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UTYECKTINGSARBDTDTPA NOFORS KONSTRUK'
TIOITSKOITTORr92Z-1962
den 1.4juni 7952
ForedragpBofors Samlingshus
SVEN GERDIN
A,u Ozteringenjt)r

Efter det forsta vdrldskriget intrddde en avmattning bet raff andekrigsmaterielutvecklingen,
men 7927 hade den tekniska utvecklingen iter
biirjat taga fart. Kanonen, som ir det centrala
i Bofors krigsmaterielprogram, var dh avgjort
viktigast av de tunga vaPnen. Tung vapenverkan kunde ju dven istadkommas med flygbomber, torpeder och minor, men flygbomben
stod blott i borjan av sin utveckling och torpeden och minan hade ju endast speciella anvdndningsomriden:
Vid denna tidpunkt borjade en differentiering av kanontyperna att aga rum. Tidigare
kunde man i huvudsak rdkna med fdltpjiiser,
marinpjdser,fdstningspjdseroch kustpjdser.Nu
tillkom frdmst infanteripjdser och luftvdrn for
arm6 och marinbruk. Aven de tidigare pjeistyperna differentieradesi olika avseenden.Denna
ipecialisering torde vara en av 'de vdsentligaste
grundvalarna till kanonens kraftiga utveckling
under de senaste25 8.ren. Gemensamtf.or alla
specialomridena dr en strivan att forbd,ttra kanonerna i frhga om eldhastighet, rickvidd,
trdffsikerhet, elduthillighet och rorlighet.
Minga vill gora gdllande, att kanonen pi
grund av den tekniska utrleckling, som dgt rum
under och efter det andra vdrldskriget, skulle
ha forlorat i betydelse. Det dr visserligensant,
att det nu finns andra viktiga tunga vaPen,som
iivertagit vissa av kanonens uppgifter eller som
konkurrera med densamma. Nu finnes t. ex.
raketer, styrbara flygbomber med vingar for

glidflykt och robotar, vilka bestn av reaktionsdrivna projektiler, som kunna styras mot sitt
mil eller t. o. m. dro i st&ndatt sjdlva soka upp
detsamma. Absolut sett dr dock kanonen i dag
ett kanskeviktigare vapen in nigonsin och kravet pi kanonens prestationsformhga,resp. behovet av kanoner. dr nu storre dn fiirut. Kanonen dr i minga fall ett billigare, enklare och
pilitligare medel att istadkomma viss vaPenverkan dn de nya vapentyperna,om vilka det
nu talas si mycket. Kanonen har innu ej kommit till grdnsen fiir sin prestationsforml"ga.
Minga forbittringar och nya utvecklingslinjer
kunna forutses.
Den utveckling, som pi filtartilleriets'omride dgt rum inom Bofors under de senaste25
hren, borjade strdngt taget nigot tidigare dn
1927. Ar 1924 lnbjods Bofors av de hollindska
arm6myndigheternaatt deltaga i en tdvlan om
vem som kunde visa upp den ldmpligaste 1-0,5
cm fdltkanonen.Till denna tdvlan konstruerade
Bofors en V-lavett med axelfjddring av parallellogramtyp. Fjddersystemetvar si beskaffat,
att det vid lavettbenens utsvingning kopplades
om till ett vigarmssystem,som vid skjutning
fordelade trycket lika pi vardera lavetthjulet,
oberoende av matkens lutning vid uppstdllningsplatsen.Denna konstruktion var pL sin tid
revolutionerandeoch Bofors segradei tdvlingen.
Systemethar sedan utnyttjats i ndstan alla
Bofors fdltpjiskonstruktioner som gjorts fram
t. o. m. andra vdrldskriset. De senasteoch

