dr sillan samma
jobb vecka efter vecka, utan vi fir sysslamed
litet av varje, filnings- och justeringsarbeten,
rigga upp instrument, tacometrar,varvrdknare'
tryckmdtare o. s. v. Det ir ganska intressant,
man har anvindning ftir vad man kan i yrket
och for sunt bondforstind. I allmdnhet dt har
ganskalugn arbetstakt,men det kan bli jaktigt
ibland di vi fi kora overtid for att fh fram
nigot prov eller nigon detalj. Bhtatna vtintat
inte, de skall ha sina saker i tid"'
Herr Arne Johansson,ocksi gammal pi Nohab, instimmer i vad herr Petterssonsagt men
tilllgger:
"Hdr d,r bra och omvdxlande och arbetet
ricker vll till, men nog kan det bli pifrestande
ibland med buller och oljud, sdrskilt ndr vi kor
kompressorer."
Herr Hjalmar Johansson hade arbetat pi
Atlas Diesels experimentavdelningi 12 Lr, nd-r
han for nigot ir sedan flyttade till Nohab,
samtidigt med ingenjor Camner.
"lag har varit pL forsknings-och experimentavdelningenhela tiden, sedanjag borjade jobba
efter skolan. lagkan kora vilken som helst av
verktygsmaskinernahir och fir ocksi klata alla
slags b2inkarbeten.
Vi som jobbar pi experimentavdelningen ldr
oss ju med tiden en hel del om dieselmotorer
och kan kanske ocksi komma med en del tips.
Kanske icke till nya konstruktioner direkt, men
man kan ju bli tillfrigad om vad som dr littast
att gora.
Hur det dr hd'r? - Ja, kamraterna ar bra
och lokalerna dr det inget fel pi, men det tar
en tid innan man blir hemma hdr. Pi Atlas
kdnde man ju allt folket, si ddr var det ldttarc.
Stan ir inget vidare, men det blir nog bdttre."
Herr Sven Ingvar Bengtsson, provningsassistenten,dr synnerligenbeliten med de nya
lokalerna.
"Tidigare hade vi det mycket primitivt, vi
hitll till pi tvi stdllen, en lokal i hdrdhuset
och en i hydrauliska laboratoriet, ddr bide turbin- och dieselftirsokenpigick. Vi fick ocksl
hilla till i stora montagehallenmed en del forsok. Si nog var det en vildig vinst bide for
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Dieselhallen i

For:hningsbyggnaden med appstiillda ptot'

motorer. Nohab foto.

arbetet och trevnaden att komma i de hdr nya
lokalerna."
Foljande utdrag ur den ndrmastetidens provningsprogram for Diesellaboratorietsdgerocksi
en hel del om de minga intressantaoch viktiga
arbetsuppgifterna.(Nirmare tidsangivelsehoppar vi over). Prov med:
brinslepump av Boschtyp,
ringkolvkompressor,
licensmotorfor British-Polar,
dndrat forbrdnningsrum pi stora motorn av

T-typ,
ovedaddning (avgasturbindrivenkompressor)
p?L3-qI. motor K 53 E,
pannbrdnnoljor pi 4 ohka motorer av T-,
N-, KE- och G-typen,
utmattningsprovmed spridare,brdnsleventilsoch pumpfjd.drar for T-motorn,
med effektivare kylning for brdnsleventiler,
med tjockoljeproven (for att undvika koksbildning),
med fijrkromade kolvringar pL SN 11 och
K,3E,
med cylinderfoder av specialmateriel,
med littmetallkolvar iG 2 motor,
med arbetskolv,s. k. "hel skjorta",
med helt ny konstruktion pi kolven Pa SN 11,
med ventilfria spolkanalerpi samma motor.
Ingenjor Stig Hallerbdck ir Trollhdttepojke,
och det dr drirfor helt naturligt att han har ett
levande intressefor turbiner, uppvdxt som han
dr vid ilvens strand. Hans ndrmaste chef dr
civilingenjor Erik Stage, chefen for turbinavdelningen pi Nohabs konstruktionskontor. De
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bilda hercarna, som tillsammans lagt upp planerna for turbinlaboratoriet,voro ciceronervid
rundvandringen genom lokalerna.
"Ja, vi dr dnnu icke firdiga med alla installationer hdr, de stora aggregatenar monterade,
men en hel del montage av mitinstrument och
dylikt iterstir. Vi har dock borjat si smitt med
v&ra forskningar.
Som synes har vi hittills monterat upp 3
aggregati stora hallen, det aerodynamiskaaggregatet 1r det 4:e och si har vi plats for ytterligare ett ):e aggregatfor provning av peltonturbiner.
I kavitationsaggregatetskall vi forstjka komma underfund med de hilrum, som upptrdder i
vattenstrijmmarna invid skovelhjul och vd-ggar
i turbinerna. Virvelstrommarna i vattnet dr
starkt eroderande,de friter hastigtpimetallen,
si att stora sir eller hil kunna uppsti i metallen
efter bara nlgra milnader. Dirtill kommer en
del bifenomen, som dock icke alltid har si stor
skadeverkan.I ett sugror kan ex. pliten genom
kavitationen pZ nl,gra minader vara bortsliten,
si att betongen och armeringsjdrnen sticker
fram. Reparationerpi turbiner blir alltid mycket dyrbara och svira - i bdsta f.all fhr man
svetsai de skadadepartierna - for att nu icke
tala om forlusterna i stromleveranserna nat
kraftstationen stir stilla. Helt kan man kanske
inte undvika kavitationsbildningar, men man
kan hilla den pi ett minimum eller inom rimrlga gfansef.
Pi turbinen kan man travestera det gamla
ordstivet "droppen urholkar stenenicke genom
sin kraft utan sin ihdrdighet" (gutta cavat
lapidem . . .) silunda "virveln bortsliter metallen genom sin kraft och ihdrdighet".
"Hdr i turbinlaboratoriet giller det nu att
prova sig fram icke bara till den grdns ddr
dessa fenomen upptrider utan ocks5.att upptdcka orsakernahdrtill. Sedan fhr man genom
dndringar eller justeringar i konstruktionen
pressa ned kavitationsgrinsen och ddrmed fi
storsia mojliga sughojd pi turbinerna.
Bildrad.en:
Ingenjdr Stig Hallerbdck (t. t.) ocb cirilingenjdr EriA Stage
.rtuderar ntodellen till turbinlaboratoriet.
Monttirema
Algot Biichstrdrt (t. a.) ocb Lennart Flooberg aid AauitaIngenj)r Uno Tell oid driunotorn till
tionsaggregatet. hailtationsaggregaletr pilnzp. -

Turbinlaboratoriets iiuerafrning med kao)tationsaggregatetnArnztst. Ciuilingeni|r
Stage demonstrerar anliiggningen ldr ingenji)rerna Sandmark.
Hallerbiic| och Tell sanrt dr Ldnnbers. Nohab foto Gunnar Ericson.
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Proven utfores pi modellturbiner med 300
mm diameter, som sdtts in i kavitationsaggregatets slutna system. Genom ett par -fonster
fan .rri se in i turbinen under Proven. Om belysningen sker med stroboskopsynesliiphjulet
siillasti.r,d" och man kan direkt iakttaga kavitationensupptrddande.Vattenstrommeni systemet drivs iv en 90 hkr motor, som driver en
propellerpump med dubbla vridbara skovelp"-p av mindre vanlig konstruktion'
Lruit.t,
""
Det dr inte bara kavitationen man mdter i
det hdr aggregatet. Vi kan ocksi prova verkningsgradin vid olika fallhiijd och varvantal,
effekien vid en viss vattenmdngd,d. v. s. alla
ekonomiskadriftsfaktorer pi en turbin. Trycket
i systemetkan som sagt varieras frin nistan
fulit vakuum till 10 m vattenpelare. Vi kan
exempelvis fiL fram kavitationen pi ett Francisturtinhjul som dr avsett for 4oo m fallhdjd'
for alla mdtningar, i
Vi har specialinstrument.
mitten pi systemetsitter en Venturii-meter for
mdtning av vattenmdngden som strtjmmar 8enom syitemet. AIla rattar, mdtartavlor' manometerror, skalor o. s. v. ftir mdtning, reglering
och instdllning av PumPar, tryckluft, spolvat'
ten, eiektodedningai, fallhojd, sughdjd dr placerade pi en tavla och meningen rir, att provningsingenjoren skall kunna sitta vid instru-"itt"ulut, och dirigera och overvaka det hela'
Hdr finns ocksl anordningar for att fL rdtt
varvantal, si att man ex. kan mdta exakt pi
1000-varv.Tiden mdtes med elektriskastoppur'

Tarbinlaboutoriets boltettuiining ned pumpmolol och ltaltentaber till kaoitationsaggregatet. Nohab folo'

Pumpprovningsaggregatet ir, som framgir
av namnet, avsett fijr provning av PumPar'
huvudsakligen propelletp,r-put, som ocksi dr
utsatta fOi kavitatlonsfenomen. Forutom den
pump som skall provas dr en hjiilppump inbygga i aggregatelf6r att mojliggora erforderlig variation i driftsforhillandena.
I llgfallsa ggregatetskall vi giira stromningsundersokningar pFLolika delar av turbinen i
modellskala- och andra liknande undersokningar, som icke fordrar si hoga vattentryck'
D2ii skal1vi ex. sldppavatten geflom ett sugror
for att se hur det tar sig ut' I bottenviningen
har vi olika anordningar for mdtning av vattenmdngd. I detta e88re8 t finns ocksi en PumP
med motor i bottenviningen.
Effekten f.fin turbinen upptages pn en
I det aerodynamiska laboratoriet skall vi
elektrisk generator med statorn upplagd pi
framforallt gora profilforskningar pi modeller
rullar, si att man direkt kan vd'gaut momentet'
for att f.F,fram bettt. profiler och former for
Hdrigenom kan effektens storlek bestiimmas'
vissa detaljer. Det d"t pL mlnga sdtt ldttare att
Stroboskopet,som vi anvinder for belysning
studeraprofiler i en luftstrom dn i strijmmande
tillsamvi
delar
i
turbinen,
itt.t"
av forloppet
vatten. Vi anser de aerodynamiskaftirsoken
Camner.
mans med ingenjor
mycket viktiga trots att turbinerna sedan skall
koras i vatten.
Kavitationen ir mycket viktig fL klarlagd
en
samlat
lopp
Vi har tinkt oss foljande glLngpL fijrsoken:
och iven om man under irens
mdngd erfarenheter pi konstruktionskontoret, forst soker ma$ fram en bra profil genom aerodynamiskafijrsok, sedangbr vi en mo-dell som
moter man nya problem vid varje ny turbinui ptou"t i lhgfallsaggregaiet och slutligen gor
konstruktion. Med vale ny turbin miste man
vi ln modell, ett turbinhjul om 300 mm diagora forsok och prov pi en modell. Ibland
indra
man
meter, som vi kor i kavitationsaggregatet'Blir
Iyckas -a.t g"ttuit, iblind miste
helt
det bra resultat ddt, got vi en stiirre modell,
modellen flera gLnger eller t. o. m' giira
ett hjul med 6oo mm diameter, som vi provar
nya modeller. Si forsiiken kan bli nog si dyri vir provstationnere vid dlven."*)
bara. Nu har man hunnit si lingt betrdffande
1/1'0
om
f.ht
sliss
verkningsgraden,att man
7a
r') Nohabs turbinprovningsstation
skall bli fdremil
- -.n .n t/lo % pi en turbin Pa 100'000hk
av B-pilen'
nummer
komrnande
i
ett
specialartikel
en
betyderju 100 hk och det blir Pengari Lingden'
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Interitir au fdreldsningssalen i ForsAningsbyggnaden.
Nohab foto.

Forskningsbyggnaden stdllde en hel del
problem for arkitekt, konstruktorer och entreprenorer. Ingenjor Gotth. Sundmark, chef for
Nohabs byggnadsavdelning,som har haft ansvaret for bygget, dr dock idel belitenhet.
"Ur byggnadsteknisksynpunkt var nog Hal,
lerbicks bassinger besvddigast. Nigra bekymmer for att grunden skall hi.lla har vi inte haft,
hela huset vilar pi fast berg. Det stora fundamentet med jdrnparkett for provmotorerna i
dieselhallenstdllde ocksi mi.nga problem. Man
d.r ju alltid ridd for att skakningarna skall
skada byggnadskroppen, men konstruktionen
har visat sig mycket forndmlig. I diesellaboratoriet miste flakt- och utsugningssystemet
konstruerasmycket noga for att inte avgaserna
skulle tranga in i lokalen och blanda sig med
luften. Men som sagt, allt har gitt bra och
vi dr belitna med byggnaden och med entreprenorerna."
Till sist bolagsledningenssyn pi den nya institutionen. Direktor Per Odelberg sdger:
"Virldens turbinleverantorer ha pi ldngre
sikt storre tillverkningskapacitet 6.n elterfrFr[an
krdver. Konkurrensen dr hird, och det gdller
att sti vdl rustad. Vdrdet av en turbinanldggning bedoms bl. a. efter verkningsgraden,och
for att ge hoga vdrden p6. denna krdves ett omfattande forsknings- och provningsarbete,som
i viss utstrdckning miste inriktas pi varje enskild turbinanldggning. De utfdstelser,vi gor i
anbud och leveranskontrakt,miste vi naturligtvis hilla. Det nya turbinlaboraioriet skall
hjalpa oss att stdndigt f.orbdttra vira turbinanldggningars prestanda.
Diesellaboratoriet har ocksi. minga viktiga
uppgifter. Det pigir en snabb utveckling p&
motoromridet, ddr man har en stdndig strdvan

att oka motorernaseffekt och sdnkaderasdriftkostnader. Ett foretag, som vill hdvda sig i
konkurrensen bland vdrldens motorbyggare,
miste dirfor ligga ned ett omfattande arbete
pi en stdndig utveckling av konstruktionerna.
Bide Polar- ocn Nohabmotorerna har sedan
gammalt gott rykte pi. vdrldsmarknaden,och
detta vill vi ytterligare befdsta.
Vi investera stora belopp for forskningen.
Forskningsbyggnaden
med de tvi laboratorierna
dr en nodvindighet, och pi de resultat vi veintar
ddr, kommer Nohabs framtid i visentlig grad
att bygga. Forskningsarbetetdr frdmst lagt pri
det konstruktiva planet. Vi kommer inte atl
dgna oss it materialforskning, eftersom vi anser att denna dr vdl tillgodosedd genom det
arbete,som bedrivesav andra forskningsinstitutioner i landet.
Forelisningssalen d'r ju ocksi synnerligen
vilkommen. Vi har linge kdnt behov av en bra
samlings- och foreldsningssal,ddr vi kunnat
samla storre grupper till informations- eller
kursverksamhet.
Vi vdntar alltsi. mycket av den nya forskningsbyggnaden."
E, Lbg,
*

Kungl. Yattenfallsstyrelsen
tackar fiir Harspr&ngs'
turbinerna
Frin Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Generaldirektoren, har Nohab erhi.llit foliande skrivelse, som det gldder oss att fi vidarebefordra
till alla dem, som haft med Harspringsleveransenatt gora:
,'Stockholmden april 1952.
9
lag fi.r Hirmed framfdra Vattenfallsstyrelsenstack for fallfdljandet aa Eder leueransaa
den tredje turbinen i Harspri.nget. Igingkorningen au det tredje aggregatet har gdtt programenligt och synes au hittills altnna erfarenheter ntotsuaratira foralintningar.
I Vattenfallsstyrelsens tack till Eder ber jag
iiaen att fd. inneslata alla dem, som inorn Edert
foretag aktiut meduerkat till fallfdljand.et au
denna leuerans.
Hdgaktningsf ullt
AKE RUSCK.''
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Minnen

oeh hfigkornster
Av Ciailingeni6rFELIX

fr&n min Boforstid
FRIE DEMAN N
Till flydda tider Sterg2r rnin
sfr giirna

kom till
Nnr jag kvdllen den 31 maj r)f
Karlskoga, var samhdllet dnnu en liten kyrkoby. Dir nu t. ex. stadsdelenKarls-Aby ir beldgen fanns bara "Guds grona angar". Forsta
glngen jag besokte Bofors var dock foregiende
ir. Jag minns tidpunkten sdrskilt vdl, emedan
det just den dagen, d. v. s. den 21 augusti, var
solformorkelse. Disponent Berndt \Tijkander,
en hedersman av gamla stammen, en riddare
"sans peur et sans reproche", kdnde jag redan
frin barndomen, di. han var disponent pi Ramens bruk; ddremot trdf"fade jag den dagen
Ragnar Sohlman for fijrsta gingen. Under mina
uppvdxtir hade jag ryktesvis hort, att han pi
Bjorkborn holl pi med mer eller mindre livsfarliga ting.
Logerade forsta natten pi Centralhotellet,en
foreglngarc till det nuvarande stadshotellet.
Uppforde man sig vdl kunde man till och med
fi en flaska punsch till kaffet. Nigra restriktioner existeradetydligen inte. Troligen hade
de ej nigra rdttigheter alls. Sedan jag skaffat
mig bostad pi. ingenjor Ekmans "Breda blick",
fortsatte jag till Bjorkborn for att ta itu med
min forsta arbetsuppgift, framstdllning av
toluol ur cymol, ett problem som minga ir
senarefortjdnstfullt bearbetatsav civilingenjor
Skdrblom, nu anstd.lldvid FoA I. Fick dock
blott en 1,4 dar hlila ph hirmed for att sedan
borja vid trotylfabriken, som just di var under
byggnad. Pi grund av alla vedermodor kallades den av oss for tortyrfabriken.
Det divarande laboratoriet, som lig pi det
tekniska kontorets nuvarande plats, hade blivit
faldigt nigon ging under L913. Bjorkborns
forsta laboratorium, Nobels laboratorium, lig
i A-ldngan. Gamle, numera avlidne elektriker
Gadde, fick som ung man hjalpa till pi. laboratoriet. Han berdttade, att det ibland hdnde,
att man hittade en sedel pi golvet. Gadde
misstinkte emellertid att "gubben" avsiktligt
lagt dit den for att prova drligheten hos sin
omgivning. Nobel var som bekant en praktisk
och framsynt man. En dag hade han fitt ett
brev frin ett stuteri med begdran om bidrag.
Trots sin forkiirlek for vackra hdstar utbrast
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han vid lisning av brevet: "Nej si min sjdl de
fir ett rott ore. Om ni.got irtionde finns det
inte en histkrake pL vagarna".
Laboratoriet flyttade sedan till herr6;irden,
for att senareinrymmas i det nuvarandeaffdrskontoret. Vid laboratoriet voro enligt R. Sohlman, "Ett testamente", anstillda ingenjorerna
Sederholm, von Feilitzen och Oscar Ljungstrcim. Ledningen ay arbetena utovades av
Ragnar Sohlman. De huvudsakliga arbetsomridena utgjorde: Artificiell kautschuk,progressivt krut, nobelkrut med nedsatt forbrlnningstemperatur och urbrdnningseffekt, bombforsok
med nobelkrut for faststdllandeav trycket vid
olika laddningsdensitet,framstdllning av nfc
limpad for konstsilke, "projektiltetning", "raketkamera" m. m.
Laboratorieforestindare 7915 var ingenjor
R. Philip. Han hade forst studerat till medicinare och avlagt med. kandidatexamen, men
sedan slagit om och genomgitt Chalmers hogskola. Han verkade sedan nigon tid som
assistent hos Treadwell i Zirich, innan han i
november 1909 anstiilldes vid Bofors Nobelkrut. Begivad med ett skarpt intellekt dr han
i sina arbeten grundligare dn tyskarna sjdlva.
En snart 4O-hig vdnskap har fijrenat mig med
denne man, som dnnu vid <jver80 irs ilder har
mycket kvar av ungdomensspdnstoch vitalitet.
Den nu vid bolaget anvinda metoden for
grafisk berdkning av nitrersyror dr hans verk.
Kom si den odesdigrahosten 1971. Den 24
november skulle divarande forste ingenjoren
Knut \Tilhelm Anderssongora en forsokspressning av n/gl-krut. Han hade anmodat ingenjor
E. Kaijser, som di forestod den s. k. norra avdelningen (n/gl-, nfc-fabikationen) an glt
med och se pi. Di. de kommo till fabriksporten, erinrade sig emellertid K. att han miste
rikna ut en syra och gick upp till sitt kontor.
Detta r2iddadehans liv. En stund senareskedde
olyckan. En stor eldpelare slog upp mot skyn.
Samtidigt dodades en arbetare G. Erlandsson.
Ingenjor Andersson anstdlldes 1903. Forestod
forst n/gl-, n/c- samt massatillverkningen och
brisansavdelningen.Sedan 1908 var han fore-

stindare for driften. Andersson var en utomordentligt energisk, begivad och allmdnt .rppskattad man i sina bdsta 6.r,vilken inlagt stora
fcirtjdnster om krutbrukets successivautveckling
och utbyggnad under de 12 fu han var anstilld
dirstddes.
Nigra veckor senare rikade ingenjor R.
Philip ut for en olyckshd.ndelse
vid framstdllning av en ny bruneringsvdtskafor kanoner. En
storre flaska innehillande vdtskan ifr&ga exploderade i handen pi honom, och han blev
svirt brdnd och forstord i ansiktet.
Mais revenonsi nos mourons.
Den forsta trotylfabriken var nog ganska
"forhistorisk" bide frin teknisk- och sdkerhetssynpunkt. Min forsta uppgift var att forsoka
sitta upp destillationsapparatenfor sprit, vilket
ej var si litt, di delarna ligo uppackadeoch
utspridda huller om buller pi en dng. Till
syvende och sist miste vi dock anlita en spritingenjor frin Skine. Han kom just under
krdftskivornas tid och hann veil aldrig nyktra
till ordentligt, di han om dagarna stod dnda
upp till fotknolarna i sprit.
Konsult for den forsta trotylfabriken var
doktor J. Rudeloff. Sjnlv ville han gdrna utge
sig for att vara trotylens "fader". Trotyl lzir
dock forsta ghngen ha framstlllts av en kemist
vid Leverkusen. Utan tvivel har dock Rudeloff
gjort mycket for trotylens framstdllning och
anvdndning i praktiken. Som ett kuriosum kan
ndmnas, att ndr for forsta gingen eti prov pi
trotyl inldmnades till Militdrversuchsamt det
stereotypasvaret kom: "Es wird nicht beabsichtigt mit dem betreffenden Stoffe Versuche anzustellen", ett svar som jag sjilv en ging i tiden
erhillit, dh jag vhgat narma mig dmbetsverket
ifrlga. Sedermeradrog man emellertid tjronen
it sig, ndr man sig de goda resultat, som privatforetag kommit till med trotylen. Rudeloff
hade genom en olycka forlorat sin ndsa, som
han litit ersdttamed en konstgjord dylik. Han

Ciuilingenjdr Felix Friedenann.

ansig detta arrangement mycket foftdf.fligt, d5.
han kunde dricka si mycket alkohol som helst
utan att ndsan dndradef.drg.
Vid en mottagningsfestfor Rudeloff nere pi
gamla hotellet, numera mdssen, liito vi avsiktligt den svenska nationaldrycken fioda. Rudeloff kom ndsta morgon pigg och kry som en
notkdrna, medan de egnatruppernavoro ganska
medtagna. Jag som smitt hade gitt och hoppats, att Preussenskulle bliva slaget.
En av de forsta htgdrderna nir R. kom var
att kasta ut restsyrebehhllarna,som stodo inne
i fabriken. Gaserna frin restsyran voro mycket
besvdrande,och vi hade stort besvdr med att
fL arbetarc, som stoppade for gasen. Till sist
fingo vi en man som i S.ratal arbetade med
syran ifriga utan minsta men, vilket bevisar
hur olika den mdnskliga organismen rca1erar
for gifter. Ingenjor vid trotylfabriken var Carl
Fineman, en man med ett histminne och stora
skonlitterdra intressen. De vira namn voro
litet lika uppstod ofta forvixlingar. Carl Fineman avflyttade efter nhgra Lr till cellulosakoncernen.
En tid gingo vi skift i driften. Om jag hade
morgonskiftet 4-12, vat jag pi aftonen pi
laboratoriet, ett ananqement, som i ld.ngden
blev ohillbart. Hilftenbruk har aldrig varit
NobelArtr.t ldr ca 40 frr sedan. Omking gdmla aattenrolnet
rjnes t. t. "saltladan" (magasin), syafabri6en och franfdr
denna ett upplag au glaubersalt, t. h. d.ngpatznehas (sedertnera bornullsrorA), snickaroerkstad. och hylst'abrik. I ldrgrunden krilrnzdgdsin ocb "personalhus", I sAogen t, h. orn
oattentolne, shynztar Bjdrhliden,
bodde innan "smiillen".

diir 6reringenjdr

Jullander

Fotot taset fr6n sdder.
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till nigon vdlsignelsevare sig for den ena eller
den andra parten.
En fredag den trettonde gick nitreringsavdelningen i luften. Som vdl var skadadesingen
mdiniska. Nitrergubbarna hade gltt ut firr att
resoneraom det wigt unga problemet lonefiirhojning.
Med anledning av olyckan ig&ngsattesen
undersijkning av den anvdnda toluolen' Denna
var av tputttk hirkomst (pris 3:2) pr kg)'^Det
visade sig dn ati bl. a. fenolhalten var mhnga
glnger storre en det maximalt tillitna' Ett
Innlt oly.kstillbud, vilket som vdl var kvivdes
i sin linda, hade kunnat fl mycket allvatligare
f6ljder. En afton kom en man frin kristallisationsavdelningenoch raPPorterade,att bottenventilen till det ena kristallisationskdrlet ej
fungerade, si att den varma alkohollosningen
'
strolmade ut i kristallisationsrummet' I all
hast stlngdes dorrarna till angrinsanderum ddr
flera okapslade elektriska motorer funnos' En
enda gnisia och hela fabriken kunde ha gitt i

'Ji)r ca 25 frr sedan: Angcentralen (tita huset)' i
bakgrunden t. a. lrAtl- och ntalningshaset,garnla etett'abriken,
hylslabriken, gantla nirreringen, knfrd- och aalscerkshas, ri)r'

Nobelkrat

aplering n't. m. Bontullsnitreringen t. h' (dcit det ryker)
och ldngst t. h. syafabriken- Folo frln norr'

det mig som en mindre farsot hd,rjadesi ddr fijr
jd,mnai. En forklaring kan iu ligga ddri, att
personalantaletokats pi laboratoriernasamt att
det feminina inslaget tillkommit.
En dag inkommo till laboratoriet tvenne
krutprovei, ett engelsktoch ett tyskt frin Nordluften.
sjdslaget. Det engelska vat aY kordittyp' Det
Liiget pi gamla trotylfabriken var nog ej det
tyska skulle innehilla ett for oss nytt rimne
allralesia, da d..t lhg for n'fuaherrghrdenoch
centralit. Nlgra egentliga analysmetoderfor
t i dnstemannabostdderna.
krut funnos ej pi den tiden och lyckades det
Sjnlv eftertrddde iag ingenior Philip p& labomed mycke.t -bdu att bestdmma centralithalratoriel hr 1916. Ingeni6r Philip hade detta ir
ten, vilken, om jag ej missminner mig, var
tagit anstillning hos Neko.
rdtt hog.
laboranter voro forst bl. a. S. Sjogren, K'
Som stabilitetsprov pi krut anvdndes den
Bergkvist, A. Myhr och A. Eriksson,sedantilltiden endast Abel-testen. For n/c tillkom uppkoti-o broderna Ekendahl, Bild och H' Brandt
gehettning vid 131" C. Da n/c stabiliserades
samt Myhr junior, av vilka de kvarlevande nu
krita
mdngder
och
storre
nom alkalisk kokning
kunna sdgasutgora den gamla stammen' pilittillsattes, blev detta prov illusoriskt, emedan
till
voro
lig i mer-dn ett hdnseende. Lonerna
kritan band de nitrosa gaserna. Det senareinbotlutt urusla, 1: 50 om dagen mot 3: 50 i
"i
forda avspaltningsprovet vid 1'32"C' skulle
fabriken, ett missforhillande, som dock med
hava avslojat detta sakforhillantiden bortarbetades.Fast en del av laboranterna obarmhdrtigt
de. Nigon fara fot n/c:s stabilitet fanns dock
voro i 3o-4}-its1tldern titulerades de alltid
inte, dl enligt bestdmmelsernafor marinfor"pojkarna" pi laboratoriet.Detta fick ofta vata
valtningen l?tnga koktider voro foreskrivna'
eit iorrogat for kemikalieaffaren eller apoteket'
Det var ofta inte si litt att sdgd'nej, nzir en
En bitd' lrfi.n gamla nitroglycerintui)tthusett'i)r ca i5 fu sedan'
liuv kvinnostdmma framfliijtade sina onskemll
'f
Fijrman Fred'rihAnderstonslner pi otot'
i telefon. En ging kom nigon och frigade om
Di flog "den
vi hade en f-ebeiter-o-"[.t.
lede" i S. Sjogren. Han sprang upp till glasforridet och hdmtade en 6ver 1 m ling termometer for eterfabrikationen och sa: "Bdttnar
den hdr?"
hilsotillEn sak anset iag mig bora pipeka'
-Etl
sjukdomsfall
gott.
stindet var enastl'endejag
nu pi dldre
Ndr
sdllsyntheterna.
till
hijrde
synes
laboratorier'
flera
med
dar har kontakt
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Interi,r frfrn Nobeldrurs laboratoriunz bfr 1920+alet. Fdrfattarcn synes pd fotot.

Fore t9l3 anvdndes anilin som stabilisator.
Dessa krut ha hillit sig bra bortit 30 ir. Ndr
man i moderna kontrakt ser de rigorosa bestdmmelsernafor tilliten anilinhalt i difenylamin miste man le.
De forsta stabilitetsprov som infordes for
krut voro 105- resp. 110o:s-provenav den
holldndske kemisten Simon Thomas, vilka prov
tack vare sin enkelhet anvdndes innu i dag.
Thomas bes6kte sjdlv en ging Bofors. Ndr
tillverkningen av progressivt krut borjade infordes avspaltningsprovet vid 732" C pi sivdl
n/s som fardigt krut, samt dven methylviolettprovet. Detta senareprov kom frin Du Pont
och var okdnt i Tyskland. Trots att Tyskland i
mingt och mycket varit foregingsland i kemiskt hdnseende,var man dock litet efter ifrhga
om krutprovning. Pi laboratoriernabestdmdes
kvdvet enligt Schulze-Tiemann-metoden och
fanns en nitrometer, si var det Lunges urtyp.
Av nigon anledning hade Chem. Tecknische
Reichsanstalt fitt i uppdrag att prova methylviolettmetoden. Dom om vir forvining, ndr
svaret kom, att nitrosa ingor over huvud taget
ej ge reaktion pi m-v-papper. Forst senarefick
jag klart for mig, att man miste ha anvint
Kahlbaums 7f7O normala papper, vilket f6rst
ger reaktion efter mycket lir.rga tider.
At 1.977 anstdlldes kandidat H. Moller pi
laboratoriet. Moller var ett typiskt exempel pi
hur en person kan komma pi sidan om sin livs-

uppgift. Han studerade forst semitiska sprik
vid Uppsala universitet, overgick sedan till kemien, men dgnade en stor del av sin tid till
glasblisning, vari han var en mdstare. Pi hans
tid behovdeGrave ej anlitas f.6r nya glasapparater. Ett urverk, som ej gick var for honom
en barnleksak att f.L iglng. Moller hade ett
utpriglat sinne for mekaniska ting och skulle
sdkert ha blivit en framsti.ende mekanist, om
han d.gnatsig it detta fack.
Ar 7917 gjordes de forsta trevande forsoken
vid Bjorkborn for framstdllning av gasmasker.
Kandidat Moller hade hand om dessa forsok.
Vid ett tillfiille skulle en demonstrationgoras
infor n6.gra militira experter. Aftonen fore
demonstrationen kommer Miiller med katastrofunderrdttelsen att samtliga vita moss tagit
bondpermission.Nu voro goda rld dyra. I all
hast utsattes si minga rittfdllor som mojligt '
och morgonen dirpi hade vi tursamt nog fitt
tillrdckligt mlnga exemplar av den grf,. husmusen. Demonstrationen kunde si.lunda gL av
stapeln. Disponent Ragnar Sohlman var ock
ndrvarande. Under forsokets ging blev han
allt blekare. Kanske han ock i sitt stilla sinne
borjade fundera pi, om inte nykterhetsapostlarna, ndr allt kommer omkring, hade en mission att fylla hd.r i livet. Till sist utbrister han
f.ofi.d.rad:"Men de dr ju gria". Moller kunde
som sagt genast ge en naturlig och lugnande
forklaring pi fenomenet if.rhga.
Samtidamed mig under si gott som hela min
tjdnstetid vid Bjorkborn voro ingenjorerna
Otterdahl och Jullander, som detta ir kommit
frhn Grdngesberg, samt kamrer Eriksson och
kassor Stenstrom. Ingenjor Kaijser avflyttade
detta ir till privat verksamhet. Ingenjor Jullander samt tre nyanstdllda unga ingenjorer \Vallerius, S7ahlberg och S7ickman, numera kommerserid, avreste samma ir till Osterrike for
uppbyggande av en n / gl-fabdk iMoosbierbaum.
Under tiden hade jag den s. k. norra avdelningen, n/gl- och n/c-tillverkningen. Grunden
till ett litet hus for upptryckning av glycerin
till n/gl-fabrikationen var lagd. En ging gick
disponent Ragnar Sohlman, som dlskade de
smi dimensionerna,forbi. Hirvid yttrade han:
"Vad nu di, skall detta bli en danssalong?"
For Ragnar Sohlmans, bolagets grundare, fortjinster finnas ndrmare redogjort i Steckz6ns
Bofors historia. Han var en nobel och forsynt
personlighet. En befallning kom sdllan i imperativ form, och en tillrdttavisning kunde
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nastan lita som en ursdkt i hans mun. For min
personliga del vill iag alltid minnas honom som
den faderliga vdnnen, som icke blott forstod
att vinna mdnniskornashjdrtan utan vad mer
dr, :iven fiirstod att behilla dem.
Ar t9L9 voro vi faktiskt si lingt "nere", att
vi det iret blott hade tillverkat 2 nfc-blandningspartier(av den tidens dimensioner). BoforJaktierna voro ett tag nere i ca 17 kr, och
man gick smitt och undrade om man skulle
vhga ge si mycket Pengar for ett PaPPer,som
snart kanskevar vdrdelost.
Det ligger i sakensnatur, att vi sokte efter
nya tillverkningar. Forutom filmtillverkning
gjordes forsok med framstillning av celluloid'
Au". ,rat det meningen att forsoka ta upp tillverkningen av "celletan" (peniaetylcellulosa)
enligt patent av doktor L. Lilienfeld i \7ien'
Fleri f-orsok gjordes att framstdlla produkten
enligt den erhillna patentskriften, men utan
t.solt"t. Forst aftonen f6re den till \7ien planerade resan erholl jag med uppoffrande av
stora mdngder alkali och etyleringsmedel ett
preparat som gelatinerade. I resan till Osteriit. a.ttogo Sohlman, Herlin samt undertecknad. I Malmo stego Herlin och iag av tl'get
for att dta frukost. Tyvdtr ropade konduktoren
ut tiget med si lig rost, att vi blevo efter.
Sedan vi forvissat oss om att fdrian vintade,
fingo vi i all hast tag i en bil och i.kte med
rasande fart ph ishala vdgar till Trelleborg.
Tur var, att inte redan di en olycka intriffade.
Vir grotfrukost i Malmo blev dock ej billig.
Ndr vi kommo hem, fingo vi i sinom tid en
rdkning frin S. J. plt l4o kr for meritging kol,
di farten hade mist forceras.
Vi stannade<ivernatten i Sassnitz.Pifollande dag fortsattes resan,men fort gick det inte.
For den som sett \7ien i dess glansdagarblev
lterseendet ganska bekldmmande. Nod och
umbdranden voro dagens losen for befolkningen. Efter en forsta konferens med direktoren for Skoda-\7erke \Tetzler samt doktor
Lilienfeld, undersokte doktor L. foljande dag
det medhavdacelletanprovet. Di han fann, att
det gelatineradesade han: "Verkligen, di kan
jag tala om att ni dr den forsta kemist i Europa
som lyckats gora etylcellulosaefter den patentbeskrivningen." Doktor L., som brukade diktera en patentansokanYar och varannan dag,
var mycket misstdnksamoch di iag nigon dag
senare
vindes tilt fick det onodigt uttommande sva-
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ret: "For bestdmning av etylgrupper t. ex. i
etylerat socker" var mittet rigat och fick jag
under de iterstiende dagarna arrest piL affatskontoret. Inom parentes sagt hade vi redan i
Bofors p& eget initiativ gjort forsok med att
etylera socker.
Si en sondaggjorde vi en utflykt till Kahlenberg utanfor \Wien. Vi foro dit i tvenne bolagsbilar. Under vdntetiden hade chaufforerna pokulerat en smula, och vid hemresan voro de
minst sagt lindrigt nyktra. I den forsta bilen
ikte direktiiren for Skoda-'Werke, Sohlman,
Herlin och en doktor H. Gottlob. I den andra
undertecknadsamt ytterligare en herre. Chaufforerna sattegenastf.uII fart utfor berget.Detta
hade kanske gjort mindre, men nu var det den
bekanta "serpentinenweg" med kurvor p3' nara
180o. I varje kurva gick det pi tvi hjul. Forgdves sokte jag heida vir chauffor. Si intrdffade katastrofen. Den forsta bilen stillde sig
tvdrs over vdgen och slog runt. Vir bil var di
i full fart och hogst en 10 m frin olycksbilen,
slL jag rdknade med slutet. Chaufforen lyckades dock bromsa upp bilen si att kollisionen
blev relativt lindrig. Den forsta bilens fotare
hdngde dod over ratten. Ragnar Sohlman lig
under frimre delen av vir bil och stodd mot
baksidan av densamma stod doktor Gottlob
som en levande blodpump. Den konstgjorda
haka han erhillit som ett minne av forsta
vdrldskriget, hade dock hillit. Platsen blev
snart full av folk, som betraktade det som ett
under att det gick som det gick. Sjdlv stod jag
linge alldeles paralyseradoch hijll en bit jnrnvadd mot ett sir som Herlin erhillit i huvudet.
Nu bar det av till sjukhuset,ddr det konstaterades, att Sohlman bl. a. fitt ett nyckelbensbrott och Herlin fhtt 4 revben brutna.
Forsedd med de bida herrarnas virdesaker
for jag ensam hem till hotellet. Pi foljande
morgon hade jag fullkomlig bilskrdck och ikte

ett par dar efter de stackarsdroskhdstarna,som
voro si utmirglade, att de togo ett steg i dag
och ett i morgon. Jag ffu dnnu i dag en kdnsla
av obehag vid fortkorning i bil. For att forkorta tiden for sjuklingarna foreldste jag ur
"Drottning Gisfot" av Anatole France, hans
evigt unga och ododliga misterverk. Ragnar
Sohlman avbojde a[ hjalp vid pi.klddningen
och utforde konststycketatt med en hand klara
krage och halsduk. Ndr vi kommo hem fingo
vi av fru Ragnhild Sohlman horc, att hon haft
en sanndrom om olyckan.
Forsokenmed celletan fortsatte till irets slut.
Di emellertid kvaliten dnnu ei behirskades,och
varan blev alltfor dyrbar nedlades projektet.
Samma ode drabbadetillverkningen av film.
Sedan de amerikanska bolagen fitt nys om
saken forklarade de, att om nigon vl.gade ta
en meter Boforsfilm skulle exDorten frirn
U. S. A. stoppas.
For filmtillverkningen stod en tysk gjutmdstare, om vilken mycket vore att sdga. En gilng
visade han mig ett n/c-prov och sade: "Denna
nfc d.r bra, dess molekyl dr si. liten, den dr
ndstan som damm."
Ar 7920 avgick disponent R. Sohlman frin
sin befaitning och eftertrdddes av civilingenjor
Claes Herlin. Det var i en minst sagt bekymmersam tid, men tack vare god affdrsblick och
tillstotande gynnsamma konjunkturer fick han
snart bolaget pi fotter. Efter 1923 steg kurvan
snabbt, och var det ibland ritt anstringande
for oss tjdnstemdn.
Kandidat Moller limnade bolaget I92O och
avled t923. Ar 7920 kom ingenjor G. Hedman till laboratoriet, men liksom efterfoljarna
kom han efter ni.gon tid ut i fabriken. 7g24
kom ingenjor E. Lindqvist, 7925 ingenjor T.
Ortenblad och t9z6 ingenjor B. Hannerz.
Nigon krutforskning i egentlig bemdrkelse
existeradeej. Det var i allmdnhet s. k. driftsforskning. Forutom det dagliga rutinarbetet
togs laboratoriet i ansprik, di. svirigheter yppade sig i driften eller nya forfaranden skulle
inforas. Ofta miste ldmpliga analysmetoder
utarbetas for diverse produkter. Nya stabilitetsprov infordes och utprovades, och analysmetoderna fiir krut forbittrades.
Det ligger i sakensnatur, att det ofta blev
ritt besvirligt, di. forutom det dagliga rutinarbetet en a tva kontrollanter skulle fi. sitt arbete
utfort pi fabrikslaboratoriet. Man kan ddrfor
sdga,att ett ldnge kint behov blev tillgodosett,

nir det nya kontrollaboratoriet f926 stod ffudigt med ingenjor B. Hannerz som chef och
ingenjor O. Hansson som assistent.
Yad nf c betrdff.ar, si hade vi overgett den
alkaliska kokningen och overgitt till surkokning. nf c blev forst ej bra, di. vi kokade ullen
efter malningen i stdllet for fore. SedanytterIigare nl.gra oldgenheter i apparaturen avldgsnats blev kvaliten fullgod. I sinom tid overtog
ingenjor Hannerz n/c-avdelningen och under
hans egid utexperimenteradesdven framstillningen av lacknitrocellulosa, som blivit vir
storstacivila artikel.
I och med att de utldndska bestdllningarna
strommadein, fingo vi dven massorav kontrollanter. Kontrollanthistorierna dro mi.nga ty de
dro legio. De flesta limpa sig nog inte for
trycket. I detta sammanhang kommer jag att
tdnka pi variet6divan frin borjan av seklet.
Med blygt nedslagnaogon stod hon pi. estraden, lyfte kjolarna litet over vristen och sjong:
"Det dr f.arligt aj, aj, ty man sirar si ldtt sin
publik, drirfor vadigt aj, aj lyfter jag bala en
flik."
Publiken njot ofantligt. En nutida
variet6publik skulle ha betraktat det hela som
ett sondagsskolenummer.
Jag tilliter mig hzii att anfora ett par historier ocksi. nlgra utan kontrollanter. Aven
historien om trdskruven upprepas,di. jag sjiilv
vat narvarande:
Kapten T. S7ennerstrom,gemenligen kallad
Alex, var en kunnig, samvetsgrannoch pa sitt
omride mycket framstiende man. Han kunde
aldrig flt nog rent destilierat vatten och nog
rena kemikalier for sin hobby, fotografering.
Desto mer forvinade det mig, nir han en lordag kom och sade:
"Iag har en kontrollant hdr och roren
stdmmer inte riktigt, men ldser jag av en
aneroidbarometersom jag har si gir det bra.
Kan du inte hinga bort Hg-barometern och
sitta upp denna i stdllet. Vi kommer om
mindag."
Nigot motvilligt gick jag med heirpi. Pi
mindagsmorgonen kom Alex med sin kontrollant:
- "Har du nigon barometer."
Undertecknad nigot forligen:
- "Ja bara den hir."
Kontrollanten ?? Alex avliser och rdknar och
rdknar. Stora svettpidor trdnga ut pi hans
panna. Det stimmei inte. Roren var riktiga.
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A. hade rdknat fel frin borjan. Nu kunde jag
ju inte sd.gaatt Hg-barometern hdngde bakom
ett skip eller att det fanns en inne pi. kontrollen, utan man fick sprinna for en av de smi
norska hiistarna och fara till urmakare Pettersson for att avld'sabarometern. Tur att det
ocksi inte blev en skenfdrd. De tvi norska
histarna brukade ndmligen, ndr det var deras
vackra dag och de tyckte att livet log mot dem
gora smi extra turer i geografien. Sensmoralen
dr den, att synden straffar sig sjdlv och varder
dessutomyiterligare belonad.
En av vira utldndska kontrollanter upptdckte
till sin fasa, nar han stod framfor de igenskruvade trotyllhdorna, atf skruvarna dro av metall.
Han utbrister pi tyska:
"Ddr uppe sitter den ddr Otterhahn
(skulle vara Otterdahl) och kommenderaroch
kommenderar,men att se till att vi fL skruvar
av trd, som det stnr i kontraktet, det kan
han inte."
Det var samma kontrollanter. som. ndr de
tagit ut de forsta provlidorna trotyl och satt in
dem i ett litet magasin, omsorgsfullt liste och
satte dit ett fint sigill. Forsdkrade sig sedan
om att man inte kunde taga sig in pi. annat
sdtt. Ndsta morgon funno de, att de sigillerat
ett tomt magasin, under det att provlidorna
stodo vind for vl"gi det intilliggande magasinet.
En sommardagnar det var svir torka och ont
om vatten och elkraft, motte jag gamle Gadde,
som skrider vdgen fram med bekymradef\.ror i
sin panna, sedan han haft en ldngre palaver
med disponentHerlin, om vad som var att gora
it saken. Ndr han passerarforbi sdger han:
- "I^, si disponenten han vill ati en ska
grit ihop skvdttera."
Det vore ndstan synd, om de si kallade rakbladscharmorernaskulle forsvinna i glomskans
grav. Pi sin tid forsildes mycket av de s. k.
metatabletterna,smi vita tabletter for upphettning av tek6k. Ett par ynglingar uppvaktade en
direktor i Sandvikenoch framvisade sm& skdra
tabletter (tydligen fd"rgademetatabletter), som
de sade sig ha framstdllt ur sigspin. De lyckades tillnarra sig 500 kr for fortsatta forsok.
Glada i higen satte de sig pi tnget for att gora
en "forskningsfdrd" till Bofors. Den "ledande", som vi kallade "professorn", vissie plait
ingenting, "assistenten"dnnu mindre. Om de
hade sigspin med sig kommer jag inte ihig.
Det hade rdckt med den de hade i skallen. For
att ldtta den ibland nigot tryckta stimningen
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Gruppbild aa personalen fr larnaceutiskaJaboratotiet i bdrjan
pA 1940-ralet. Sittande fr. a. lrdken Lat"sson, ingenjbr
Dablin,

ingenjdr Friedetnann, frdhen Schlllander, ingenjdr
af Ekenrrant. Stfrende ingenj)r Bengtsson, laboran, Dahlin,
laborant Jansson, h,andidat Sablin.

utdelade de rakblad till hoger och viinster,
ddrav namnet.
Det dr forunderligt hair i virlden. En hederlig och rdttskaffens mdnniska har svirt att
skaffa sig gehor, men kommer det en skojare
gir det av ban farten. "Mundus vulte decipi
ergo decipiatur."
Ar T93L anstdlldes en osterrikisk kemist,
Franz Hofwimmer. Han var en id6rik, mycket
arbetsam man med den verkliga kdrleken till
uppgiften. Hans laboratorium, det s. k. experimentlaboratoriet, inrymdes i laboratoriet vid
gamla trotylfabriken. Han utexperimenterade
ett forfarande for trotyl, som en tid anvindes
i praktiken, startadekloramintillverkningen och
tillverkningen av hexogen. Detta senaref.orf.arande var nog mer en processfor framstdllning
av ammoniumnitrat med hexogen som biprodukt.
Hofwimmer tilde sillan kritik av sina id6er,
vilket inte hindrade att han kunde komma och
sdga: "Det jag sa ighr var det inte mycket med,
i dag har jag ett bittre uppslag." Minga dro
de nitter, som vi suttit och "gefachsimpelt",
som det heter pi tyska, dnda tills dagenborjade
gry. Mot slutet borjade han pi framstillning
av sackarin, men handikappades han nog mycket av sin svira sjukdom, "angina pectoris".
Han avled i januari 1939.
Efter Hofwimmers dod utarbetade och inforde T. Norell sitt utmdrkia kontinuerliga f.orfarande for framstdllning av trotyl. Jag kan
dock ej frigora mig frin den tanken, att trotylen kan goras Indi billigare, ndr vetenskapen
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Boforsfoto
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ytterligare studerat det teoretiskaforloppet vid
nitreringsprocessen.
Ar 7935 frintrddde disponent C. Herlin sin
befattning och eftertreddes av lojtnanten vid
flottan S. Sohlman, under vars ledninq den
civila tillverkningen ghtt framltt med stora
steg. Sjilv kvarstod jag pi fabrikslaboratoriet
till hosten 37, de jag eftertrd.ddesav doktor
E. Troell.
Forestod sedan det s. k. farmaceutiskalaboratoriet, som inrymdes i F 12. Det blev fardigt
december 1938. Assistent var ingenjor Bo af
Ekenstam. Ef.ter nl.gra i.r anstdlldes ytterligare
civilingenjor E. Bengtssonoch kandidat Sahlin
som chef for analytiska avdelningen. Langre
fram anstilldes civilingenjor L. Sterky som
forestindare for den halvstora anldggningen.
Civilingenjor A. Dahl6n, som anstdlldes1932,
handhade den tekniska utformningen av processerna. I rask takt utarbetadesnu f.orfaranden for sackarin, anilin, acetanilid, diphenylamin, sulfamidhartseroch acetylsalicylsyra.
Huvudsakenfor oss var, att komma fort fram. Finslipning och polering fick goras efterit. Strangt
taget blir ett forfararrde aldrig fiirdigt och man
miste alltid ha for ogonen, att bdttre och billigare forfaranden kunna finnas eller komma
att uppfinnas.
Jag har sdllan trivts si bra som i detta lilla
laboratorium, en foregingare till forskningslaboratoriet. Mycket gjorde nog till, att jag hade
duktiga och trevliga medarbetare.
7943 stod det nya forskningslaboratoriet fdrdigt, och nir vi packat upp alla grejor forv6.nades vi over hur mycket som rymts i det lilla
laboratoriet. Vi forstodo ock, att det nya laboratoriet snart skulle bliva for trhngt. Vid min
pensionering 7946 eftertrdddes jag av doktor

H. Mosimann, som i sin tur avlostesav Bo af
Ekenstam 1951. Civilingenjor A. Dahl6n, som
under tiden doktorerat. blev forestindare for
f orskningsavdelningen.
Den enskilda individens insatser betyder i
allmdnhet si. litet i det stora skeendet. Man
kan vara glad, om man lyckats sldpa n6.gra
strin till den gemensammastacken. Ndr man
i livets host ser de stora arbetsfdlt, som skymta
vid horisonten, blir man forskrdckt hur litet
man hinner med under ett enda fattigt litet liv.
De senastefemtio iren har vetenskapoch teknik gjort enorma framsteg enligt vi.r mittstock,
men det dr inte vdrt att yvas ddrover.
Den mdnskliga hjanan dr och forblir alltid
en liten sektor av den stora allvetandehfirnan.
Vi miste dairfor i odmjukhet betdnka, att allt
vad vi veta eller komma att veta. alltid kommer
att utgora en forsvinnande procentsatsav det
vi icke veta.
Med band, som icke kunna slitas, dr jag forankrad i Karlskogajorden, och hoppas jag en
gLng fh sova den eviga somnen i dess skote i
furors skugga och granars skymning.
Sedan jag Idnnat Bofors har man mist sitta
sig in i nya forhillanden. Kvar stir dock
faktum, att dagen arLhngt framskriden,aftonen
:ir ndr, och skuggornabli allt lingre. Tankarna
sysslaallt mer med mdnniskor, som gitt bort,
och somrar, som blommat ut for alltid. Jug
ber ddrfor till sist att till er alla, bide levande
och doda, som iag kommit i kontakt med under
min Boforstid fe framfora mitt hiirtas varma
tack.
Lidingo den 25/3 1952.
*

Reklam ftir hEirdverksttiderna

?

Lilla Gunnel, 8 ir,ldser med hog rost de 10
Gudsbud och kommer tlll 4:de budet, di hennes fader plotsligt dyker upp frin sin tidning
och f.rhgar
- "Vad ir det du ldseregentligenGunnel ?"
- "Io, jo, det stir si i boken."
- "Lds det di en ging till."
- "Du skall hdrda din fader och din moder..."
Med hrilsningar frhn
Gunnels fader.
( Helsingfors)
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Det fanns S.tminstone
somvar lycklig
en passagerare
ombord p3,m/s Patricia den 1"4juni fcirra iret ndr
den lade ut frin Gdteborgshamn. Jag hade nu dntligen fitt min dnskanuppfylld, jag som alltid Lingtat
och drcimt om att fi komma till England.
Avsikten med min resa var att jag skulle fcirscika
ldra mig spriket och fdrsti engelskan.
Jag anlinde s&till London via Tilbury den 16 juni
och fick hciraden fcirstainfcidingentala till mig. Det
var som om jag hijrde ett helt annatsprik. Jag trodde
inte det skulle vara si svirt att fcjrsti engelskan,men
det fick jag snart erfara. Emellertid triiffade jag en
engelskdam som vidarebefordrademig tili \Taterloo
Station varifr5: jag skulle l'ka ti'g till Bournemouth,
som ligger pi sydkusten. Innan vi ikte till Bournemouth m&stehon naturligtvisbjuda mig p& a nice cup
of tea. Det var verkligen gott te. Det var bara att
dricka en kopp pn stiende fot utanfcir plattformen.
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arbetadepi kontor och gjorde som jag innerligt hoppas en hel del nytta frir mig. Jag t. o. rn. bversatte
svenskabrev till engelska,och di m& Ni tro jag kZinde
mig lycklig. Livet p& kontoretvar ungefrirsom det dr
hdr hemma. Men en sak miste jag sd'gaoch det dr att
det arbetasmyckethirdare p& kontoren [n vad vi gcir
hdr i Sverige. Men de anstdlldadricka naturligtvis te
pi fdrmiddagenoch pi eftermiddagen.Det fcirekommer p& alla kontor i England och jag tyckte det var
mycket trevligt med en liten avkoppling i jiiktet. ,A.rbetstidenvar frin 9 till 1/26,s[ vi hade inte si mycket
fritid river.
Bournemouthvar den mest fcirtlusandestad man
kan tinka sig. Den var si vackermed sinaplanteringar
och parker och med en l&ng hdrlig badstrandutefter
Engelskakanalen. Utefter strandenhade det ordnats
med en promenadvdgoch ddr kunde man gi och promenera om kvillarna under vackert upplysta figurer
som sutto pi stolpar i kulorta lampor. De fcirestdllde
blommor och djur. Och alla berdmdaplatservar upplystamed strilkastare.Jagbdr vdl ndmna,att det fanns
5.000 hotell i staden. Bournemouthdr ndmligen en
turiststad och allting var ordnat fcir att tjdna pengar
pi turisterna. En dag skrev tidningaffra att det var
80.000 turister nere i Bournemouth,sn alla mdnniskor
skulle visst ner till Bournemouthfrir rekreation,tror
jag. Under den tiden fick man stl i k<jtill allting. Men
man var aldrig ledsenfdr det, f6r alla mlnniskor var
s& trevliga och rara mot varandra. Det var aldrig
nigot jiikt som det 1r i Stockholm,nnej, allt gick lugnt
tillv?iga.
PA sdndagarnandr allting var stdngt gingo vi ofta
ut pi lingpromenaderi skogarna. Di var vi ofta ett
helt giing, klubben pi den firma dir jag arbetade.Vi
hadedi lunch med ossoch sutto i nigon dal eller hdgt

Bad stranden, B ourn emo ut /t.
Kontors byggnin gen. Loeuy En gine erin g Co Ltd, B ournemout h.

S3.sminingom kom jag ner till Bournemouth, och
lyckligt och vdl framkommen till pensionatet dar jag
skulle bo blev jag mottagenmed en kopp tea. N.j,
tenkte jag, skall jag ba:raf3. dricka te hiir, di vet jag
inte hur det kommer att gi med min mage. Jag blev
installeradpi ett mycket trevligt pensionatmed trevliga innehavare.
Ja, si skulle di arbetet bdrja. Allting var nytt,
mdnniskor,naturen och seder. Allting var si oerhcirt
spinnande.Varje dag mdtte jag nya intryck och nya
mlnniskon Allting var underbarthelt enkelt.
Den fd,rstaveckan hade jag det ganska besvdrligt
med spriket. M&nga misstaggjordesoch skrattsalvorna lj<id bland personernajag var tillsammansmed.
Felen rdttadestill och aldrig sa' jag om dem igen. Jag
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uppe p& ntgot fjnfl och nj6to av natur och god mat.
Vilken fascinerandenatur ! Den kan jag absolut inte
beskriva,den mtste ses. Man kunde absolut inte f& ut
ntgot mera av en hdrlig sd'ndagspromenad.
Den kunde
man leva pt hela veckan. Ibland kunde vi ockst stjka
gss til! nlgon vik och ta oss ett uppfriskande dopp i
Engelska kanalens salta vatten. Vi avslutadeofta vlr
vandring med ett besdk p& nigon pub eller ett caf6.
Pi en pub kunde man gi in och bara ta en drink,
villien man dnskade, och dricka den pE st&endefot.
Dfu samladestraktens folk och pratadi och skrattade
och hade hjnrtlgt trevligt. Gick vi till nigot caf6, s6.
bjdds det fcirstts pi t6. Sedanvar det bara att stiga
p& n&gon Hmplig tviviningsbuss som fdrde oss tillbaka till staden. Frin tvivtninqsbussarna har man en
hiirlig utsikt och jag fcirsciktef'tjrstis alltid att trlnga
mig upp p& dversta viningen l[ngst fram i bussen.
P5.kvlllarna besdktejag en hel del olika ndjen och
priivade p& ndstan allting, tror jag. Jag var pe teater,
bio, dans och konserter.Jag hdrde BournemouthMunicipal Orchestra med conductor Rudolf Schwarz. Det
bjiids alltid pi b2istamusik och av alha hiigsta klass
och ofta var det n6gon gistspelande nere ocksi. Vi
miste fdrstls boka plats en hel vecka i fcirvig, om vi
skulle bes6kan&got av stadensftidustelsestdllen. Jag
mnste vil tala om en sak som jag tyckte var ganska
egendomlig. Vad betriiffar biograferna, si kdrdes det
lingfilm. Fd,restdllningen
bcirjadekl. 1 och hdll pi
till 11 pi kvlllen. Man kunde di fi se tvi ordinarie
filmer och journalfilm dessutom. Under fijrestiillningens ging kunde man rijka och ita och njuta som
man ville. Diir sildes glass och frukt odr sijtsaker.S&
ni fdrstir att folk snaskadeoch it under filmens ging,
vilket jag tyckte var mycket stijrande minga ginger.
Biograferna var mycket fint inredda med mjuka mattor pl golvet och bekvima f&tdljer.
Vad betriiffar den idrottsliga punkten dr ju, som ni
alla vet, cricket nationalsporten. Jag bevistadedven en
sldan match, men det tyckte jag inte alls vat trevligt,
snararelingtrikigt. Det speladespE en stor grlsplan
och jag tyckte det liknande vir brdnnboll litet grind.
Vi voro dnr kl. 1 p& dagen och matchen var inte slut

frirriin kl. 7 pi kviillen. Under denna tid hade besiikarna med sig matsdck som bestod av sandwiches,
td eller kaffe, sd'tsakeroch frukt. S&det its odr dra&s
mest hela tiden. Det serveradesdven t6 p3.marketenteriet. Ja, den andra sporten ir ju tennfu. De flesta
engelsmd.nkan spela tennis. dverallt man kom si
hdrde man att de spelade tennis. Eftersom jag sj'aIv
ir mycket intresseradav denna sport, si bj6ds det
mlnga tilfnflen f6r mig att fdrbettra mig. Jag kunde
aldrig slt n&gon av motspelarna,tr8kigt nog, men jag
avanceradei alla fall.
Golf ?irocks8.mycket popul[rt. Jag fdrsiikte t. o. m.
att prdva denna svira sport. Men jag insig ^tt iag
inte hade nigra som helst anlag, si det blev baru en
fcirsta och sista ging. Speedway, horseracing och
greyhoundracingIr ockst mycket populiirt. Tidnlngar'dro
na
fulla med dessa sportnyheter. Folk slukar
spalternapi morgonen och det talas bara om vd.deroch
senasteresultaten i tennis eller vad det nu kan vara
fdr sport som mest intresserar.

ffiLI
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Under dessatre minader hann jag ocks6.med att
resaomkring litet grand. Jag var bl. a. till Stratfordon-Avon, Shakespeares
fijdelsestad.Vilken frirtjusande stad! Liten, vacker och idyllisk. Besdktegravplatsen och skaldensfddelsehusoch den nybyggdatearern,
diir det spelasShakespeares
verk varje dag. Jag skulle
dven besrika en fdrestlllning ddr, men kunde tyvlrr
aldrig gtira det, eftersom det var fullbokat fcir hela
sommaren. BesrikteSalesburymed dessberd,mdakatedral, som vat mycket imponerande,vidare Southampton, Englands stijrsta hamnstad, varif.dn Queen Elizlbeth och Queen Mary gir till Amerika. Portland och
\Teymouth besig jag ocksi. Overallt i England finns
det mycket gamla,vackra, gedigna slott som man filt
besdka,och jag s8.gen hel del. Det ena slottet vackrare
dn det andra. I m&ngaslott bodde det dnnu folk kvar,
men en del salar uppliits fd,r allmdnheten att beskida.
Ibland brukar det vara bal pt dessaslott, och jag
fdrstir att det mtste vara en upplevelseatt f5.vara med
pi en sldan fest. P& viig frin industristadenBirming-
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Svenska Industriti&instemarlns'
fiirbundet
Aad. 24, Bofors.
Styrelse fdr l%2: ordfijrande Bertil Krona, vice
ordfiirandeUno Lcinnqvist,sekreterareElof Vamstad,
kass6rOve \Tahlqvist, iice sekreterareAke Liinnqvist,
vice kassdr Sven Pa1m6,propagandamanKarl-Erik
Dahlbeck, utan sirskild funktion Harry Lundquist'
Suppleanier: Birgit \7essman, Nils-Gustaf Hagberg,
Siit^enNor6en. flevisorer: Folke Hultquist, Manfred
\X/il6n.

SIF-hlubben,lV edaaetken.
Styrelsef'& fu 1952: ordfcirandeKarl-Erik Nossborn, ',riceordf. Holger Lindqvist, kasscirArne Engsttand, sekteterareAnn-Marie Berggren, suppleanter
\7illy Ericsson,Gunnar Cadsson'
Eino Johansson,
Aud. 19, I tdabolnt'
har fcir 1952 valt f<iljande styrelse:
Avdelningen
-Evald
Molin och vice ordf' Thure Bergordfdrande
strcim,blda Tidaholmsverken;kassrirKarin Karlsson,
Vulcans Tiindsticksfabrik; sekreterareErland Lundqvister, Brtiderna Eriksson; vice sekr. SenceMalmefLIdt. l]idattolmsverken.
Tj iitu t emannakla bben, T id abolnt st'erAen'
Klubben har fcir L952 valt f<iliande styrelse:ordfiirande ackordslttareS. Malmefeldt, ledam6terkontoristernaAnders Nyl€n och Carl-Herman Josefsson'
Underhandlingkommitt6nbest&rav ordfdrandensamt
ritare Ingvar bredberg och ingenitir Knut Ndsman'

SIF F i)retagtklubbN ohab,
Stvrelse f6r ir 1952 ordf'6randeingenjiir Sten
\Tingquist, kassdr Arne Byman, sekreterarefru Ingebotgi b.tu*, klubbmlstaie Rune Gustavsson,ledamiii-erBror Ericsson,Enar Rosmanoch Karl Pettersson'
ben, UV A.
T j iinstemannaklub
Styrelsef& fu r9)2: odforande ingenjdr Arne
Vallin, vice ordfcirande ingenjrir Roger Sdderb[ck,
sekreterarefrtiken Vera Sdrensen,kassdrfru Harriet
Alnerius.

Pd PicadillyCircus.
ham reste jag till l[rdomsstadenOxford, som ocksi
var intressantatt se.
Inte att ftirgliimma London, vdrldsstaden,som var
fantastiskt stor och ruschig. Den var verkligen miiktig

35

Sveriges

Arbetsledarefiirbund

Aad. 153,Bo-t'ors.
Tore Holm,
Stvrelse1952: ordfdrandeverkm[stare
fcjr,rice'ordf.fcirmanArthur Axelsson,sekreterare
med dessastorabyggnader,livet p& gatornamed bilar'
droskor,bussaroili underground. Ja. allting imponeradep&'mie,som kom frln den lilla strdenS<idertZilie'
Vilka stora'affd'tetl T?ink Oxford Streetoch Regent
Streetsom vimlade av varuhusoch restauranter'Bland
berdmdaplatser jag besdktevar St. Paul's Cathedral,
NTestminsterAb6t, Hampton Court, Kew Garden,
MadameTussaudsvaxkabinettoch den kungliga famil\Tindsor Castle' Ja, allting var
iens sommarresidens,
att
roligt och intressant ha sett.
Maten i England var mycket dyr och-allt^var ransonerat. Pi reitaurangernakunde man fcirst&sf& mat
utan kuponger.Jag ty-kte allting 1maka{g.f1aoch sdrskilt fiiitjusl blevJag i det goda t6 som bjcidsciverallt'
med mig hem.igen frin
Jag hat bara goda intryck
jag tr[ffade dZir'
mdnniskor
Erigfind och de-trevliga
Ali-a var hlartliga och hiZilptemig tillriitta.i alla situationer. Och fcir att inte tala om vad artrga herrarna
var mot sina damer! S& n?ir jag lZimnadeLondon i
september,s&var det med t&rari dgonenjag tog farviil
au'mirravdnner. Med engelskanblev det i alla fall en
betydlig fiirbiittring och jag har s5'minga venner att
koiresponderamed nu, som iag hoppas kunna taga
emot ridr de kommer till Sverigendsta3'r.
Text och fotos Jinni Lundberg, \Tedaverken'
Teckningar Gannar Lindblad, \Tedaverken'

Fr&n Personalorganisationerna

( Fors.)

man Jonas Hirdin, kassdrf<irmanGunnar $Tahlstrdm,
ledamot fdrman Ragnar Lindahl.

Pollack, kassrirAlgot Pettersson,d,vrigaKnut Johansson och Hilding Aronsson,suppleanterRoland Griinlund och Olov Berggren.

4ad.281, BjdrAborn.

Aad. 59 Trollbiittan.

Styrelse 1952: ordf.lrande verkmd.stareLars Bodin,
vice ordfd,rande fdrman Kad Andersson. sekreterare
fdrman Evert Hjelm, kassdr verkmdstareHans \fikstrdm, Iedamot verkmistare Folke Andersson.

Styrelsen fcir tr 1952: ordf.SrandeEvert M6l1er,
kassdr Albert Ryberg, sekreterareGunnar Augustsson,
vice ordfd'rande Artur dsterman och vice sekreterare
GcistaPantzar.

Nobabs Arbetsledaret klubb.

lV edauerAensgiutarAlubb.

Pi klubbmiitet den 2 februari valdes fciljande styrelse: ordfdrande John Nilsson, vice ordfdrandeIvar
Bergman, sekreterareJohn Jonsson, vice sekreterare
Arvid Liifgren, kassdr Gijran Karlsson, klubbmdstare
Erik Bohm, suppleanterHerbert Kopp och John Brirtesson.

Styrelsefdt L912: John Gau (ordfcirande),Thore
Johansson,Ture Olsson, Erik Gustavssonoch Nils
Holmgren.

Arbetsledarnas terkstadsAlubb aid TidabolntsaerAen.
Styrelsenf& 1952 har fiiljande sammansittning:
ordfcirande fcirman Thore Johansson,kasscirfiirman
Oscar Svensson,ledamdter fdrmdnnen John Ryd6n,
Ake Cronholm och Hilding Sjdstedt.
Ar betil edarehI u bben, UV A.

Aod. 76, Bofort.

Styrelsensfunktiondrer 1952: odforande verkmd.stare Per Hedqvist, kassdrverkmdstareJosef Glimster,
sekreterarefcirman Harry Ekman.
SAF -Alubben, lY edaaerAen.
Styrelsefdr L952: ordfrjrande Carl Martin Eriksson, vice ordf. Gustav Lundgren, kassijr Ake Lundholm, sekreterare Gustav Tansson och vice sekr.
SvemeNicklasson.

a, .\
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De Ftirenade

Svenska Metallindustriarbetarefiirbundet

Ftirbunde n

Bj drkborn: Fabri Asarbetarf ackf i)rening.
Styrelsenssammanslttning 1952: Alfred Lekberg,
ordfcirande,Kad Hansson, vice ordf., Linus Karlison, sekreterare,Per Israelsson,vice sekr., samt utan
siirskild funktion: Tage Holmstedt, Henry Carlsson
och Karl Andersson.

Styrelsenf6r 3,r 1952 har, enligt beslutp& irsmijtet
den 17 februari, fdljande medlemmar: Ordfcirande
Gdsta Nilsson, expeditdr Gunnar Pettersson, iivriga
Ragnar Olson, Evan Pettersson,Ture Viksten, Sven
Andersson,Arne Ohlsson,Nils Ekman och Nils Srjderholm. Revisorer:Nils Gullbrand, Ture Fagerstrdm
och Arne Israelsson.
N obabs V erkstadsAlubb.
Styrelseunder 1952: ordfrirandeCarl Erik Carlsson,
kasscirIngvar Kadsson, sekreterareBertil Persson,vice
ordfdrande Algot Bii&strdm, vice sekreterare G6te
Pettersson, ledamdter Einar Samuelsson och Tord
Olofssoh.
Aad. 163, Tidabolm.
Styrelsef& L952: ordfd,randeGunnar Christensson,
vice ordfcirande Gd,sta Sahlstriim, kasstir Gunnar
Claesson,sekreterareTorsten Olausson, vice sekrete.
rare Kurt Persson,dvriga ledamd,terHarald Lundberg
och Rolf Lager. Suppleant: Halvar Andersson. Revisorer: Johan Ljungblom, Hans Svenssonoch Arne
Stenholm. Samtliga utom Harald Lundberg och Rolf
Lager anstdllda vid Tidaholmsverken.
UVA:t aerAtadsAlubb.

Svenska Giutareliirbundet

Styrelsef'6r t952: otdfijrande Bernhard Stohr, vice
ordf. Arne Hansson, kassdr Harry Holmberg, sekreterareAdolf Stohr, vice sekreterareBengt Ohlsson.

Aad. 25 Boforc.

Metalls aerAstadshlabb,lYedauerken.

F<iljande styrelse valdes pE irsmijtet den 8 mars
1952: otdf.6tandeBirger Andersson,vice ordf. Olov
Carlsson, sekreterareArvid Vahlberg, vice sekr. Karl

Styrelsef6r 1952: ordf<irandeGunnar \Telander,
kasscirSven rJ7elin, sekreterareTage Johansson,vice
sekr. Rolf Norman, vice ordf. Svante Dahmm.
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SkyddspristEivlingen
Pristkul)npenfdr att nedbringa olych$all i arbete
iir nog en'aacker lanke. Bilti[a stutdieresorkan iuo,rd.no?
som direhtdr Wahlsreen-berdrti sarubandnted'
d'et iir iu gott ocb ahl' Men iiaen Aan det
{rLnaaro.
';ro
't'dr
,iro'nackdelai. bcb fara tyckt aara pd farde
dtt det snart skulle kunna tiinkas bli att inga olycks'
'fatt bli i arbete. Enligt statistik lt)rstis'
kronor
Det galler iu en prltsutnma-pi l}-tutentals
Sknlle
'
ocb
thyddsombad
2t arbisblat'tens at'betare
en
namn
i
tolidar)tetens
att
sig
tiinka
kuntza
inte
nzan
klubb
2t'
ptissuntntan
oiyckslallsarb€lare
-rlti*
fdr ait riidda
ip4atombud', ej ar sEpigg p.2att ann.tiilafallet?
Ocb arbetsgiuareilaertf 6r att nedbr.ingasina,premt.e'
iirtrod.t,'ocb fdr en' uacker statistiks skull skttlle
Aorroa,ara med' ont nigot lihnande? AuensSskttlle
hun'nratiinkasatt skyddsintbad'lS pris, inte fdr att de
irdbr;rno otvckiait i arbete, utan lbr att de tktlle
piooo iao*oi Piuerha att ol\cksfaltet ei blir anmiih
'ft)r pris,sumntot'
eller
'nat blir atotn arbetei stiillet? Allt
hunna '13
:hulle
shull, Och beltt om arbetare
'16r
't'orolqckalllonx arbetenn
i arbete'
naterersiittning
drbetaret
prerniera
ar
at
in
gf
)rlorttslrort'bir
.Tod.d.
f
ii ,ago, sortt t/inta.letanJetill
irdrrtipo insalser"ocls
oioro,f,rb handlande! Ge penningpilt 2t. de gamla
ojcbSt de sonzi goda batdliigar f r)rtjiina.tdet i stlillet!
tirtr gArna titt tjiinst ned' tppslag ont
und.ertecLnad'
ledningen har intreste dirau'
" l usttts"
Soor:

Skvddspristdvlingenvid Boforsverken dr ingalunda
;t'";; ;t foreteElse,utan den har funnits i ca 10 &r'
Urid., d.nttu tid har en markant sdnkning kunnat
konstaterasi olycksfallsfrekvensensiviil i som utom
Det iir givetvis omiiiligt att exakt fastsl&
"rb.t.t.
vilken del som dei stdndigapropagandan,skyddsomU"a""t och SdkerhetstjinstsirbEte, respektivesidiva
iauil.rn." haft i denna glldjande nedg&ng,men det
io.a.'uuto fullt sdkert,itt teulit'gtt' varit en mycket
bidragandeorsak.
"T,istos" befarat, att tivlingen kunde &stadkomma
utt iittn olycksfall aldrig bliva rnmilda, eller att de
anmilas sorn olycksfall utom istiiilet fcir i arbetet'
allt for att nedbringa antalet olycksfall pi resp' tdv-- skall vi inte sdga
lande avdelning. Dinna fruktan
vitt man kan konS&
dr tiverdriven.
misstanke
kommit till Sikerfall
dylikt
enda
ett
ei
har
statera
hetstjdnstsklnnedom. Dlremot kan konstateras,att
r*arht o- dyl. bli omedelbartskcjttaoch att man ej
vdl
brvtt sig om att anm'ila'bagatellskador'Detta fir
har
.nturt !t riu.s pi tdvlingeni kred-itsida'
-Tidigare
det hdnt, att vissa "<iveiforsdkrade"individer begagnat varie tiilfZille att gn hemma'
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"Tustus" skriver ocksl att "fara tycks vara p& fdrde
fcjr att det snart skulie kunna tdnkas bli att inga
olycksfall blir i arbete". Nej, lit oss inte tala om
"ian" i detta sammanhang,mi vi i stillet hoppas
oi att den daeen skall komma. 1000-talsinvalider'
'enkor
och faierlcisa, 100.000-talsf6rlorade arbetstimmar och miliontals fdrlorade kronor vittna alltftjr
hirt om olycksfalleni arbete.
ju
Skyddspiistavfingens
-och ftir- och nackdelarkunna
Centrala
eller
Sdkerhetstidnst
atltid diskuteras,
"Justus"
Skvddskommittdnskulle med glldie se att
toce personlig kontakt ftir att komma med sina utloiud" opprlug till fcirbdttringar'- Avdelningens
herr Ragnar
skvddsomb,rdeiler huvudskyddsombudet
Oison dro ocks&llmpliga Personeratt kontakta'
Att i detta ,u--u.thu.tg komma med vaga och
oklara insinuationer ga1flaringalunda saken' Det :ir
."Uutt tiff skada foi let foriroendefulla samarbete
som hittills alltid varit r&dandeinom skyddsarbetet'
Gm/S

Till fftirslagsniimnden
in.teall,tidproArbetare
f3 prfufi)r f drbhrtringar'
daktiottsfbriiittringir, itan uatil)gast-ldr tehn' mek'
uerktyg.'Hur skulle det uara onz arbetareiiuen finge
tris iir uDbliickterau del sont'httndesparasoch ratio'
'rtaliieras'a'ngTende
bLde 't'olk ocb tid och pengar i
mastu)s?

" l trsttrs"

Socr:

AIla forslag till fijrb?ittringar,silunda icke.enbart
fcirbittringar lv verktyg, maskiner, tillverkningsmetoder, produkter o. dyl. utan iiven av organlsatlonen'
rationaiiseringar,itgirder fcir sparandei-Y lid' material. pengai o. s' v., kunna inldmnas till Fcirslagst ommitenl som opartiskt och sakkunnigtl&ter utreda
fcirslagen,varefteidesammaupptagastill bedcimning'
Forsla"gav det slag "Justus" ndmner dro synnerligen
viilkoina, -"tt tyloatt alltfcir sdllan ftitekommande'
"Tustus" kan f'tir ndrmare r&d i denna sak vzinda
Fdrslagssie iitt Fackfcireningarnas
-Gtista rePresentanteri
Ragnar
VR
90,
Nilsson
k8mmitt6n, herrar
kommitt6ns
till
23,
MG
Karlsson
Olov
VK
:r,
Olson
,rtr.attingtrnln", ingenfor O. Nordqvist ,och verkO. Londvall*Vi eller till undertecknad'sek-a*t.
reterarei kommitt6n.
Lbg/EP

Utbetalningen

av avliiningen

ldhate'
Ofta gi)resen inspektion au 6u.ering.eni6r,
ont uanpd arbetsp.lats,
ttrridsliddtombud n''fl.'sam'ma
ocb 'fi)rel-agsledning
lig:rn bagateller. Har
,Zpo, rios giort praht)sAinspekt)on oid auli)nings
ur\etul;ini pi arbitsplats? otn ei, urf6r inte tara

uiinliga gdra det, och placera ig dh iiaen i ui.rsa
anmiirAningtaiirda Aldd.ram? En god praAtitA realistisA syn &ulle dd Aunna erfaras,
Vd.nligen "fust!/!"
Socrr

Vid fiirfrtgan hos samtliga avdelningar inom M
och V har inga anmirkningar framkommit om slttet
och platsen fcir utbetalningen av avlciningarna. Inte
heller resp. avldningsutbetalarefrl.n EPT m. fl. ha
hd'rt nigra anml.rkningar. Givetvis hindrar detta icke,
att en och annan allmlnt negativt instiilld person kan
finna fel i tillv?igagingsslttet. Men n8.gon allmdnt
uttalad kritik har icke framfrirts, och skulle sidan
kritik framfdras, kommer givetvis hdnsyn att tagas
till densamma.
Lnmpligt vore om "Justus" ndrmareville precisera
sina anmd.rkningar direkt till avd. EPT $;1. 427).
Pn/EPT'
Ordningsmiinnen
"Ordningsman i denna aud. iir den ocb den" sthr
p3 inramade anslag. Oftau p2 fel person men d.iirom
gdller ej detta. Utan i iliillet: ordningsman aad iir
det? Vad sha ban gi)ra som inte iir "batarnaf' gi)ra?
Har ndgon sett nLgon ordningsman rcm aLgar-bhlla
efter ina egna p2 toalett ocb ute i arbetet, d3 de 96r
n7got Alanderaiirt? I alla fall ej
,,Iu.rtils,,
Socr..

Pt "Justus" f.rhga om vad "ordningsmannen" dr
fdr slags person kan meddelas,att respektiveklubbar
vanligen sj2ilva vdljer eller utser en ordningsman
(ibland 2 eller flera ordningsmdn), vilka ha att ansvara fcjr att god ordnirlg, d. v. s. trevnad, rider i
matrummen. Fdr stddningen i lokalerna svarar bolaget och avd. Sdkerhetstjdnst
<ivervakar,
att stddningen
blir viil och ordentligt utfrird. Nlgra allvarligare
klagom&l pi stiidningen ha oss veterligen icke framkommit. Likas5.har det f<lrmlrkts under de senaste
8ren, att klotter o. dyl. pi toaletterna starkt avtagit.
(Ar det minne upphd,vandetav r6kfijrbudet i verkstddernasom haft denna goda sekunddraverkan?)
Vi skulle d2irfdr vilja rida "Justus" att i fd,rsta
hand vinda sig till sin klubbstyrelse f<ir att plLtala
eventuella anmdrkningar eller att fL nd,rmarcupplysning om vad "ordningsmannen"har att grira. Sl-yddskommitt6n och Sikerhetstjdnst st&r givetvis ocksi beredda att ldmna alla upplysningar.
Gnr/S

ffi

BREVTAIIA

Till signaturerna"KrAngelfiende"och "Kr"
Edra f.rhgordro sdnda till resp. intresserade
tj;instemdnfor besvarandeoch komma i ndsta
nummef.
Red.

Boforsoerken

Juli
2.
7.
L4.
15.
18.
20.
22.

Anst.-3r

Englund, Karl Einar, Fcirman
Nilron, Karl Ragnar, Planerare
Lundstriim, Axel FolAe, F'i:walsarc
Hellberg, Karl V)lltelm, Pliltslzgare
lValclttri)m, Paul Gunnar, Filare
AAerlund, N)ls Henning, Portvakt
Kilestad, Uno Siuert, Monteringsarbetare

1944
T920
L946
1927
193r
L94r
1c)r(

Augusti
). Anderston, loban Edain, Kallsigare
1936
8. Eriksson, Rut Gunbild, Sortererska
1934
1,O. EriAtson, Holger Leonard, Verkmdstare 1934
L6. Anderston, Axel Eduin, Glodgn.-hjZilpare 1932
1.6. Aronston, Fritz Ruttan, Materialman
L9I9
25. Carltson,Axel Linut, Planerare
L9I6
28. Sundell, Karl Hialrnar, Ingenjiir
I93O
29. Iobansson, Bror Harald, Monteringsarb. Ig28
29. Ostlund, Erik Emanuef Verktygshivlare tg24
September
5. Lundgren, Henry Vilhelm, Plitslagare
lO. Karlsson, Karl OsAar, Brinellprovare
17. Gullbrand, Nils laliut, Avsynare
L7. lordan, EriA Vaffrid, Kallsigare
L7. Karlron, Karl Alberl, Truckfcirare
18. Bostrdm, EriA l/iAtor, Gkjdare
1,8. Perston, Anders, Revolversvarvare
24. Heling, Gerbard Sigfrid, Fcirman
28. BooA, Axel Harald, Hjiilpare
28. Trygguetson, Gustao Maurits, Banarb.

1918
1937
Lg2O
L94B
L933
1934
1949
1918
t92j
1947

Nobelkrut
Juli
).
7.
14.
25.

t924
lobantson, Karl Albin, Krutbruksarb.
Koick, Iaar f oban, Krutbruksarb.
l9z4
Ldastrand, Helge Fritz, Krutbruksarb.
t922
MdAlin, lacob Anselm, Apparatskdtare 1946
Augusti,
21. f onsson,loltn Ernanuef Byggnadsgtovarb. 1937
2). Larsson,Soen Edain, Krutbruksarb.
L924
September
L4. Pettertson,Eae Artur Reinbold, Forman 1.935
2I. Hedlund, Karl Einar, Krutbruksarb.
1,935
22. Karltton, Axel Helge Iuar, Krutbruksarb. L95L
23. Gustaatrcn,Karl EriA Naf., Krutbruksarb. t93g
23. Soenston, loban Helge, Verkmd.stare
1942
Noho,b

Juni.
L5. Anderston,Kail FredriA,Fllare

L912
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Holrn, lohan Entanuel,f. L884.
Holm anstdlldesi mai 1912 vid Boforsverkensom
siktavdelning,ddr han utan
filare i Kanonverkstadens
uppehill arbetattill den 1,5 maj, d& han slutadevid
upinedd pensionsnlderefter ca 40 irs tjlnst. Vid
juFileet eihtill han medalj och gratifikation f'6t 14
tjdnsteir.
August, fddd 1883.
'lobansson,
Johanssonanstllldes L92L vid Nydqvist & Holm
ddr han arbetat pi fiera avdelningar, Martingjuteriet, Tackjdrnsgjuteriet,Maskingjuteriet och MonteVid jubileet
ringsavdelningensom transportarbetare.
1947 mottog han medalj och gratifikation fcir z6
tjdnste&roch hade s&lundavarit 3l &ri bolagetstjdnst,
di han den 18 mars slutademed pension.

Aug. Johansson

lullander, lohn Elof, f. 1887.
Jullanderanstdlldesi juni 1917 vid Nobelkrut som
fcir Nitrocellulosa-,Nitroglycerinfabriksfciresttndare
och Dynamitavdelningarna.Fr. o. m. ir 1939 tj2instoch utndmndes1941
gjorde han som fiirs?iljningschef,
till civeringenj6roch direktionensstdllfdretrddare,vilken befattning han innehadetill den 3l mars 1952,
di han avgick med pension. Han kvarstir dock t. v.
fcir sdrskildauppdrag i bolagetstiiinst. Yid jubileet
L946 erhcjll han medalj och gratifikation fcir 29
tjlnsteir.
Karlsson-Hulttn, loban Oshar, f. 1879.
Karlsson-Hult6n anstdlldesfu 1922 vid Nydqvist
& Holm ddr han fdrst arbetadep& Byggnadsavdelningen och senasteiren som stddare. Vid Nohabs
jubileum l)47 mottog han medalj och gratifikation
for 25 tjinste&r och hade silunda 30 &rs tjdnst, di
han den 20 aprll slutademed pension.

Elol

I utMn4ef

A. Ch. KarJsson.

50'iringar

J, O. Karlston-Hultdn

K, T. Persson

Augusti
12. Derner, Gutaf Adolf , Ink<ipsassistent 1919
L7. Hylander, Karl Araid', Giutarehantlangare 1 0 ) ' 7
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Persson,Karl Teoclor,f. 1885.
Perssonanstdlldesfu 1922 vid Nydqvist & Holm
pi Plitslageriverkstaden,som han hela sin _anstillningstid tillhiirt som plitslagare. Vid Nohabs jubileuh D4l mottog han medilj och gratifikation f<ir
25 tidnsteir och riknade s&ledes30 Lt r bolagets
tidnst, di han den 15 mars avgick med pension.

Tidal.holmsoerlcen

(Forts.)

September
J. Ekfiri)n't,Frans Olof , Revolversvarvare

Karlsson,Adolf Charlei, f. 1885.
Karlsson arbetadevid Nobelkrut fr&n juli 1909
till januari 1915 och kom direfter till St&lverketi
Bofors, der han arbetadefr&n juli 191t till augusti
1919. Efter 3 m8nadervid Nobelkrut iterkom han
i november1920 till Boforsverkenoch Projektilverkstaden, der han arbetat som projektilsvarvareoch
reparatdrtill den I maj, dlt han siutademed pension
Vid jubileet erhdll han medalj
efier ca 42 tjdnste?Lr.
och gratifikation fcir 36 tjZinsteir.

19izt

September
9. Plantin, Karl loban, Tempoarbetare

1941

Wed.aoenlcen

juli
2. lansson,Alaar, Pressgjutarc

L947

Hjalnar
Zand.er aatachas pri arbetsplatsen au Alubbordfdranden
-fillman.
Saen Berg. Boforsfoto

Her

D. I. Sandaall

Tb. O. Artenblad

Zander, Vi6tor Ernanuel,f. 188j.
Zander anstdlldesi mai 1900 som ritare i Valsverket i Bofors. Tvi ir senareciverflvttadehan till
Kanonverkstadensom svarvare, varifr|rn han 1910
kom till Rrirverkstadeni sammayrke. Frin juni 1945
tiil den 29 apil, di han slutade med pension efter
52 &rs tjdnst, har han tjiinstgjori som fcirridsmani
Boisverkstaden.Vid jubileet erhcjll han medaij och
gratifikation for 46 tidnsteir.

6daszeqs=

VERKSAMHETEN

PerteNson

Petterston,Hjaltnar, f. 1886.
Petterssonanstdlldesi mars 1910 vid Boforsverken
som granatsvarvarce.Projektilverkstaden. I |uJi L92B
blev han fcirman p& samma avdelning, varifrin lran
1935 flyttade som fdrman p& Kontrollavdelningen.
Vid jubileet erhcill han medilj och gratifikation-fcir
36 tjanstelr och kunde alltsi rdkna 42 fu i bolagets
tjdnst, di han den 31 mars avgick med pension.
Sanduall, Dauid lulius, f. t}g3.
Sandvallanstdlldesi juli I9O7 i Stilgjuterietsrensareavdelningvid Boforsverken. Hdrifrin flyttade
han i juni 1934 till Plitverkstaden,ddr han arbetade
som elsvetsare.Vid jubileet erhcjll han medalj och
gratifikation frir 39 tjiinsteir och hade silunda ca 45
tjdnste&rdi han den 1 nov. 1951 slutademed fcirtidspensionpi grund av sjukdom.
Ortenblad,Thortten Olof , f . IBg4.
Ortenblad anstdlldesvid Nobelkrut den 15 aoril
7925 somdrif tsingenj rir vid Nitrocellulosaavdelni
ngen
och Trotylfabriken. Ar 1930 blev han driftsingenjiir
vid Ammunitionsavdelningenoch senareavdelningschef fcir dennaavdelning,vilken befatining han iniehade till den 31 mars L952, di han erhciliJrjrtidspension pn grund av sjukdom. Han kvarst8.rdock i. v.
som konsulterandeingenjcir. Ar j.95O erhcjll han
medalj och gratifikation f6,r 25 tjdnsteir.

BOTAGSMNNINGBN

Nobelkrut

Skyddspristiivling

Vid Nobelkruts Forslagskommitt6ssammantrdde den 7- 3. 1952 foreligo tvenne forslag,
varav det ena vid samtal med forslagsstdllaren
iterkallades.

Vid Nobelkrut kommer under andra halvfuet L952 en skyddspristdvling att anordnas.
Avsikten med denna dr att forsoka vinna allas
medverkan till en sdnkning av antalet olvcksfall, vilka tyvd.rcvisat en tJndenstill uppging.
Tdvlingsreglernaansluta sig i stort sett till dem
som nu galla f.or motsvarandepristdvling vid
Boforsverken. Tdvlingen komnier snarait att
presenteras i en folder som utdelas till alla
anstdllda.
cb.

Foljande forslag ansigs bora belonasmed
hogsta faststillda summa:
50498 Dauid I oltansson,NVA 4: forbittring
av utsugningsforhillandena i sprutboxar.(Reg.
ffi 33.)
Erg.

vid Nobelkrut
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Karltson, EriA Alrib, f. I jan. 1927, d.6 april I9)2.
Karlsson anstdlldesi alug.l)4t som verkstadsbud
i Bofors. Bdrjade i nov.
pi Byggnadsavdelningen
tl+z pe Lirlingsverksiaden,varifr&n han i ian. 1946
kom till Kanonverkstadensfinmekaniska avdelning.
HIr arbetadehan som filare, slipare och montdr till
sin bortging.
Karlsson,Karl Gunnar,f. 21 okt. 1904,d,3 aptiII9r2.
Karlssonanstilldesi jili 1931 som grovarbetarepi
i Bofors. Blev senarefdrridsByggnadsavdelningen
arbetareoch tjlinstgjorde pn flera avdelningar,sista
iret vid Kilstaverken. Denna syssla innehade han
vid sin bortging.

A. E. Gusrausson

Swahn, Gustau Wilbelrn, f. 22 mars 1891, d. 17
aprrl t9rz.
Swahn anstdlldesi unga ir vid Nydqvist & Holm
varifrin han flyitade till Fiirp& Kassaavdelningen,
Ar 1929 dverflyttade
Materialbokfdringen.
och
iidshan till Inkcipsavdelningen,ddr han bl. a. sk<itte
och d6r han arbetade
Nohabs tullrestitutionsdrenden
L947 erhiill han
l0O-irsjubrleet
Vid
bortging.
till sin
medalj och gratifikation fdr 33 tidnstehr.
Wiberg, Gannar, f. i5 febr. 1906, d. 20 marc L9)2.
N7iberg anstllldes i april 1934 vid Boforsverken
som grovarbetarep& Byggnadsavdelningenoch innehade denna sysslahela sin anstillningstid Zindatill
sin bortg&ng.

E, A. Karlsson

K. G, Karlsson

REIIAKTIONEN
Tiivlingen

G. lV. Sruahn

Gunnar lYiberg

Berggren,Karl Alexius,f .30 majl894, d.9 marsr952.
Berggren anstllldes i mars 1908 i jordbruket vid
Bofors. Han kom 7 nr senaretill Smedjan,dlr han
j?ilpare och senaste
arbetade som pressare,smidesh
tiden som fdrrldsarbetare. Vid jubil6et erhdll han
medalj och gratifikation fcir 38 tidnsteir och hade
s&lunda44 tjdnstefu vid sin bortg&ng.
Axel Eduin, f. 4 okt. 1890,d. 5 febt. L952.
Gurtausson,
Gustavsson anstilldes ltr L927 vid Nydqvist &
ddr han hela tiden arbetadesom
Holm i Pl&tslageriet,
transportarbetare.

4l

om NOIIAB'emblem

Tiden ftir inlimnande av forslag om nytt
emblem for Nohabstillverkningar - seB-pilens
foregiende nummer sid. 59 - har utstrdckts
till den 1 juni 7952. Bidras adresseras"Nohabemblem", Reklamavdeln.,Nohab, Trollhfittan.
Niista

numrner

sy g,pilen

Ndsta nummer av B-pilen berdknasutkomma
i slutet av septemberminad. Bidrag i form av
fotografier, teckningar, frhgor, diskussionsbi
allt lika vdlkommet - bora
drag m.
vara Redaktionentillhanda senastden 15 aug.
1952. Adress: B-pilens redaktion, Huvudkontoret. Bofors.

ORPETARFRlTr
Om

den

svenska

stelheten

Inledningsanfdrande vid en diskussion pi
Bofors Ungdomsgird
NZir det hdr Imnet r8kade komma pi tal, sa en av
mina vdnner (som jag vlnt mig till fdr att f.h nlgra
tips) : "Den svenskastelhetendr vdl inget att diskutera.
Det dr ett drag i folkkaraktiiren, som man inte kan
gd'rast mycket 6t."
Hans argumenteringgick ut pi, ait vi inte har nigon
anledningimitera tjattrandesydldnningar.V&r lynnesart ligger mera pi djupet. Och hans motivering d.r
natudigtvis alldeles riktig utifrin en viss synpunkt.
Men jag tycker 4mnet har si m&ngaandra sidor, som
det kan vara av intresseatt dra fram och belysa.
Jag skulle di ftjrst vilja frlga: Ska vi acceptenvlr
svenskastelhet som ett faktum? Vtr lynnesart dr
sidan. Vi gir d2ir lite trciga, men med stabilitet i
tankar och uppfdrande. Ar det bara vid "halvan" och
"tersen", som det bciriar lossna?
Allting har en orsak. St dven stelheten.Inte bara
en orsak utan minga orsakertror jag den har.
Det dlr att man sdtterupp en attityd, drar en gardin
fcir sitt hj?irtas f6nster och glr omkring s& gitfullt
oitkomlig. Vad beror det p3? Vad sijker man ddlja?
Minga ginger tror jag det Ir ett fd'rtvivlat fdrsijk att
d6lja det som inte finns - ddlja den absolutafrinvaron av tankar. Och har man eventuelltnigra egna
tankar, si d.r de upptagna av att sli en skyddaide 6ur
kring dei egnajaget.
Det kan vara en blyghet, som innerst inne Ir sjllvuPPtagenhet. Det kan ocksi. vara en dryghet, och d&
kan man nog prata, men inte med vem som helst. Vi
kdnner vil de flesta till historien om skiningen, godsd:garcn,som vaf pi en flottare middag, och det blev
prat om fina bekanta,om man kdnde den eller den
generaldirekt<jren
eller ministern."Nrj ", sa sk&ningen,
"vi umgausinte med avlcinatfolk".
Hdr kunde dras fram m1.ngaexempel p& stela umgdngesformer,men 1r det s&mycket vunnet d?irmed?
Jag tror, att problemettill slut - nlr det glller att
f& bort eller itminstone mjuka upp den svenskastelheten - ir en bildningsf$.ga. Och samtidigt ir det
en frlga, som angir ossvar och en i allra hdgstagrad.
^Iyvd,rc
ir det stora universalmedletfdr den svenska
stelhetensuppmjukning - spirituosan. Men hdr ska
jag inte gdn nLgrareflexioner. Vill bara citera ett par
rader av Ebba Teorin Kolare:
"I gir hade vi rasanderoligt", kan en svenskman
slga efter en festkvdll med kamrater. "Vad pratadeni
om"? undrade hustrun. - "Pratade?ll Vi sk&lade
frirstis hela kvlllen - jo, och s& hijrde jag den h?ir
anekdoten."
Men jag nd.mndeom bildningen, som motvikt mot
stelheten. Man kan ffi.ga Yar n&nstansfinner man
den stdrsta uppmjukningen av de stela umglngesfor-

merna? Det exakta svaret kan jag val inte ge. Men
av de grupper jag kommit i kontakt med, ir den
svenskafolkhdgskolan den rdrelse jag anserha den
natudigaste umgingestonen.
Ndr mdnniskor i mogen ilder kommer sammanfdr
att gemensamtupptZickavad det vill sdgaatt vara mdnniska, d& lossnar oftast det frirut si tillknlppta skalet,
d& faller stelheten, di blommar fantasien - di liir
man sig att med ytterligt enkla medel ha s& diir hjZirtligt roligt.
Jag dr fullt medveten om att jag idealiseraren del,
men det vlll jag alltid gcira, ndr det g?iller folkh6gskolan. Och jag skulle vilja fortsitta att idealiseralite
tilt. Fick ett brev i viras frin en gammal vdn frin
vintern pl Asa folkhdgskolafcir 13 ir sedan.
Han milade en minnesbild fr&n Asa-tiden: "Den
ljuva, svalav8.rmorgonen
med sol och saktavind, piminde om s3,mycket. Bland annat p&minde den om
en dag fot mhngair sen. Det var en^dag,d& man blir
st dZir pliitsligt, ndstan chockartat medveten om att
man lever. Kanske har du gjort samma erfarenhet
n&gong&ng. Ibland dr upplevelsensmirtsam, ibland
dr den lustbetonad.Fd,rmig fcirefallerdet som om en
dcirr slagitsupp pe vid gavel, en dcirr ut till en ljus,
oZindligtrik viidd. Vem eller vad som dppnat ddrren
vet jag inte, har inte brytt mig om att grubbla d,ver
det. Vet ban, att upplevelsen vatje glng fyller mig
med, skavi sdga<idmjuktmedvetandeom att jag finns
till, att livet - det stora ofattbara- dr mitt".
Jag hoppasni ursdktarden hdr lilla awikelsen,som
knappast kan sdgashcira till dmnet. Jag tog med den
fcir att fortydliga min medvetet idealiseradebild av
folkhcigskolan.
Jag n[mnde om konsten att rca sig. Det har ju att
giira med md.nniskanslekfullhet. "Vir tid har gltimt
bort konsten att leka", siger Tage Lindbom i sin bok
"Den nya fronten". Lekfullhetenhiller pE att glfdr
lorad, bli begravd under passiviteten.Ty passiv blir
mdnniskan ndr effektivitetsgraden inte ldmnar henne
n&got annat dn tecl<nadeserier, stidrnkult och skdmtfilmer, ddr hennesfantasi aldrig tillites blomma pi
egenhand.
"Minga frirbinder kanske ordet lekfullhet endast
med sandhdgaroch gunghistar", siger Tage Lindbom,
och fortsdtter: "S& enkelt ir det inte. Lekfullheten,
som vi fattar den, dr helt enkelt en livsinstdllning,som
gdr sig gZillandep3' alla omriden, inte minst i arbetet.
Att kunna leka fd,rutsltter en intim f6rbindelse med
det djupare kdnslolivet. Ty endastde mdnniskor,som
nitt fram till en harmonisk personlighetsgestaltning
- kan leka." Si l8ngt Tage Lindbom.
Ar det en bildningsf.rlga att fi bort stelheten,si
dr det naturligtvis pi samma ging en uppfostringsfriga. Den som genom god uppfostran f.Ltt ldra sig
vara naturlig, blir en gemenskapsvarelse,
och ddr fhr
aldrig den tillkniippta stelhetentilltr?ide.
Nir vi miiter stelheten i dess olika former. m3. vi
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Vern Eiger vad?
I den allmiinna debattenhar ftlgan om dganderitten till naturtilLg.Lngana och produktionsmedlen alltid tilldragit sig stort intresse. Det ir
kanske ddrfor nigot forvinande, att man hittills
i virt land saknat en oversikt over hur stor del
av olika tillgLngar som de viktigare dgaregrupperna - alltsi stat, kommun, koopetationen och
inskilda - disponerar iiver. Forklaringen dr
inte svir att finna. Det dr inte alltid si ldtt att
avgoraom man - for att ge ett par exempel pi
de svirigheter man moter - skall fiirdela industrien p6.2igaregrupperefter produktionsvdrde
eller arbetarantal, eller ifall bostdderna ldmpligen bor fiirdelas efter eldstdder eller ld'genheter. Och ndr man bestdmtsig for att vdlja en
viss fordelningsgrund, dr det inte sikert att just
de uppgifterna ghr att fh framDet finns naturligtvis ocksi andra reservationer att komma med till den dgandeplansch,
som affdrsbankerna nu gett ut i sin serie"Svenskt
liv och arbete". Man ffu exempelvis komma
ihlg, att de olika dgaregruppernasfaktiska betydelse inte enbart beror pi den andel av tillgLngana som faller pi grupperna. Det bista
pi den saL.tt ait a"ike den betydelse
Exeilplet
-kooperationen,
trots sin forhillandevis
som
blygsamma andel i det totala dgandet,har inom
srrensktndringsliv. Och vad det statliga inflytandet betrdffar, giir ju det sig gdllande pi en

Om den svenska stelheten (Forx.)
akta oss att dra nigra f<irhastadeslutsatser.Man bedijmer en mdnniska som otillgiinglig, och s& Ir man
fiirdig med henne.
Harry Martinsson har i sin bok "Vdgen till Klockrike" sLildrat luffarlivet. Luff.ana hade som sed att
bZiraskiigg. Men s& blev det modernt med sldtrakade
ansikten. och di mlste luffaren ocksi vara rakad fiir
att inte bli misst?inktvara nigon Rinaldo Rinaldino.
S&pitraffade man en gtng i Laskehlrad en luffare,
som irade blde rakkniv och helsk?igg. Det hiZilpte
inte hur han bedyrade,att han bara anv[nde rakkniven
till sina liktornar. Man rakade honom efter alla
konstens regler med hans egen slda kniv - fdr man
ville iu se vid det var ftir ett liimskt ansikte,som dolde
sig under helsk?igget. Man fann ett litet fiirskrdmt
luffaransikte med ett ganskastyggt iirr pi hakan. Det
var drret han velat ddlja.
S& 5r det kanske oftare dn vi tror. Kanhinda att
ddr bakom den tillkn?ippta attityden vi tycker verkar
si otillg?ingligfinns nlgot annat, ett gdmnldltkrr som
uill ddljat.
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mdngd andra sdtt dn detta att statendger viss del
av landetstillgingar. Men trots allt kan nog de
hdl frumlagda siffrorna ansesge en i stort sett
riktig bild av de faktiska forhillandena'

med nigra rader
Jag vill sluta dessafunderingar
Ferlin:
av Nils
I livets villervalla
vi g& p& skilda hill.
Vi mdtas och vi spela
vtr roll. Vi ddlja vlra tankar
vi diilja vlra s&r
och virt hjdrta som bankar
och slir. Vi haka v&ra skyltar
var morgon p& v&r grind
och prata om vider
och vind. I livets villervalla
s& ndra vi g& men sl f.j'drranfrtn varandra
iindl.
Szr,

Publicerad med vederbiirligt tillstind.

Semester

Flygloto aa Uladn,

oeh fritid

UIViI N
hilles oppet 4 tvi.veckorsperioderenligt foljande:
22 juni-l jali
6 juli-l9 juli
2O juli-2 aag.
3 aag.-I6 aug.
Anmiilningstidenutgi.r den 30 aprii men det
eir tiinkbart att efteranmdlningarkan gorastill
forsta och sistaperioderna.Forfri.gningargores
hos Johan Nilsson, Box 566, Trollhdttan 3,
Tel. trg 31 Trollhiitran.
STORi'N
Storrinastiftelsen
har hillit sitt Ridssammantriide, di verksamhetsoch revisionsberdttelsen
f.or ir 1.95I godkiindes samt direktion och
ndmnd beviljades ansvarsfrihet for forvaltningen. Direktionsledamoterna
Ragnar Olson
och Gustav Skytlkvist omvaldespL t hr, likaledes omvaldes Nils Gullbrand i ndmnden
Pa>aL

CopyrightAB Aeronautic(Reg.nr Z 23t4) .

Semesterhemmet
oppnasfor sdsongenlordagen den L4 juni. Forstasemesterperioden
borjar
l6rdagenden 2L juni och periodernafortsitter
sedanmed byte varje Iordag fram till lordagen
den 30 aug.somdr sistasondagsdygnet
for iret.
Midsommarhelgen,som omfattar 3 hellediga
dagar,kommer i stor utstrickning att tilldelas
familjer somej har mojlighet att sokatill Storon
under semestern.Pensiondrerna
kommer att i
likhet med foregiende ir beredasen veckasfri
vistelsepi semesterhemmet.De pensiondrer,
som har anhoriga vilka ska vistas pi Storon,
kan medfolja dessaoch erhi.ller di sammaforminer som ovriga pensiondrer.
Utbytessemestern
har i Lt slagit rekord. Over
hundra sokandetili tjugofem platser - forut
har det varit svirt att fylla dessaplatser. De,
som blivit utsedda att representeraStoronastiftelsen,d.rf.oljande:
Lilla Bratt'tiu Josef Haglund MH 22, Fritz
L. Hogberg VK 21.,Cad G. SundqvistVK23,
Bertil ZettergrenMG 27 ochOskarBrink VP 20.
Ularin: Harald Pihl Nobelkrut, Holger Helsing W 20, Georg Lundvall VV 20, Magnus
HinderssonNobelkrutochHenrySjobergW 20.
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IIOBBY:

Att samla mynl

Ni har en fiirmiigenhet i Er ficka,
si 16d - for en tid sedan - rubriken till en
liten artikel i en veckotidning. Forfattaren pipekade, att man kanske hade en liten formiigeniret bland de mynt, man just di bar pi sig. Han
omtalade, att det har betalats upp till 325 kronor for en jdrntviiiring. Det var nu inte vilken
tvi6ring som helst fiirstis utan en friln tg16'
Det priiglades ndmligen inga mynt det iret men
en dil provmynt har illegalt kommit ut i marknaden. Det liir finnas nilgta stycken, bide
fem-, tvi- och ettijringar, och hittar man ett
sint mynt kan man skatta sig lycklig. Lycklig
biev siikert ocksi den Person, som i en bank i
Lund hittade en tvikrona med irtalet 1919 och
detta trots att inga tvlkronor prZiglatsdetta ir'
Aven hdr var det provmynt som utsmugglats'
Lundabon fick ijvei tusen kronor for sitt fynd,
tvikronor.
Di det kanskehar sitt intresseatt veta, vilka
slantar som dr men vdrda dn andra, vill vi inte
neka oss nojet att iterge en del tips ur den
ndmnda kiillan.
Enkronan ftLn L873, d. v. s. en riksdaler, 6r
si passsdllsynt,att en myntkatalog virderar ett
spegelblanki exemplar till 1t0 kronor och det
siitna myntet till i3 kronor. Att hitta ett slnt
mynt hor nog inte till vardagligheterna men
ddremot kan man mojligen hitta en femoring
ffitn 1.91ooch den ir vird 5 kronor.
Aren 1.890,1892, 1893 och 1903 tillverkades
mycket litet tvikronor och av dem som finns
kan de verkligt f.elf.tia exemplaren komma upp
i cirka 35 kronor, men dven slitna exemplar sti
i kurs en bra bit iiver det nominella vdrdet'
Sensationellt litet ettdringar prdglades iren
1892 och L894 och dessamynt dro ddrfor uppe
i ndrmare 15 kronors vdrde, d'v.s. 1.500 ghnger
inkdpspriset. En del andra sdllsyntamynt iro:
Storiln ( Forts.)

'

Engeltofta: Hialmar Skyllkvist Nobelkrut,
Knut StromVA 50, Albin BrattstromVK 23,
Helge JohanssonNobelkrut och Sven PetterssonVA 50.
Bjorndn: Thor EricssonVK 80, RagnarAnNobelkrut, Bror
derssonMS 24, Uno Johansson
Lindvall El. avd. och GunnarStjernbergVA 30.
VP 20, David
Lappetorp:John Emanuelsson
45

femtio ore t877 (siir i kurs mellan. 5 och
12 k.)
tjugofem 6re 1874-78, 1889 och 1890
fem ore 1889, 1890, 191'Ooch 1927
tvi ore 1889, 1893 och L894.
Vissa ir har Myntverket gett ut tvi eller flera
varianter av samma mynt, av vilka den ena
varianten, i en del fall, kommit ut i ett mycket
begrdnsatantal. Si. t. ex. kom tvikronan L876
utl tvi olika typer, den ena med fin, den andra
med grov piirlrand utmed myntets kant. Myntet
med den grova pdrlranden iir sdllsynt och ett
exemplar av den varianten kan i dag ge uPp
till 7i kronor. Aren 1878 och 1880 kom tvikronor dels med omskriften "Oscar II Sveriges
o. Norges konung" och dels "Oscar II Sveriges
och Norges konung". Den forsta varianten dr
rar och 6etalas dven den med omkring 75 ktonor. Men har man kommit over ett vackert
exemplar av den andra typen si behover man
inte irisstrosta. Den kan ndmligen van vdtd
20 iL 2t kronor.
Av ettdringar friln t91"4 finns en mycket silisynt variant som kan van vdrd itskilliga kronor. Siffran 4 i Lrtalet forekommer dels sluten
och dels iippen upptill. Den sistnimnda sorter.r
forekommii ytterst sparsamt. Nigot liknande
fijrekommer bland fem-, tvi- och ettoringar
fulLn1936. 6:an i dessafall har ett varierande
utseende.
Femman f.rln Riksdagens 500-irsjubileum
kostar i toppkvalitet i en av landets myntaffdrer
hela 2L kionor och ovriga jubileumsmynt frin
Oscar II:s och Gustaf V:s regeringar vdrderas
till mellan 4-1t kronor.
Sedan denna artikel skrevs hat konung
Gustav V avlidit och nya mynt komma vdl
snart ut i marknaden med Gustaf VI Adolfs
bild eller namnchiffer. Di blir mynten frin
Oscar II:s tid allt sdllsyntare'
E, I.
(Jr HB-remitsan.

StensAa Handelsbankens personaltidning'

Htiglund VA 20, Martin Nilsson Nobelkrut,
Karl T. LarssonB 30 ochK. G. ErikssonVR90.
Utdver dessatjugofem har extra platser beg2irtsfor att ge mojlighet it si minga somgir,
att f.L komma ut Pi semester.
har rndjligDe som inte fir utbytessemestet
kan ge
vistelse
en
ddr
Storon,
het att sokatitl
att semeningen
dr
den omvdxling, som det
mestern skall vara.
Gdsta Nilsson

Sammanstiillningiiver olycksfall i arbetet vid fiiretagen inom Bofors-koncernen
Olycksfall
per 100 irsarbetare

Antal
F6retag

Ar

tillhdrande AB Bofors

Arsarbetare

olycksfall
utanlafo-

I
|

olycksfall I

olycksfall

I utan ferd- I med fard|
, ,,,,
|
. ,,,,
orycKsrail
orycksrarr
olycksfall I
|

medtard-

AktiebolagetBofors . .. .. I

7950
t95L

3.444
3.388

306
240

329
268

8,88
7,08

9,55
7,91

AB Bofors Nobelkrut

t950
195r

7.203
1..284

756
134

784

\

73,00
1O,44

15,29
12,77

tt

1950
19'T

1.011
1.105

166
175

787
188

76,42
l ),84

19,50
17,0L

444
457

56
57

o/
70

1.2.6r

1r,o9

1) 47

15 7)

345
319

o/

73

19,40

)L

JO

o71

21.,17
11,27

;

75
27

i
.... I

Nydqvist&HolmAB....
AB \f. Dan Bergman . . . .
AB Tidaholmsverken. .. .
Ulvsunda Verkstdder . . . .

I 19ro
t 19r1.
I 1950
t 19tI
I 1950
t 1957

r63
766

Avd. Sdkerhetstjdnst,Boforsverken,har gjort
ovanstiende sammanstillning over intraffade
olycksfall i arbetet vid foretagen inom Boforskoncerneniren 1950 och 1951. Tabellen visar
betydligt sjunkande frekvens vid samtliga industrier, dven om man rdknar med olycksfallen
ph vrig till eller frin arbetet. Tidaholmsverken

rc4

,r ,t,

46,t3
76,27

och UVA uppvisar den starkaste nedgingen,
Nohab och -Wedaverken en obetydligare sdnkning. Totalt uppvisar Boforskoncernen betydligt mycket ldgre och gynnsammaresiffror i sin
olycksfallsstatistikdn landetsindustrier i ovrigt.
Men vi.ra siffror kunna sdkert pressas ned
ytterligare.

VEirldens stiirsta

artilleripiiis

Amerikanarna tillverkade under kriget ell
jdttemorsaremed 36 tums (914 mm) kaliber och
11,5 meter lingt eldror. Den kallades "Little
David" och lastadespi tvi. fordon. Eldrorsfordonet vigde 36 ton och lavettfordonet 42 ton.
Skottviddenvar endast8.800 meter men projektilvikten var desto mera anmirkningsvdrd. Projektilen vdgde 1.650kg. varav 7OOkg. utgjordes
av sprdngladdning.
Som jdmforelse kan ndmnas att tyskarna under kriget anvdndesig av en 54 cm mcirsarevars

Prfl posten (dockinte Bofors)
- Vad dr det i paketet7
- Dynamit!
- De fir Ni allt lov att sli eti starkare
snoreom!

skottvidd var L0 km, projektilvikt 1.210kg ocli
sprdngladdningsvikt 180 kg. En iinnu stcirre
mcirsare,sannolikt den som anvdndesmot Sevastopol, hade en kaliber av 60 cm, en projektilvikt av 2.100 kg och en springladdningsvikt
av 24Okg.
(Army & Nauy lournal)
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SOMMARKORSORD L952

to

Losningen insdnd av

37

Namn.......

7

36

AnstlilIningsnumrner
Avdelning
Adresserakuvertet
SOMMARKORSORDE,T 1952
B-pilensredaktion
Huvudkontoret,BOFORS

€r'y',

$
EIon Myhr har forfattat detta korsord.
Forsta pris ir 25 kr., andra pris 11 kr., och
tredje pris 10 kr. Dessutom utdelas ett antal
irevliga trostpris.
Losningarna skola vara insdnda senast den
1 augusti 1P52.
VAGRATA

i

1.
5.
8.
12.
11.
14.
lJ.
16.
17.
18.
20.
21.
23.
26.
28.
30.
32.
1i.
15.
36.
17.
38.
39.
40.
42.
45.
46.
48.
49.
51.
52.
53.
55.
57.
58.

ORD.

Utan dylika fir man inte ritt.
Vintrigt hel.
Hoppas vi alla ha gjort under semestern.
Dotterbolag.
FLr man med tiden.
Inte helt ldngre.
Metod att foga samman.
M&ste konstruktiiren ha.
Siiren Grankvist.
Om kdnsla.
Nota bene.
G6r man pi idtottsplatsen och i Bofors srnedja
Ar den intresserade.
Hoppas vi att produktionen gjorde under iret.
Udde eller byte.
Ett av de forna stinden.
Blinkar i farliga vatten.
Ka'n man med blde vin, st&l och pengar.
Gola av det vackrare slaget.
Spelar nu i div. III.
En kvintett av dylika bildar Boforskoncernen.
Oftast pi 4 ben.
Har i Karlskoga fostrat minga dugliga min ocl.rkvinnor
I jorden eller i kiken.
Har Bofors samarbetat med i 25 it.
Kllcket ingenjdler.
Cillas iven av icke vegetarianer.
Led och finns av riir.
Kan man fciretaga pl semestern.
Kan graderas mycket olika.
Iskyld sidan llskar i sommarvirmen.
Erijvras endast av den skickligaste.
Bdr man ha i ryggen.
Natrium kemiker emellan.
Kan ldggas av i sommarviirmen.
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Klipp hiir

6 0 . Liigges oftast i jorden eller under vattnet.
6 2 . Kernans plats,
ol.

Beatbetningsmetod som krdver sin yrkesman.

64. t l e k t r r s K t l a d d a o .
6 5 . Pi en sidan kan mycket hlnga'

Biir man ej dra i
lotteriet.
66. Kan man klnna inft-rr morgondagen.
6 7 . Talar sannolikt endast spanska.
LODRATA

ORD.

Ser man nlr pensioniirerna ger sig ut pi utflykt.
Av ling vataktighet.
Ar den rutinerade.
Stillning for trdd och blommor.
Svarar den ouppmirksamme.
Fiirkortning kind av dem som syssla med automat'
kanoner.
1 . Kommet pi e. m. i Karlskoga.
8 . Gor kanske de som stiga upp i ottan.
9 . Kind sekreterare.
1 0 . Var huvudstad tedan under antiken'
1 1 . Produkt frin Nohab.
1 8 . Ha krafter.
'1C'
Finns bide i tunna och i takkant.
2 r . En av de yngsta stdderna i Sverige.
2 2 . Nlra gtinsen mot Nolge.
Septemberkvinns.
)5
Kan ingen vara utan i arbetet.
2 7 . I Afrika.
)L)
Vdxte i paradiset.
Silvernitrat.
Sten pi latin Sinder ut ett lockande program varie hiist.
^ 4 Ingtiper vid olycksfall.
Kallar man den som har en skruv l6s.
4 4 Narar eller bommar kan man ocksi siga.
'14. R e o r e - n c a r r r r m m c t
4).
Sven Rune Glimberg.
46. Vetkstadsarbetaren hat sin plats vid sldan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

l-7

Slger man kanske den vara, som inte f6rstlr.
5 0 . Bijr hetan och kinslorna inte gdra.
Kan en vana bli.
) o . Har sin piats i tullen.
) / . I reklamens tjinst.
5c}
Bdr tvdtten bli.
6 r . Sdtsaksamlare.

ho

r

KARLSTAD

1952

NERMANS TRYCKSAKER
d7939

Bedaktionrkommitt6
GoSTA ANDREE, Fil.kand.(FRK)
Representant fiir Avd. z4 av Svenska Industritjlnstemanna-Fiirbundet
ARNE

GILLBERG,

Expeditcir

Representant fiir Bj<irkborns Fabriksarbetarefackfiirening
RAGNAR

F c i r m a n( V L 2 0 )

LINDAHL,

Representant fcir Avd. ry3 och z8r av SverigesArbetsledaref6rbund
NILS

S v a r v a r e( V R 9 0 )

SODERHOLM,

Representant fiir Avd. 75 av Svenska Metallindustriarbetaref<irbundet
\7AHLQ
UIST, Overingeniitr (NT)
Representant fcjr AB Bofors ledning

ARVID

Redaktiir
EGIL

och ansvarig utgivare

Fil. lic., Socialkurator(EP)

LONNBERG,

Redaktionsutskott
Nohob
JOHN LARSSON, Huvudskyddsombud
Representantfiir Nydqvist EcHolms Verkstadsklubb
BENGT M OSSBERG, Serviceassistent
Representantf6r SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmdstare
f6r NohabsArbetsledareklubb
Representant
UNO TELL, Ingeni6r
fcir Nydqvist & Holms AB:s ledning
Representant
Tido,holnsoerken.
ROLAND EKVALL, Riaare
Representantfcir Avd. r 63 av SvenskaMemllindustriarbetarefiirbundet
KNUT NASMAN, Ingenjcir
Representantfcir Arbetsledare(SAFavd.7o)o. Tiiinstem?in(SIFavd. r 9)
EVALD MOLIN, Korrespondent
Representant{<ir AB Tidaholmsverkensledning
Wedaoerken
GU N NAR AXELSSON, Elektriker
Representantf6r Sv. Metallindustriarbetarefijrbundets
verkstadsklubb
C A R L B E R GQ VI ST, F6restindare fcir Efterkalkylavdelningen
Representantftir Sv. Industritjinstemanna-Fijrbundetsfciretagsklubb
JOHN GAU, Gjutare
Representantfcjr SvenskaGjutarefcirbundetsgjuteriklubb
SVERRE NICKLASSON, Frirman
Representantf<ir SverigesArbetsledaref6rbundsfciretagsklubb
cOsTA LIN DH, Chefmetallurg
.$/,.
Representantfdr AB
Dan Bergmansledning
UVA
GoSTA FREDRIK SSON, Ingenjrir
Representant
fcir SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer
Representant
fcir UlvsundaVerkstlder AB:sledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfijr UVA:s verkstadsklubb
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Fcirdelenmed h&lkortsmetodener, fdrsiiljningsprisetoch vad en produkt
att nar primdrmaterialet1r stansat,si kostat. Detta dr en icke fdraktlig dei
har man i hilkorten ett ofdrlnderiigt av dei totala vdrdet. Bolaget har nu
text- och siffermaterial. De olika sedanm&ngair skrivit ned vdrdet p&
uppgifter som erfordras fr&n detta "produkter i arbete" med ungefdr
rnaterial tar hilkortsmaskinerna fram vad som motsvaradede nyssnimnda
mitnga ginger snabbare dn nigon omkostnadsplidggen,som ju tiil sin
Boforsverken o. Nobelkrut
annan maskinell eller manuell metod. karaktdr dro s&dana kostnader som
Fcir fcirstagingen avhcillofciretagsVid Bofors anvindes hilkortsan- icke lZimpligen bcira balanserassom
nlmnderna fcir Boforsverkenoch Noibland hade nedskrivldggningen till bl. a. foljande kcir- tillgingar
belkrut ett gemensamtsammantrdde ningar:
ningen varit nigot sttirre, ibland
den 3. 6. t91z. Sammanslagningen
nigot mindre.
All redovisningoch bokfciring
hade skett ftir att nimnderna tillsamIlerr ordfrjranden ansig det svlrt
fcir kostnadsKostnadsrapporter
mans skulle fa tillfelle att ta del av
att bedcima vari skillnaden ligger.
tivervakninq
1951 irs bokslutsredogcirelse.
Posten ifriga hade stigit under flera
Prod.- och tillverkningsstatistik
Som ordfrirande fungerade dispoir, berlkningsgrundenvar i stort sett
j
Fcirsdlningsstatistik
nent Evert STijkander, vilken i sitt
densamma,och rikningen beroddegilcinestatistik
Personalstatistik,
hdlsningsanfdrandeuttalade sin tillvetvis
pi penningvdrdesf6rsdmringen
Beliggningsuppgifter
river att se de b&dafcirefredsstdllelse
men
dven
i viss m&n p& en volymMaskinkartotek
tagsndmnderna tillsammans, vilket
iikning.
Reskontra
arrangemanghan sade sig hoppas
Herr Gcista Nilsson anfdrde, att
Inventarielistor
skulle bli best&endevid bokslutsredomycket diskuman
pi arbetsplatserna
gar
Intressekontorets
avrriknin
gdrelserna.
terat pensionsstiftelsernaoch han
Lriner
cinskadeveta, om det dr bolaget som
Skatteredovisningar
Hdlkortsaudelningen.
handhar dessa, tillsdtter styrelhelt
Ballistiska utrdkningar.
ser
o.
s. v.
skulle
ledamriter
ndmndernas
att
Fcir
maskinerna
Antal kort som Dasserar
Direktiir Nordqvist meddelade,att
fi en inblick i ett av de viktigaste utgrir ca 4 milj. per a..
"Aktiebolaeet Bofors Allmdnna Penhj?ilpmedlen bolaget har for att flt
fcir vilken herr
Efter redogcirelsen,
sionsstiftelse"var ordnad enligt lagen
reslag,
av
olika
redovisningar
fram
ordfciranden tackade pe Fiiretags18 jrni 1937 om pensionsstifteldogjorde kamrer Henning ftjr h&l- nlmndens vdtgnar,demonstrerades
an- den
och
att i detta fall, om bolagsser
kortsanldggningen.Redogcirelsenbe- ldggningen, som var i full verksamicke annat bestimt - vilket
stamman
N&got
av
scioptikonbilder.
ledsagades
het, av kamrer Henning och herr
inte skett i Bofors fall - stiftelsens
utfrirligare referat av kamrer HenJernaid.
automatiskthandhavas
angeldgenheter
nings anfcirandeLimnas icke hir, di
Ledamciternafdllde med stort inI Aktiebolaget
styrelse.
av
bolagets
planerats
dmnet
i
en sdrskild artikel
tressedemonstrationen.
av fu 1947"
Bofors "pensionsstiftelse
fcir nista nummer av B-pilen, vartill
Direktrir Nordqvist kommenterade som lr en s. k. fri stiftelse,har man
silunda kan hdnvisas.
sedan1951 irs bokslut. Di B-pilen i stort sett mera f ria hdnder ifriga
Kamrer Henning anfdrdebl. a.:
nr 2 hade en av direktcir Nordqvist om utformningen av stiftelsensvillkor
Hilkortsmetoden innebdr, att textfcirfattad uttcimmandeartikel, skulie i allmdnhet. I detta fall har emelleroch sifferuppgifteri det s. k. primlrett ntergivandeav kommentarernabli tid i sjZilvastiftelseurkundenbestlmts,
materialettiverfcirestill hilskrift, som
en iterupprepning, varfcir hir endast att Aktiebolaget Bofors styrelseskall
stansasi kort. Hilkorten bestA av
den efterfciljande"frigestunden" re- fungera som styrelsefcir stifteisen. I
tunn kartong i format 187X82 mm
fereras.
sak blir det alltsi detsammasom gdloch hilskriften har form av rektanguHerr GcistaNilsson hdil med om ler fcir den allmdnnapensionsstiftelsen.
lfua hhl. Frnn dessa hilkort, som
Blda stiftelsernastillgingar Iigga i
sker sedanden att balansrdkningenkan anses tillstansasi stansmaskiner
huru
Han
frigade
fredsstlllande.
rcirelseoch ha alltsi icke avbolasets
stanav
de
maskinellabearbetningen
"produkter i arbete" beriknas. skiljis som sdrskilda fristiende fonsade uppgifterna. Sorteringsmaskiner posten
sorterakorten i cinskadordning, s. k. Okningen fr&n 1950 fcirefaller icke der. For dvrigt nimnde Direktcir
Nordqvist att stiftelsernaickepi lingt
tabulatorer (skriv- och rdknemaski- vara szirskiitstor.
Direktcir Nordqvist meddelade,att nzir voro tillrZickliga fdr att miijligner) verkstdlla erforderliga utrdkningar samt utskriva avlciningslistor, denna post fdrst och frdmst bestir av gcira de utbetalningar bolag;etenligt
bokfciringsblad,kostnads-och intdkts- kostnadernaftir alla arbetslcineroch itagande eller praxis verkstdller till
sammanstlllningar,kontokuranter,sta- all materiel,som ej dnnu fnrdigst[llda f . d. anstdllda. Frin statsmakternas
tistiska uppgifter etc. Frin de ftirsta produkter dragit. D?irtill kommer sida signalerasnu att man civervdger
enkla hilkortsmaskinernahar utveck- omkostnader,d. v. s. de olika pro- att begrdnsaden avdragsfriheti skatteIingen gitt mot allt snabbare och dukternas andelar i administrations- hinseende som tidigare g2illt fdr akf drslkringar, tiebolagensavsdttningartill pensionsmera fulldndade maskiner,som auto- kostnader,avskrivningar,
kostnader stiftelserna. En sidan utveckling
kraft,
sociala
elektrisk
fyra
rd:kne'
matiskt rdkna med alla
sdtten och som skriva sivdl siffror o. s. v.,som mlste planldggasfcir ait skulle vara att i hdg grad beklaga,
man skall fi en j?imf<irelsemellan inte minst fcir de anstdllda.
som fullstdndis text.

Herr Kad Hansson tackade fiir
var en fcireteelsesom allmint gjort
plats skulle tdnka efter, om n&grafcirDirektcir Nordqvists
utmdrkta redo- sig g?illandeinom Sverigesindustri. enklingar i organisationen eller papgdrelse, liksom fdr demonstrationen Den mihdnda riktiga etgerd, som persgingen kan fciresl&soch i s5,fall
av hilkortsanldggningen, vilken i hcig statsmakternafciretagit, att strama it
meddela resp. avdelningschefdetta.
grad imponerat. Han stdllde n&gra kreditgivningen har ocksi medverkat F<irslagenbdr samtidigt ldmnas in till
ffitgot: Det har upplysts att bolagets till likviditetsfdrsdmrinsen
sekreteraren,som sammanstlller dem.
brist pi likvida medel beror pi inflaNu dr det fcjr Bofo-rsdel slut pl
De bcir ldmnas fcire mai minads
tionen och frirsenadeleveranser.Har den vildsamma nyinvesteringsp.rio- utging.
icke dven byggnationeni Kiista in- den. Styrelsenhar t. o. m. beslutat
verkat? Vad iir anledninsen till att att skdra ned pl redan frirut besluta- P ersonalbroschyren.
bonus utdelas till aktieiigaina i stlllet
de investeringal. En del arbetenbide
Sekreterarenupplyste att personalfcjr att htija utdelningen? Ar det fdr
i Kilsta och vid Nobelkrut ha s&lun- _
broschyrennu kommit si lingt att
att dtilja denna h<ijning och fcir att da stillts p& framtiden. Den tiiltenkta
den fdreligger klar i korrektur. Den
man ldttare skall kunna aterge till
dverflyttningen av hammarsmedian sdndes till tryckeriet
inorn de nirtidigare utdelning? I bolageti bok- frin Bofors till Kilsta skall icke iiga
masje dagarna fiir uppslttning o.ch
jordbruks.
fciring upptages
och skogs- rum. Allt detta m&ste medfcira en trycKnlng.
egendom,dr det icke Wikers AB, som viss reducering av. byggnadsavdelbedriver jordbruket och skogsdriften? nlngarna,vars organisationskall 8.ter- Den
fdrsenade inliimningen
Tvi olika pensionsstiftelser finnas. fdras till fcirhillandena for nl,gta Lr au
tid.korten.
Det sdgesatt den ena ir fcir arbetare sedan. Nigra vildsammaresakJr blir
Kamrer Mlnsson pltalade de oliioch den andra fcir tjdnstemln, som det ju inte tal om och flertalet av
genheter
och fdduster, som uppstir
varit fcir gamla fdr anslutning till
dem som bli lediga pi byggnadsavordinarie pensionskassa. Ar detta delningen torde utan vidare kunna till fdljd av att tidkorten kommer in
riktigt? Vad ?ir anledningen till de erbjudas arbete pi andra omrS.den sent, med ofullst?indiga efterkalkyler
och fcir ligt pris pi bok- och rrikomtalade leveransf<irseninsarna?
Ar
inom bolaget. En viss minsknirig torningsbestillningarsom fdljd. Fcirsedet bristenpi arbetskraft?
de komma att visa sig fram8.thtjsten.
ningarna fdrekommer mest vid midDirektrir Nordqvist anf6rde att det _ Herr Ldnnqvist frlgade huru mycsornmar-och jultiden. Han vldjade
iir riktigt att Kilsiaprojektet tagit en ket som sammanlagt investerats i
till arbetarnasrepresentanter
atthjelpa
hel del av de likvida medlen liksom Kilsta. Han undrade dven hur det
till och p&verkasina kamrater si, att
dven andra anldggningar, inte minst kom sig att bolaget icke utnyttjat de
korten blir inllmnade si fort arbetet
vid Nobelkrut. Alla anliggningar ha hd,gapriserna pi skogsproduktersom
dr avslutat. Man fir inte vdnta pi
f. 6. frdmst pi grund av inflationen ritt. Har awerkning ej skett, efterpiminnelse om korten. Eventuellt kin
varit fciremil fcir kostnadsfcirdyringar. som \Tikers AB inte visar nison
bolaget bli tvunget att vdgra betala
Betrdffande bonusenkan sdgas,att egentlig vinstcikning.
ut ldn fd,r alltfdr kamla kort.
tanken nog varit, att man genom att
Herr ordfdranden meddelade att
Hemar Anderssonoch Carlsonvoro
ldmna bonus i stZilletfor att hd,ia ut- Kilstaverken i fnrdigt skick kommer
av den uppfattningen att arbetarna
delningen med motsvarandebelopp att kosta totalt tzi mkr. Hittills har
nog vill f3. in korten si snart arbetet
avsett att gcira det littare f6r styrelsen ddr nedlagt 75 i 80 mkr.
gjorts flirdigt, men framhdll, att de
att anpassaden sammanlagdautdelDirektcir Nordqvist anfcirde, att blir f<irdrrijda
exempelvisom arbetet
ningen efter dagens m6jligheier.
man awerkat skog i normal ordning, stiills
pi avbrott nir en detalj kasseSkogen ?igestill en del av Bofors, men att veden till stor del upplagts
ras, eller om en detalj tages frln en
som dock utarrenderarden till Wisom brdnslereserv.
Fdretagethide an- bestdllning till en annan.
Hdri inkers AB, som skdter samtliga skogar. reserv fdr den hdndelse avspdrrning
stdmde fdrman Johnson. Herr AnDen del, som lges av Bofors, dr den sett det si virdefullt med en sidan
dersson fcirklarade, att klubbstyrelsen
som dr beliigen vid Bi<irkborn samt skulle ske i friga om utldndskt brinsle,
nog skulle vara beredd att medverka
den dldstadelen av Sklutfiiltet.
att man med iippna 6gon avstod fri.n
till att upplysa arbetarna om frirHerr Hanssons funderingar kring att utnyttja den tiilfnfliga toppkon- hlllandet.
pensionsstiftelsernadro i viss m8.n junkturen pi virkesmarknaden.
_
I1r?9. Missbruk aa tuAttuutln, tidstiimbriktiga. Di pensionsbestdmmelserna
pi sin tid indrades,bildades 1947 irs
ling, marketenteri tn. rn.
I[OHAB
stiftelse fdr att skapa en slags garanti
Overingenjiir Holmqvist utbad sig
Nohabs fdretagsndmnd h6ll sitt
fcir vissa delar av pensioner f<ir ?ildre
arbetarrepresentanternas medverkan,
tjdnstemln. Stiftelsen ir dock utfor- andra sammantrd.defd,r lret tisdasen
s& ati han skulle slippa vidtaga hirda
mad si att den giiller fcir alla anstdll- den 22 april under direkt<;r OIelitgdrder for att komma till rdtta med
da, men i fcjrsta hand fcir iust nyss- bergs ordf-drandeskap.
dem, som missbruka de fdrbdttrinqar
t-att
ndmnda kategori. Efter hand bcir vll
fcir
trevnaden, som gjorts genom
den speciellauppgiften fil 7947 fus Auersyn au organisationen.
tvittstdll anordnats, omkld.dningsrumstiftelse mer eller mindre fdrsvinna
Den pi sammantrddetden 22 sept. men hillas rippna, tidstiimplingen vid
och den kommer di liksom den andra 195O tillsatta kommitt6n fdr kartfrukostrastensbcirjan slopats m. m.
stiftelsen att omfatta alla anstlllda hggning av foretagets organisation
Man zir nu iterigen tvungen att iaga
utan nigon fcirtursrdtt frir nigon
framlade sin rapport i form av ett ut folk fr8n tvdttrummen sivil oi
kategori.
funktionsdiagram med tillhijrande morgnarnasom strax ftire kl. t6, oih
Herr ordfciranden meddelade, att kommentarer. I den diskussion.som tvdttsidllen i verkstddernaanvdndasi
hans personliga uppfattning [r den, f<iljde pi sekreterarensredogcirelse stor utstrd.ckning fd,re arbetstidens
att icke enbart bristen pi arbetskraft fcir diagrammet, petahdes nl,gra f6r- slut. I(affe dricks i laq under arbetsf cirorsekat
I everansf
cirseninsarna.
Aven hS.llandeni organisationen,som an- tiden, folk springer p3. marketenteandra faktorer ha i hdggr-adinverkat. sigs brira rdttas till. Man enadesom riet, si att llnga krier bildas ddr, och
Vad betr2iffar den fdrsdmrade likvidiett frin kamrer M6.nssonhd.rrdrande fcir sen ankomsttill arbetsolatsen
har
teten pipekade ordfciranden,att det fd,rslag, att var och en pi sin arbets- blivit mycket vanlig, i synnerhetefter
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vid frukostrasten nog inte fick tolkas
som f<irsdk att smita frin arbetet,
finns dock intet skdl att stimpla in
bara nigon minut efter kl. lt. Herr
Nilsson beklagadeom detta missbruk
skulle leda till att omklddningsrummen stdngas.Herr Engkvist, som ftirklarade, att fdrhillandena petalats
mycket skarpt fcir vederbdrande,ansig att inga hirdare ltgdrder skulle
vidtagas nu, utan fiirst borde verkstadsledningeni samarbetemed klubben f<irs<jkaf& syndarnaatt bdttrasig.
FcirmanN(/ennerstrcim,
som uttalade
sin tilifredsstillelsesisom arbetsledare
med att frlgar' tagits upp, trodde att
med den instillning, som alla i nimnden synes ha, skall det g& att lcisa
problemet. Han utlovade sin medverkan ftir att o&verka sina kamrater
bland arbetsledirnaatt gdra vad p&
dem ankommer.
Direkt<ir Odelberg uttalade likaleIngenjcir \Tingquist ans&gdels, att
des
sin tro pi att sakernaskall gi att
marketentemjcilkutliimningen f.fin
riet borde kunna ordnas rationellare, l<isa och uppmanade verkstadsledningen att llta sltta upp anslag vid
dels att gottvagnen borde slopas.
stlmpelklockorna.
instdmde
i.
att
det
Herr Andersson
nog finns de, som missbrukarfcirmiAul oning rnd.nad
suis medI orskott.
nerna. Ndr tidstiimplingen togs bort
Kamrer
Minsson
tog upp den
vid frukostrastensbcirjan, skeddedet
pt hans initiativ, och bolagethade d& gamlaf.rhganombetalning i 4-vEckorsperioder till kollektivt anstdllda,varunderstrukit,att lndringen gjordes pi
prov tills vidare. Marketenterietan- vid fcirskott skulle ldmnas efter tvi
seg han borde hillas 6ppet hellre Zin veckor. Saken hade dryftats fcir ett
^tt lil:a expeditionenske genom lucka, par hr sedan, men trots positiv insom skulle medfijra in llngre kcier. st?illning frin klubbstyrelsen hade
F. n. kan inte marketenterietskaffa den d& fl,tt f.'drfalla. Han iinskade nu
folk f6r att ordna mitilkdistributionen att frlgan iter skulle iivervlgas.
"Vattenfall" m. fl. fdretag hade gitt
rationellare. Ifr&ga om klidrummen
har verkstadsklubben genom medde- in fcir ett s&dant system, som skulle
lande i avlciningsplsarna ftjrsdkt innebdra en vdrdefull rationalisering
stdvja missbruk. Han beklagadeatt av avlciningskontoretsarbete.
Ingen egentlig diskussion f6rekom
dessa missforhillanden uppstitt och
f<irstod, att atgerder miste vidtagas. om fdrslaget, men arbetarnas rePreKlubben skulle nogvara beredd att taga sentanter anslg, att saken miste
upp spdrsm8lenigen pi sina mdten, dryftas med klubbstyrelsen.
och
men d& borde ocksl arbetsledaret j d.nstemannaorganisationerna
gciradet- P r od u kt i o n sr;t ningarnas
samma och propagera fd,r bdttre ord- utforand.e.
ning bland sina medlemmar. Iffiga
Ingenjiir NTingquist, som poingteom gottvagnen var han personligen rade att han med sina anmirkningar
icke emot att den slopas, men klubicke vinde sig mot personer utan enben har dock en god inkomst dlridast 6,nskadefL f.nm en rationellare
frtn for sjukfonden. Han frireslog, ordning, pitalade de fdrdyringar och
att plakat skulle sdttasupp vid stiim- besvddigheter, som felaktiga arbetspelklockorna, s& att arbetarna fl,r
ritningar fcira med sig. Han fdreslog,
klart fijr sig vilket missbruk, som att dels en tillverkningsexpert skulle
dger rum, och vilka bestimmelsersom placeraspi konstruktionskontoret fdr
finnas ftjr tidst?implingen.
kontroll av alla arbetsritningar, dels
Av dvriga representanterf<ir arbe- att en metodavdelning skulle inrdttas
tarna ftirklarade sig herrar Nilsson, pi planeringsavdelningen i syfte att
m. m.
Eriksson och Engkvist vZil fcirsti att eliminerafelaktiga arbetsmetoder
denna fr&ga tagits upp, eftersom de
Herr Engkvist, som bekr2iftadeatt
mirkt att fcirm&nerna missbrukas. fel p3' arbetsritningar frirekommer
Bdttre marketenterimed ordnadernilmycket ofta, efterlyste den kommitt6,
tider anslgs kunna medfdra en fdr- som f6reslogs vid ndmndenssammanbettring, och arbetsledningenfick vnl trdde den 6 mars och som skulle unocks& ta Et sig sin del av ansvaret. ders<ikavilka mdjligheter som finnas
Aven om den tidiga instdmplingen att fcirbilliga produktiooen.
frukostrastens slut. NZir tidstiimpbtjrIingen slopadesvid frukostrastens
jan, bestdmdesatt instdmplingen ej
fick ske fdrriin tidigast 5 min. fcire
r/212. Nv [r det vanligt, att instdmplingen sker endast nigra minuter iiver
11, och man har ingen kontroll, nir
vederbd,rande
bciriar arbetet. Fiir att
visa vilka konsekvenserfcir sen ankomst kan fi, framhdll dveringenjcir
Holmqvist, att om bolagets samtliga
arbetare f6rlorar endast fem minuter
varje dag, medfdr det en produktionsf<idust pa 30.000 arbetstimmar per
Lr. Ndr rdkningsfdrbudet slopades,
bestimdes det, att rdkning fick ske
endastpi arbetsplatsen.Nu har det
blivit vanligt, att rdkning sker iven
under ging. Allt detta medfdr stdndig irritation och inverkar menligt pi
trivseln fdr arbetsledarna och de
lojala arbetarna.

Overingenjcir Holmqvist omtalade,
att man prelimindrt utsett medlemmar i tvi kommitt6er f6r turbintillverkningen, ndmligen en kommitt6
|& ffigor r6rande maskinbearbetning
och det montage, som gcires i verkstiderna. och en kommitt6 frir montagearbetetvid kraftverken. Avsikten
dr att d:vensiitta till en kommittd fdr
dieseltillverkningen, eventuellt ziven
Innan
fdr lok och Boforsbestdllningar.
verksamhetenbdrjar 6'nskarman dock
studera tillg?inglig litteratur och iven
undersdkahuru dylika frigor ordnats
i USA.
T jiins t emdnn en s f i)r sI agsuerksanrhet,
Ingenjdr \Tingquist anslg, att tjdnsteminnen ir isidosatta niir det gZiloch dnskade
ler fd,rslagsverksamheten
fi in en tjdnstemannareptesentanti
beddmningskommitt6n,som nu besiir
av tvl ijveringenjdrer.
overingenjdr Holmqvist redogjorde for de fdrslag, som kommit in
fr&n tjlnstemdnnens sida. Direktdr
Odelberg fiirklarade, att tvimannakommitt6ns uppgift dr att beddma
tjlnstemlns uppfinningar enligt 6verenskommelsenmellan SIF och ArbetsgivarefdreningenaY den 18/l
1950 och att den d?irfiirb6r besti endast av representanter fcir arbetsgivaresidan.Den kan dessutomta emot
och iven bed<imaf6,rslag,som tjinstemdnnen kan framstllla. Direktcir
Odelberg hade den uppfattningen, att
antalet fdrslag dr s& litet, att ingen
siirskild kommitt6 behiiver tills?ittas
diirfdr. Nu finns ju ocksi miijligheten att ldmna rationaliseringsfcirslag
till avdelningschefenmed kopia till
sekreteraren.
Pi grund av den framskridna tiden
bordladesden sista punkten pi f6redragningslistan, "Samarbetsandanavdelningarnaemellan".

II
Den 14 maj hdll Nohabs f<iretagsndmnd sitt tredje sammantrddefdr
tret under direktdr Odelbergs ordfd,randeskap.
Ar b etareskydd ets f ortjiinstme d alj.
Fdreningen fcir Arbetareskydd har
tilldelat fdrman N7ennerstriimsin fdrtjlnstmedal;', som nu dverldmnades
tillsammansmed-ett diplom. Direktdr Odelberg framfrirde ftiretagets
tack fcir herr NTennerstr<ims
betydelsefulla insatsfdr arbetareskyddet.
I sambandhdrmed upplystes,att en
personalchef nu anstlllts vid fciretaget, varfcir ingenjdr Bidre kan vlntas
fi biittre tid att dgna sig 6t sin uppgift som skyddsingenjiir.

Bokslutet frir d.r 1951.
Kamrer Minsson genomgick och
kommenterade,delvis med hjZilp av
diagram,irets bokslut. I diskussionen,
som frjrekom i anslutning till redogcirelsen, understrciks de-n kraftiga
prisstegring,som pigitt under de senare iren, och som avspeglar sig i
den starkakostnadsstegringen
fcir nyanskaffning av produktionsmedeloch
varulager. Stora fcjrlustrisker frireligga dlirfcir, som man fir rdkna med
komma till utldsning vid en konjunkturfcirsimring. Det hade dd.rfcir
varit i hrig grad cinskvdrt,om det
bokfrirda virdet pi varulagretkunnat
hillas i sammaprisnivi som tidigare,
men tyvlrr har si ej varit mcijligt.
Kamrer Mlnsson understrcik sdrskilt, att eftersom lciner och material
iro de stcirstaposternabland utgifterna, dr det av alha stcirstavikt att arbetstidenutnyttjas effektivt.
Det upplystes, att bolagets aktiekapital kommer att <ikastill 12 mili.
kr. genom nyteckningw 4,1 milj. kr.
Hela beloppet tecknas och kommer
att inbetalasav AB Bofors.
Enir det uppgavs, att en allmdn
uppfattning bland bolagets anstdllda
1r, att AB Bofors genom att tilldmpa
l5.ga priser p3. sina bestdllningarser
till att Nohab ej redovisarhcig vinst,
redogjorde direktrir Odelbergfcirprissdttningen Bofors/Nohab. Fdr att
slippa kostnaderoch arbetemed -prisberdkning och provtillverkning har
man satt iging arbetet p3. Boforsbestdllningarna pi bok och rdkning.
Med det fltal pjZiser,som hittills tillverkats,och med hdnsyn till att konstruktionernaofta ej iir avslutade,nrir
arbetet pibdrjas, hade det ej heller
varit mdjligt att kalkylera ett riktigt
pris, utan man debiterar i stdllet ett
timpris. Detta system cinskar man
emellertid komma bort ifrin. Om
hdnsyn tages till de stora tillskott av
rcirelsemedel, som bolaget flLtt frFLn
Bofors 6 rnilj. kr. under iren
L948-5I dr det en klar missuppfattning att tro, att ldgre priser
debiterasBofors iin andra kunder. I
stillet frjr att taga ut pengar frin bolagei (Nohab har ej lamnat utdelning
till aktieiigarnasedan \935) har Bofors silunda frir att utveckla dieseltillverkningen vid Nohab satt in stora
summor i fdretaget, vilka tillskott
Nohab erh&llit rd.ntefritt. Exemoel
nlmndes dven p3. bestd.llningar,som
Bofors placerat hos Nohab till hcigre
pris In vad konkurrenternaerbjudit.
Pi tal om det stora belopp, som
etgett fdr reparationer och omflyttningar av maskiner, framhrill herr
llerman Andersson,med instimmande frin herr Johan Nilsson, att m^skinomflyttningarna mlnga ginger
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synasske alltfcjr ofta och omotiverat. Nilsson pitalade sdrskilt den d,vertid,
Overingenjrir Holmqvist redogjorde som ibland tillgripes fcir att kiira
fdr ett aktuellt fall, di ett nyinktipt
fram bestdllningar, som sedan bli
arborrverk placerats i en transport- liggande i verkstdderna,och herr Edging, vilket fcirorsakat en del kritik.
vin Eriksson gjorde anmdrkningar
Omfattande underscikninsar hade mot sivll arbetsritningarnasom macmellertid visat, att transportglngen terialframforslingen.
var den enda olats. dir maskinen
Herr Evert Mciller ifrigasatte, om
kunde stillas upp f<ir att utnyttjas icke Nohabs eget gjuteri kunde fi
rationellt och utan att dyrbara om- nigot av det fina gods, som nu plaflyttningar av andra maskiner beh6v- ceras hos andra leverantrirer. Han
de gciras.
ansAg,att det blivit en tendens att
Ett diagram ltergav tillverknings- placeraallt det bra godset borta mevdrdet per arbetare, omrdknat till
dan virt eget gjuteri f&r ta det, som
7939 Frrsprisindex. Diagrammet vi- ingen annan vill ha.
sade, att produktionen per arbetare
Ingenj<ir \Tingquist p&talade de
minskat under de senasteiren, trots stcitvisafotceringarna av Boforspjdatt stora belopp samtidigt investerats serna, som 96r att man inte kan ari maskiner frir att rationaliseratillbeta rationellt, utan man fir kcira
verkningen.
fram enstakadetalier.
Direktrir Odelberg fann dessapiHerr Herman Anderssonansig att
detto oroande faktum berodde DFL pekanden mycket intressanta. De Ir
dilig planering. Innan loktillverk- uppgifter fiir de planerade produkningen kom fram i avd. 61, hade tionskommitt6erna.Alla Ir medvetna
man haft mycket litet att gcira ddr om de linga och dyrbara vdntetider,
och yrkesarbetarnafick beredassys- som uppstitt. Fcir att fylla luckorna
selsittning genom diversesmiarbeten. har stora bestdllningartagits in fran
Krigsmateriel-och dieseltillverkningen andra kunder, och om Bofors f5"r
har dnnu ej kommit riktigt i ging, pjdskonstruktionernafd,:diga snabbt
vilket lven inverkar. Ifriga om die- blir verkstiderna starkt civerbelagda.
selverkstaden
pitalade herr A., att ar- Likasi 1r det riktigt att materialbristen
betarnaddr ofta - till f<iljd av die- villat stora old.genhetermen stora anselservicenskrav - kastas frin ett stringningar g<iras ocksi for att fFt
arbete till ett annat, med minskad fram material frin leverantdrernapi
produktion och stegrade kostnader utlovadetider.
Betr. det bortabestilldagjutgodset
som fdljd. Han ifrigasatte even om
detaljjagate miste finnas i s5. stort fcirklarade direktd,r Odelberg, att ca
500 ton gods miste bestdllasborta frir
antal som nu ir fallet.
att
planerna fdr dieseltillverkningen
Fcjrman NTennerstrrimfrigade sig,
kunna h&llas.Det har icke lycskall
om det sjunkande produktionsvdrdet
kats
att
finna gjuterier som, med den
ej beror pi. friretagetsinsatserfrir Boordertillstrrimning
de har f6r ndrvafors. Linga vdntetider har uppstitt
rande,
vill
Ltaga
sig
besvdrliga eller
ndr Boforsbestdllningarnaej kommit
fram p& de tider, som planerats. enstakadetaljer, utan det bista godTalaren anslg, att felet ej ligger hos set fir k<ipas borta och virt egei
arbetarna utan i organisationenoch gjuteri ta det besvdrliga. Samma dr
var av den uppfattningen,att med de fcirhlllandet med en hel del bearomvdlvningarfdretagetstitt infcir, var betningar.Den ryckiga tillverkningen
det snarareunderligt att siffrorna ej fcjr Bofors beror pi att pjiskonstrukdr sdmre. Han ifrigasatte iven, om tionerna innu ej ar fd.rdigautan tillverkningen sker ndrmast laboratoriematerialanskaffningen
ej kunde bevakas bdttre, eftersom det synes ha missigt. Provpjiser fir k<jras fram
blivit en tendens att skylla alla svi- med kort varsel fiir att kontrollkommissionerna skall fi tillfdlle prova
righeter pi materialbristen.
dem.
Herr John Larssonunderstrcikherr
II
Anderssonsinl?igg. Ovant folk har
tagits in, och dessutomans8.gl.ran,att
ol[mpliga maskinerofta anvindas for TidaholmsYerken
arbetena i dieselverkstadenmedan
Fciretagsndmnden
vid AB TidalZimpliga maskiner sti stilla. Lika
holmsverkenhar haft sammantrdde
viktigt, som att placera rdtt man pi
den 26 maj 1952under ordfciranderdtt plats, ansig han vara" att tdtt
skapav civeringenj<ir
H. Prollius.
arbeteldggesi rdtt maskin.
Aven herr Einar Engkvist var av
Redogi)relsef or tilluerkning
den uppfattningen att produktionsoch sysselsittning.
siffrorna dr ganska bra, sdrskilt om
hdnsyn tages till att en del BoforsIngenjcirJarlesten
ld.mnade
fcjrsten
arbeten bli st&ende i verkstd.derna redog6relse
fcir verksamheten
vid fcireminad efter minad. Herr Iohan taqet under de senaste minaderna.

punkter pi den ekonomiska utveck- Personermed sparmedeli bankerna,
obligationsdgareoch
lingen under senastetiden, samt det fcirsdkringstagare,
Han framhiill att arbetstillgingen
inteckningsinnehavareetc. ha fcirlorat
ldget.
aktuella
vad det g?illde maskinverkstadenvar
Man kunde fortfarande sdgaatt det ofantliga summor, enligt berikning
synnerligengod. N&gon minskning av
h<igkonjunktur. En del fr&ge- cirka 8.000milioner.
beldggningen kommer ej att upPsti r&dde
Minga itgdrder att bekdmpa inflam&ste dock sittas i kanten.
tecken
under resten av iret. Villkoret hdrtionen ha diskuterats,men samtliga
en
d?imppi
tecken
tydde
Atskilliga
frir var att dnnu ej levererat material
ning av konjunkturerna. Ett visst torde vara lika svira att genomftira.
skulle komma verkstlderna tillhanda
Hem Prollius slutadesin redogtirelgjorde sig g?illande
kcipmotst&nd
enlist leveransldfte. Kil- och mekase med en jdmfcirelsemellan Sverige
men
konsumtionsvator,
betriffande
nisridetaljer komma att 6verflyttas
nigra ndmnvlrda prissinkningarhade och Schweiz" vilket sistnimnda land
till Ulvsunda Verkstlder. Den frikunnat bevarasitt penningvlrde,trois
gjorda arbetskraftenkommer ^tt tagas ej fdrekommit.
sdmreutgingsldge,
i minga avseenden
innu
hade
Kapitalvaruindustrierna
i anspr&kfcir lavettillverkningen.
penningvare
en
fdredcjmlig
tack
RustPlitslageriet har utrustats med en ej haft kdnning av nedgingen.
politik.
i
olika
ldnderna
de
gradsax. Avensi har en frdsmaskin ningsprogrammen
verkade uppskjutande pi avmattoch radialborrmaskin iiverfdrts till
ningen. Dollarbristenvore besvdrande F drsI agsu erk sam bet en.
denna avdelning, vilken hirigenom
i de vdsteuropeiskaldnderna. Man
Enligt den rapport, som ingenjor
fltt s&dan utrustning att den sjdlvfcirsciktepL alla h&ll men enligt olika Nzismanavlimnade till ndmnden,hastZindigt kan fiirdigst?ilia forekommetoder bekdmpa de ekonomiskaoch de nu fdrslagsverksamheten
kommit
mande plitarbeten. I frismaskinsavha
I
Sverige
finansiella
sv&righeterna.
f<irslag
av
Tillstriimningen
v?il
iging.
delningen har en ny Cincinnati vervi fitt kdnning av detta genom att hade varit oanat stor. Fcirslagslldor
tikalfrlsmaskin installerats.
vnra priser pa exportvaror g&tt ned. voro ou uppsattai verkstdderna.
DessUnder fdrsta kvartalet har 7 st.
Di importen samtidigt blivit billigare utom hade man affischerat och en
saxar BS-100 och 5 st. rundbockhade nigon ndmnvdrd iindring i de broschyr skulle utarbetas. 17 fotslag
ningsmaskinerlevererats.
ej upp- hade inkommit och av dessabeldnagynnsammabytesfcirhillandena
st&tt. Konkurrensenmdrktes dock pi
des 13 och avslogs4. Overingenj<ir
BonoplexfabriAen.
ett annat sltt dn tidigare.
Prollius fann utvecklingen hdrvidlag
Leverans av rilmaterial frin NobelDe avsevirdaldnedkningarnahade gliidjande. Av de inkomna fcirslagen
krut till Bonoplexfabriken har nu
medfdrt betydande fcirdyringar pi
var en del utmdrkta under det att
skett i s&danmlngd att tillverkning
snart sagt alla varor, men syntes ha andra stode pi grinsen till vad en
av Bonoplex kunnat fortlcipa i full
dimpats nigot. Index var i december kunnig yrkesman kunde och borde
utstrdckning. Lagertankarna och kyl204,4 och i april zol ,4. En ytterligare som en sidlvklar sak &stadkomma.
anldggningen dr nu firdiga, varigestegring dr nog att f<irutse. Minga
Han hade ej haft anledning att i
nom stdrre lager kan hlllas och man
sig f.rhgan h8ller indextaket? nigot fall frlngl Fdrslagskommitt6ns
stiillde
blir mindre beroendeav stdrningar i
Inflationenbekimpadesgenombl. a. yrkanden.
leveranserna frin Nobelkrut. Man
De belcjnadefcirslagenhade inldmDessa itgirder
kreditrestriktioner.
hoppasnu kunna h&lla driften i glng
verkligt effektiva nats av fciljande:
ftirsta
vara
de
torde
f<ir fullt och till och med kunna iika
En mittlig rintehcijning 5036 Anders Anderssort:
somfciretagits.
produktionen.
hade rent automatiskt gallrat bort
G[ngapparat.
linemdjligheter ftir icke ltjnsamma 5185GannarBjursell:
AmrnuniI i onta erhsI aden.
affd.rer och oekonomiska investeVasn fdr tdndskruvsdmne.
Arbetstillgingen har fcirbdttrats; ringar. Nu hindras de goda investeluan Blomdabl:
1476
hur varaktigt dr sv&rt att avg<ira. En ringarna i lika h<iggrad somde diliga.
Avbackningsfrdsningpi brotchar.
del omplaceingar av maskiner har Fdretag med brist pi rcirelsekapital
6855 SaenGustaatton:
dgt rum. Si sminingom skall maskin- kunna komma att helt strypas.FiireAndring av borrjigg.
placeringen helt omgestaltas fcir att tagen tvingas allmdnt till iterhill6865
Georg Hagttrdm:
bereda plats f<ir nya automater som samhetoch i den min kapital ej kan
Andring av spirhylsa.
skola ersdttautslitna.
lnnas upp miste sidant anskaffasge- 5153 StenHfrkantson:
Tillbyggnad av avdelningen har nom realisering av lager och vdrdeBackar ftir frlsning.
pib<irjais.Vindfinget p& tistra gaveln papper. Bdrsrapporternaftir senasie
6827 loel Hdglatzder:
har gjorts stdrre fcir att bereda plats halviret bekriftade denna utveckling.
Verktyg frir ipressningav bussning.
f cir sp&ncentrifugerna,varigenomgolvKurserna ha sjunkit tiverlag. Trots 5143 Euatt Karlsson och 5066 Katl
yta blir ledig for placering av atdra detta fortsdtter utfcirsiljningarna.
Lidberg:
maskiner. En tillbyggnad skall ske
uPpmuntrasicke. Under
Svetsfixtur.
Sparandet
p& norra lingvdggen med plats ftir
fcirsta kvartalet i &r tikades bankernas 5102 Axel Ldugren:
minskas
Hdrigenom
ny tvdttmaskin.
Komb. lokaliseringsgaffel.
inlining, trots en ndra 2O-procentig
transporterna.En ny centerlesslipmarikning av penningmdngden,med en- 5098 Lennart Sjt)stedt:
skin har uppmonterats och provkcirts.
Rits- och mltmall.
dast 1,5 /o mot fdrra irets motsvaHdrut<ivermeddeladedveringenjcir rande <ikning pe,,,2
% di dkningen 5098LennartSiostedt:
Prollius att ett flersvetsaggregatkom- i penningmdngdvar avsevirt mindre.
Stickfixtur.
mer att levereras. En ny frdsmaskin Det dr betecknandeatt fdretag som 5112 LennartStrand.:
vlntas snart. Den nyinkcipta tvdttma- Tobaksmonopoletoch Systembolagen, Luftmantjvreradborrjigg.
skinen kommer fcirutom transporter som sdlja allt kontant, miste anscika 5059 Inguar Wrangenfeldt:
iiven att spara in brdnsle.
Instdllningsmall.
om rcirelsekrediterhos RiksgiildskonMatkinuerkstaden.

Ekonortisk iiuersikt.
I en iiversiktlig frarnstillning framlade 6veringenj6rProllius en del syn-

tofet.
Inflationen, som hos minga ingivit
en kdnsla av vllstind, har i sjdlva
verket medfcirt betydande fdrluster.

Hemarbetet.
I bcirjan av Sret hade tvenne arbeterskor, som ej ldngre kunnat syssel-

sdttas pe Bonoplexfabriken, blivit
dverfcirda till hemarbete ftir besiktningsavdelningensrdkning. Arbetarerepresentanterna hade ptkallat ett
extra sammantrdde med Fdretagsnlmnden den I4/L L952 f& att 5'ehandla denna frhga, och dlrvid fcireslagit, att arbete skulle beredas dessa
i besiktningsarbete inom fabriksomrldet. Emellertid hade detta ei kunnat gFLmed den ringa arbetstillging
som d& fanns, utan arbeterskorna
hade
fitt ldfte att tills vidare erh&lla hemarbete i min av tillg&ng. Si hade
ocks& skett. Nu hade klagomil inkommit att hemarbetetei bereddetillrncklig frirtjiinst. Herr Kurt Persson
tog nu upp denna ffi,ga pF',nytt och
framhrill att prognoserna fdr hemarbetets utveckling ej stZimt. Ingenjcir
Jadesten visade att hemarbetet hade
minskat och visade en tendens att
minska, samt att dessatvi arbeterskor
erhillit arbete i den omfattning som
stellts i utsikt och att deras fciiti2inst
ungefdr motsvaradeden tidigare fcirtjinsten.
Inf ormation.
Herr Christensson aktualiserade
problemet om vilka frigor som skola
behandlaspl Fdretagsndmndens
sammantrdden. Han undrade om Fdretagsledningenvore pi det klara med
vilka frigor sombordevaramed. Man
hade fitt <iversikter i efterhand i
st?illet fdr informationer om Dlanerade
itgdrder. Visserligen2igdeinte Fciretagsndmnden att fatta n&gra beslut,
men beldggningsfrigor, dndringar
rdrande maskiner och kapacitet boide
framfdras och arbetarn?s Esikt fe.
komma fram. Mera information vore
enligt herr Christensson behrjvlie.
Stora saker skulle ej gkimmas och Ej
h_ellerfinge smisaker fdrstoras upp.
Varfcir fir maskiner sti vissa tidir
fcir att man sedan skall tillgripa <ivertid och skiftarbete, som arbitare ei
gilla? Informationer skulle l?imnai
om vad som skall ske.
Overingenjdr Prollius var ocks8.angellgen om att informationer skulle
ldmnas. Man hade limnat uppgifter
om planerade itgdrder, maskinanskaffningar och omldggningar. Han
hade ej uppfattat sakEi sl"att informationer skulle limnas om varie liten
detalj steg fcir steg. Verkstadsledningen hade ej tid med detta och det
tj?inade intet veitigt ?indam&I. Fd,retagsndmndensledamciterhade iu diiremot alla tillfZillen att ffitsa om det
var nlgot som vlckte intlesse. Att
informera om varje daglig sm&itgiird
skulle bli en black o-JoLn och"helt
enkelt ej vara mdjligi. Rapporter och
fcirhandsmeddelandenhadi liimnats.
Man hade exempelvis informerat om
6

omplacering av maskiner fdr bearbetning av vissa detaljer i grupp i st?illet
f'& att placera maskinerna efter deras
art. Vid sammantrddet i december
hade uifdrliga informationer ldmnats.

bolagets anstdllda och nyanstd.lldvirdefull arbetskraft i fd,rsta rummet.
Urvalet hade ej diskuteratsdnnu. Det
vore till ftirdel fdr fciretaqetsanstlllda
om de genom inflyttning i Bruksgirdar lediga ldgenheternakunde reserStandarddetaljer.
veras fdr "tidaholmsverkare". Man
Herr Carl Sjdgren hade funderat skulle ldmna flera upplysningar si
snart ldget klarnat. Frigan om tillijver de besvlrliga former under vilka
firrridsbokfdring vid Tidaholmsver- sittande av en kommitt6 skulle riverken av siandarddetaljerfcir produk- vdgasmed hdnsyn till om detta vore
tiva order nu fdrekom. Varie minsta i dverensstdmmelsemed stiftelsens
detalj, sisom saxpinnar,lisbieck,kon- stadgar.
pinnar dverslndes nu fdn Bofors
Augdngsi.lder.
order fd,r order samt rdknades och
Herr John Johansson upptog till
skrevs upp minutirjst. Detta var stora
diskussion
ffi.gan om "pensionsilkostnaderi onddan. Dessutomhinddern". Det fanns minga av de anrades monteringsarbetet. Om man nu
st?illda,som 6nskadekva=rstii arbetet
tappade en detalj med ett i och frir
sig ganska obetydligt vdrde s3.skulle sedan de uppnitt 57 Lrs &lder. Det
f<irmannen larmas, si skulle det an- finns dldre mdnniskor,somtagaannat
tecknasi detalifiirridet och skriverier arbete,sedande f&tt avskedp-i grund
av uppnidda 67 8,r. Mt,nga voro vid
igingsdttas f<ir att fi erslttning frin
Bofors. Det vore battre att ha ett denna tlder fullt arbetsdugliga. Det
permanent lager vid Tidaholmsver- kunde d& inte vara klokt att rycka
ken, fr&n viiket kunde utrekvireras upp en livsdugligplanta fdr att vissvad som behdvdesutan detta krineel. na. Herr Johanssonvar medvetenom
Overingenjcir Prollius meddelide frlgans kompliceradenatur. Silunda
att han.deladeherr Sjdgrensuppfatt- kunde dei tdnkasatt dldre mdnniskor
som voro ganska klena d.ndi cjnskade
ning och att han ett flertal ginger vid
olika tillfiillen fcirsdkt i Bofors f& kvarst& i arbetet av ekonomiska skal.
rittelse med detta utan att lyckas.Han Han hade emellertid velat f[sta upphoppadesnu att denna aktualisering mlrksamheten pi denna sak, vil[en
av f fitgan skulle lstadkomma resultat. komme att bli av stor betydelse.allteftersom antalet ildrinear rikades.
Bruksgdrdar.
OveringenjrirProlliui fcirstod inledarens synpunkter men ville underArbetet med uppfrirandet av bostryka att det ir rdtt svirt att avgdra
stadshus fdr Stiftelsen Bruksqirdar
vem som d.r "pensionsm?issigtill hiilhar nu fortskridit ganskalingtlHerr
san". En &ldersgrlns respekterasofta
StenholmbegZirdenu upplysningarom
bdttre och mera sjdlvfallet dn andra
de principcr, som skall ligga till grund
regler. Folkpension och understdd
fdr fdrdelningen av ldgenheterna.Han
voro nu fixerade tlll 67 fus fllder. En
hade hcirt att de som hade annan
del dro de dnnu arbetsfdra,andra
ligenhet att ldmna i stZilletskulle ha
icke, det 2ir riktigt. Det skulle vara
fdrtursritt. Skulle de som dr utan
klokt att utnyttja de ildres arbetskraft
bostadoch vil behd,vasidan ei kunna
i synnerhet som statistiken visade en
komma in i Bruksgirdar? Heir Steniikning av ildringarna bide absolut
holm ville f<iresl& att en kommitt6
och relativt under de ndrmastedecenutav representanterfdr olika kategonierna. Tills vidare fir emellertid nurier anstdllda vid Tidaholmsverken
varanderegler sti kvar. En stor statskulle tillsdttas f6r att hjnlpa Brukslig utredning plgir dven om arbetaregirdars styrelse att p3. rittvisast mdjpensionering och man finge awakta
liga s?ittfcirdela ldgenheterna.
resultatet dlrav.
6veringenjtir Prollius meddelade
E. M.
att ett 70-tal personeranmdlt sig som 'Wedaverken
sdkandetill liigenheter i Bruksgirdar.
Senarehade formuldr utsdnts till de
Det andra sammantrddetfrir Eret
sdkandeinnehillande dels prelimindr med rVedaverkens Fdretagsndmnd
uppgift om kvadratmeterprisetdels hrills den 20 maj. Ordfciranden,
vissa frigor att besvarasav de hyres- direktcir Lind, hiilsadede neirvarande
srikande. D& framkom att det kvar- vllkomna och vdnde sig s?irskilt till
stod 35 scikande,vilka slledes kunde suppleanterna,som iven kallats.
antagasvara i stort behov av bostad.
Frirdyringar hade intrltt under bygg- Foregd.ende mdtes protokoll.
nadstiden och detta var sk[let till att
Fcirhandlingarnadppnadesmed gepriset fiir bostlderna ej kunnat fast- nomging av fdregiende mcitesprotostlllas. Hyrorna komma nog att bli
koll och direktdr Lind kunde medi hdgsta laget fdr m8nga. Vad det dela, att diirrar i aluminiumgjuteriets
g?illdeatt utse hyresgdstersi komme tvittrum och fl2ikt fd'r effektivare ut-

sugning i elektronbetningen nu uppsatts. B&daderaenligt utsago till belitenhet.
Direktd,r Lind meddelade[ven. att
byggnadstillstindfcjr den nya gjuteribyggnaden nu dr klart, ehuru det
officiella meddelandetlnnu ej ingitt.

ningar kan generellt kdpmotst&nd ftir belZiggningenpi de olika avdelkonstateras.Sysselsdttningssv&righeter-ningarna. I allminhet stricker den
na inom vissakonsumtionsvaruindust- sig fram till semestern,till september
rier fortsdtta silunda iiver hela vdrl- minad och i nigra fall, dL det giillet
den. Inom den tunga industrin dr vissa stcirrearbeten,till irets slut och
sysselslttningen.dock ganska god, delvis in p3.nlsta ir.
vartill givetvis upprustningsprogramVerkstaien har f. n. ovanligt god
met bidrager. Svlrigheterna fdr Euro- beldggning, ndt det gdller order i beCentralkdk.
pa iro ytterligare skdrpta genom arbetning. Mera arbete fcir verktygsknappheten pe dolarvaluta. Virt
avdelningen ir dock ijnskvdrt.
Redogcirelseldmnadesddrefter fdr
Stingpressen,som dr en alltfdr dyrden vid frireg&endesammantrddeut- lands ekonomi iir lu till stor del belovade och nu gjorda underscikningen roende av cellulosaexporten.England bar anldggning fcir l-skift, har givit
betrdffande inrdttandet av ett cen- och USA sdnka nu impottpriserna gott resultat tack vare 2-skiftkdrmed 20 /o, vllket jiimte den 6kade ningen.
tralkcik.
konkurrensen frln Vdsttyskland och
Herr Thoreson meddelade bl. a.,
Rapport fri.n ForslagsAommittdn,
Japan bidrager till virt lands svirigatt han vid sin undersd'kningfunnit,
heter.
Ingenjdr Lindh meddelade,att en
ati ingen lokal matservering kunde
Brist De kvalificerad arbetskraft del fcirslag behandlatsvid FiirslagsLtaga sig att leverera fZirdiglagadmat,
fdreliggei fortfarande. Den arbets- kommitt6nssammantrldei april, men
utdn enda siittet vore att inreda ett
kraft, som fristd.lles inom konfek- att hittills endast tvi av fcirslagsstd.lkdk och ev. inf6ra det system, sorn
tions- och skoindustrierna,har upp- larna belcinats. Dessa voro nr 339
till2impadesvid ScaniaVabis, ndmlislukats pi annat h&ll.
Birger Dalgren, f6r fdrslag betrlffangen att de anstlllda sjiilva bilda ett
Vira statsmakterha genom ett nide iindring av bakstycketill slipappabolag, som st&rfdr restaurangrrirelsen.
got fcir sent ingripandeforsciktd2impa rat RS-1, RS-100, och nr 70 Helge
Direktrir Lind framholl, att man <iverkonjunkturen genom kreditinmed nuvarande lokaliteter, den nya skrdnkningar, varigenom fdretagen Johansson, fcir fdrslag betrdffande
frirb2ittring av koppling till Munktells
gjuteribyggnadeninriknad, icke sig
fltt brist p& likvida medel och m&nga snabbsvarvargenom utbyte av mlsnigon mdjlighet att kunna lcisaproble- sm&ftiretagmist sl& igen.
singsbackarmot kullager och utbytbar
met, ty ndr produktionen f&tt sin del
Den storaf.r&gandr, om vi st&inf6r
stilring.
oclr de sanitira anldggningatna sin,
en depressioneller en konjunkturavTvi fcirslag inlimnade av u 239
voro alla utrymmen disponerade.
mattning. Optimistiskt sett vill man Hjert6n iro innu ej slutbehandlade.
Herr Gau vZidiadedock till led- ju hoppas pi en uppging, ner lagren
Ett av nr 203 Holmgren inldmnat
ningen att g6n allt fdr att lcisadenna sjunkit till en normal eller ldgre nivi,
fcirslag om dndring av en ugn i
frjr de anstdllda si viktiga friga och rnen vi f& kanske i varie f.all vd.nta kokillgjuteriet
avbdjdesefter uttalanframhdll, att Wedaverken dr den enda till efter presidentvalet
i USA, innan de av Driftsavdelningen. Herr Holmindustri i staden,som ej kan erbjuda frlgao kan besvaras.
gren framfdrde emellertid d,nskemtlet,
samtliga anstdllda fcirminen av ett
Fcir \Tedaverkens del fcirmdrkesen att fcirslaget in en glng skulle upplagat mFLlmat till lunchen. Han an- tydlig minskning av inkommande
or- tagastill behandling,di han sadesig
sig, att p&stiitningar borde gdras till
der. Omsittningen och faktureringen vara 6vertygadom dessfdrdelar. Han
Linsarbetsndmnden och Arbetsmark- hittills i ir har dock varit gliidjande pipekade
ocksi, att han vid bed6mnadsstyrelsenf<ir att erhilla byggnads- stor, och orderstocken
represeoterar ningen av fdrslaget ej blivit tillfrigad
tillstlnd fcir uppfdrande av en lZimplig f. n. ett vdrde av ca 13 mill. kronor eller givits
tillfZille att demonstrera
byggnad.
och utgdr i kronor nknat ca 84 /e
detsamma,vilket han gdrna stod till
Herr Axelsson uttryckte sin gliidje j?imf<irtmed 3.r 19)1.
tjiinst med. Ingenjdr Lindh lovade
6ver att anstrdngningar frir att lcisa
Orderingingen under de fd'rstafyra taga upp fd,rslagettill fiirnyad prdvproblemet verkligen gjorts, men be- periodernai ir utg6r f6r aluminium- nlng.
klagade, att man endast undersdkt produkter ca 60
/o j?imfdrtmed forem6jligheterna med utgingspunkt frtn
g&endeirs. Orderna p3. magnesium- Cykelpump.
nuvarande utrymmen. Han under- gods ha dock cikat och motsvarande
Herr Gau framfd'rde <inskemilet
strijk herr Gaus st&ndpunkt,att radi- siffra [r hd,r I4O
%. Den totala ge- om att en tryckluftslang fcir pumpkalare S.tglrderborde vidtagas.
nomsnittliga ordering8.ngend.rca 72 /o
ning av cykelringar uppmonteras i
Overingenjrir Molin framhdll, att j2imfdrt med fcireg&endeirs.
ndrheten av porten, vilket direktdr
enligt berikning en byggnad om ca
I och med avmattoingen ha ocksi Lind lovade skulle ordnas.
2OOm2 inkl. kiik skulle kosta 150- i
svirigheterna att anskaffa rimaterial
200.000kr.
fcirsvunnit.Prisei pi aluminiumskrot, Reparationsarbeten.
Efter de gjorda framstdllningarna s o m t i d i g a r ev a r k r . 4 : d 4:20,
Herr Thorman p&pekade,^tt ^v
lovade direktcir Lind, att vidare un- ligger nu omkring kr. 3: -.
Sikerhetstjlnstenbeslutadereparatiodersijka och utreda fr|gan.
Direktcir Lind framhdll. att rJTeda- ner och ftirbittrinear borde utf<iras
verken i det uppkomna ldget icke snabbare.
Konjunkturlliget.
kommer att foretaga nigra panikfrirOveringenjcirMolin meddelade,att
Betriffande konjunkturldget fram- siljningar till liga priser utan kom- vad som ev. brister h?irvidlag helt behdll direktcir Lind, att en avmaftning mer att awakta den vidare utveck- ror p& anhopningen av arbete hos
i konjunkturernanu er tydligt merk- lingen. Givetvis skola vi dock se till
Driftsavdelningen samt en kdnnbar
bar. Det Lr emellertid sv&rt att f6. att anpassaoss efter en ligre prisnivi brist pi personal.Allt &tgiirdasdock
en noggrann bild av ldget. President- f<ir rimaterialet, vilket innebdr en viss si fort ske kan. Direktdr Lind ptpevalet i USA iir bl. a. en irrationell slnkning av vEra fcirsdljningspriser, kade, att Driftsavdelningen var den
faktor. Priserna i USA ha emeller- och alla krafter komma att slttas in
avdelning, som f. n. hade stijrsta
tid n&tt toppen och dro nu p&nedging. fcir att anskaffa nya order.
orderinglngen och d[rfcir linga leveI awaktan pi ytterligare prissdnkDirektiir Lind redogjorde ddrefter ranstider.

Pi en piminnelse av herr Gau om
justering av utsugningsrciren fcir
ugnarna i Aluminiumgjuteriet svarade ingenjcir Ljungdell, att reparation
av befintliga rcir dr beordrad.

fcireningenoch LO, tillsatt fcjr att underscika ffiLgot betr. sdkerhet och
sundheti arbetet.
Kanslichef Thd,rnbergframhcill, att
av de stcirningar,som uppst& inom
virt produktionsliv, dr frinvaron till
f6ljd av olycksfalloch yrkessjukdomar
V erkskydd.ei,
en synnerligenfcidustbringandefaktor
Pi anmodanav direktcirLind liimsivdl fcir den enskilde,fdretaget som
nade ingenjdr Lindh ddrefteren redosamhdllet.
gdrelse betrdffande Verkskyddet vid
Under I95I anmdldes 315.000
NTedaverken.
fall, av vilka 500 skit med ddden och
IngenjcirLindh framhciil, att vi iro
3.500 med invaliditet. Fcir fcirsdksent ute och att anordningarna ziro ringsbolagenbetydde detta en utgift
lingt ifr&n tillfredsstdllande.
av ca l3O milj. kr. och frir de anstdllEn verkskyddsplandr uppgjord och da och friretagen ca 4OO milj. kr.
godkZindav Ldnsstyrelsen.En perso- H[rtill komma de fysiska och psynal om ca 2oo erfordras,varfor orga- kiska pifrestningar, som drabba den
niserandetkrdver mycket tid och ar- skadadeoch dennesfamili.
bete, slrskilt ndr det g2illerutbildning
Olycksfallsfrekvensen
per 100 lrsoch anskaffandeav utrustning. Ca 25 arbetarehar vid \TedaverkenglZidjantill tj?instegrenschefer
och patrulledarc de nog sjunkit ffin Lr till ir. Si var
utseddapersonergenomgicki februari t. ex. ir 1950 siffran 16,4 y'e, Lr
minad en kurs. Dessa 25 skola nu
7951:12,47 /o och hittills i fu 7 /o
tagahand om de olika grenarnainom riknat efter 2.400 timmar per irsarVerkskyddetoch taga ut personal,vilbetare. Verkstadsfcireningens
berdkket kommer att ske i augusti-sep- ningsgrund ar 2.260 timmar.
tember. Fdr den uttagna personalen
Ar 1950 voro jdmfdrande siffror
fcireligger skyldighet att deltaga i civ- ftir olycksfallsfrekvensen
vid de olika
ningarna, som iro obligatoriska.
koncernfiiretagenfciljande:
En bestdmmelsehar ocksl nyligen AB Bofors
9,6 %
utfdrdats om att uppskovsberdttigad A B B o f o r s N o b e l k r u t . . . . 1 8 , 5
%
personal vid krig skall bevdpnasoch AB Tidaholmsverken. . . . . 33,1
%
tjdnstgrira som hemvdrnsmin inom N y d q v i s t& H o l m A B . . . . 1 9 , 3
%
industrin. DL nl.gra obligatoriskaciv- Ulvsunda VerkstdderAB . . 46,1
%
ningar ej komma att fdreskrivasfcir \Tedaverken
16,4 %
detta hemvdrn fcirrdn krigsberedskap
Vid uppdelning av ftirekommande
fcireligger, uttryckte ingenjrir Lindh
olycksfall ansng herr Thdrnberg, att
fcirhoppningen, att de, som bli uttag7r-8o /o berodde pi mlnskliga
na, visa intresse genom att undergi omstdndigheteroch
frivilligutbildning. Industrihemvdrns20-25 /o pE tekntska bristf?illigmdnnen uttagasi Fcirsvarsstaben.
heter
Meddelande kommer att ldmnas, och att man hiirav kunde sluta sig
nir uttagningarna for s&vdl Verk- till att det dr de psykologiska och
skyddet som Industrihemvirnet bli
pedagogiskaoch ej de tekniska vdraktuella.
dena, som iro'avgcirande frir undviPL forfriLgan meddelade ingenjdr kande av olycksfall. De fdrstndmnda
Lindh, att rJ7edaverkens
brandkir in- iro ocks&de sviraste att fcirebygga,
gfu sorn stomme i Verkskyddets varfcir de nyanstillda bdr gcirasmedbrandskydd.
veina om arbetetsrisker.
Att olycksfallsfrekvensen
i Sverige
Redogorelse fdr utlandsresa.
jZimfrirt med civriga nordiska ldnder,
Direktcir Lind redogiorde i korta USA, England och Frankrike dr i
drag fcir sin nyligen friretagna resa stlndigt stigande, hdnfdrde herr
till England, Tyskland och Osterrike. Thcirnbergtill bl. a. friljande orsaker:
Hela Europa framstir enligt direktiir 1. Ben[genhet att anmela bagatellLind som ett hdrldgermed en stindig
artade skador.
dragkamp mellan Vdst och Ost.
God reallcintill&terstcirreborto-

betstakt. som innebir sttirre
fysisk och psykiskanstrangning.
Misshushillning av arbetskraften genom fcir hlrt ackordsarbete.
3. Okad fritid och fritidssysselsdttning.
F<ir tr<itta, negativt instl.llda och
ej disponeradefcir arbetet.
4. Spritmissbruk.
5. Olycksfall till och frin arbetet.
6. Omsdttning av arbetskraft.
En stor procent av alla olycksfall sker inom de forsta 30 dagarna p3,den nya arbetsplatsen.
Efter det synnerligen intressanta
och givande fciredragetsamt visning
av filmen "Det glller oss alla" framfdrde direktrir Lind till kanslichef
Thcirnbergett hjiirtligt tack.
Industrillikare.
Fcir att f& ett r8d och fcir att hcira
de n2irvarandes
isikt om den tidigare
diskuteradefrigan om anlitande av
en bestimd industrillkare, upptog
direktcirLind iter denna.
Herr Thrirnberg meddelade,att industrilikare frirekommer vid fdretas
med 3oo anstlllda,och flera, ibland
speciellt fiir ett fciretag men ofta tillsammansmed andra.
Di. fcir S7edaverkensdel lasarettet
med alla dess resurserligger mycket
ndra, fcireslog herr Thcirnberg att ev.
triffa civerenskommelse
med nison
av dessldkare.
Efter diskussion,under vilken s&vril
fcir- som nackdelarnaav att anlita en
viss ldkare drogs fram, rekommenderade herr Thcirnberglivligt tillsdttandet av en s&dan,dock endast under
den frirutsdttningen att en f6r alla
parter ldmplig fanns att tillgi. Man
miste komma ih&g, framhcill herr
Thdrnberg, att den part, som skall
behandlas av ldkaren, dr den, som
fcirst och frdmst skall tycka om honom.
Herr Thcirnberg rekommenderade
ledningen att, om tillsdttande av en
industrilikare blir aktuellt, s6ka kontakt med Svenska Arbetsgivarefdreningens medicinska rid, professor
Forsman.
Silikos.

PL fotfr|gan av herr Gau om silikosens skadliga inverkan meddelade
vafo.
herr Thcirnberg,att silikosen numera
Ar b et ar sh ydd sfri. gor.
Propaganda fcir sjukdomsfall var helt "kartlagd", men
om n&got
"Ge tiil sjukvirdaren".
Ddrefter vdnde sig direktdr Lind
nytt skulle inxd,ffa, skulle professor
Ldkaren som ev. sjukskriver Forsman omedelbartinformeras.
till kanslichef Erik Thcjrnberg,Arbegenerellt.
vilken skulle tala
tarskyddsndmnden,
civer dmnet "Arbetarskyddsfrigor", 2. Hets, i2ikt och rolcjsheti arbets- Auslutning.
livet.
Direktiir Lind tackade direfter
och hdlsade honom, samt inbjudna
skyddsombudoch reptesentanterfrir
Det tidigare tunga, hirda och samtliga ndrvarandef<ir visat intresse
vdlkomna.
riskfyllda arbetethar nu genom vid dagensdiskussioneroch fcirklaraSikerhetstjdnsten,
Arbetarskyddsndmndendr ett gerationaliseringalltmer fcirsvun- de sammantrddetavslutat.
mensamtorgan fcir Sv. Arbetsgivarenit, men ersattsmed hcigre arRIY.
Kqrhtad 1952. Nernttns Ttycksaker