storsta pjdserna av denna typ ir 15 cm fdltkanonen och den motordrivna 2l cm fdltkanonen. De bida sistndmndadro si stora att vid
transport eldroret flyttas over till en sdrskild
eldrorsvagn.
Det sista vdrldskriget medforde nya utvecklingslinjer dven for fdltartilleriet. Kravet pi
rorlighet okades och det var i minga fall ej
ldngre tillrdckligt med att lavetterna voro motordragna. De skulle nu kunna g3"for egna
motorer. Tvi utvecklingslinjer for lavettkonstruktioner stodo hirvid till buds. Man kunde
sdtta motorer De de konventionella lavetrerna
och infora drivning pi. lavetthjulen.Hirvid fick
ma,n en lavett med godtagbarakoregenskaper
p3. landsvdg och en vikt, som ej alltfor mycket
civersteg vikten hos en konventionell lavett.
Ddremot blev terrdngframkomligheten dilig.
Den andra utvigen var att byggu lavettagemed
banddrift p3.sammas;itt som man tidigare gjort
for stridsvagnar. Bofors valde den forsta utvdgen med sin 2l cm kanon. Efter kriget, ndr
erfarenheternaborjat strcimmain, visadedet sig
emellertid, att de krigforande gitt den andra
vigen. MFnga svi.rbedombara faktorer piverka
detia val. Vi ha i Bofors iven efter kriget arbetat mycket med faltartilleri pi bandlavettage,
men forhillandena pi detta omride 6ro dnnu si
oklan, att det icke synesmojligt att framgingsrikt sdlja sidana konstruktioner. Det dr dock
sdkert, att framtiden kommer att medfora
vdsentligt okad rorlighet hos fdltartilleriet,
frdmst genom inforandet av motordrivna lavetter. Efter vad man nu kan se kommer hdrvid
bide banddrift och hjuldrift att utnyttjas, di
bida systemen p6. var sitt sitt erbjuda stora
fordelar.
Marinartilleriets utformning har starkt pi.verkats av de nya uppgifter som flottorna fhtt
efter flygets, radarns och den moderna eldledningens tillkomst. Forsta virldskrigets stora
slagflottor med slagskepp i formeringar forekomma ej langre. Numera arbetar man med
smi operationsgrupper,vanligen bestiende av
kryssare och jagare. Betydelsen av det svira
marinartilleriet har ddrfor starkt minskat. I
borjan av 7930-taLetlevererades21,4 cm kanontorn till tvi. finska pansarskepp,men sedandess
ha vi icke pi konstruktionskontoretsysslatmed
marinartilleri av grovre kaliber dn 15 cm. For
utformningen av det litta och medelsvi.ramarinartilleriet har luftvdrnsproblemet spelat en
avgorande roll. Med det medelsvira attlLleiet
")

avsig man ph zo-talet att enbart bekimpa mil
pi. vattnet eller pi land. Redan i borjan av
I93}-talet kom emellertid kravet att man ei
blott med speciellaluftvirnsartilleriet utan dven
med fartygens huvudartilleri skulle kunna skjuta
luftvdrnseld. Till en borjan tillgodosigs detta
krav visentligen dirigenom att man okade elevationen. Allteftersom flygplanshastigheterna
okade kom emellertid krav pi att kanonernas
rikthastighet, riktprecision och eldhastighet
skulle okas. Det utvecklingsarbete,med vilket
dessa krav skulle motas, kom vid Bofors att
koncentrerastill fZ cm och 15 cm kalibrarna.
Aren 1937-1939 konstrueradesfor en utldndsk
bestillare ett tvdrstabiliseratdubbelt 12 cm torn
med en ganska fullstdndig maskinell laddning.
Under kriget ritades for de nya landskapsjagarna 12 cm torn med maskinella hissar och laddningsanordningar och automatisk maskinriktning och fjdrrstyrning. Efter kriget ha vi fortsatt pi denna linje och ha nu fitt fram ett
12 cm dubbeltornmed eldhastigheter,som ligga
flerfaldigt over det vanliga och med mycket
goda riktmojligheter. Inom 15 cm kalibern har
en motsvarandeutveckling igt rum och dd.rha
vi kommit fram till de tornkonstruktioner,med
vllka v\,ra kryssaredro bevdpnade.Dessa tornpjdser dro si lingt drivna, att man nu for att
komma vidare i utvecklingen miste soka helt
nya konstruktiva utvigar. Sidana sti ocksi. till
buds, och vi anseoss kunna konstruera fartygspjdser, som iro b&de mer snabbskjutandeoch
samtidigt enklare in de bista som f. n. finnas.
Redan p8, tgZO-taletintresseradesig Bofors
starkt for luftvdrnsartilleriets problem. Frin
l92O till 1930 ritades ett 2o-tal olika luftvdrnskanontyper, vilka dock alla voro mycket snarlika varandra. Forst i och med automatkanonens
inforande tog emellertid luftvdrnsartillerietsutveckling verklig fart. 1934 upptrddde Bofors
med sin nykonstruerade40 mm automatkanon,
som skulle komma att gora Bofors namn kdnt
civer hela vdrlden. Denna konstruktion hade
foregitts av tvi tidigare konstruktioner, som
aldrig kom lingre dn till provstadiet. Ehuru
den slutliga konstruktionen forefoll mycket
enkel miste arbetet att f3. fram densammaanses
som synnerligensvirt.
Under krigsiren arbetadeBofors pi att konstrueranya automatkanoner,bide for arm6 och
marinbruk. Frimst har man hdrvid arbetat p3.
en 57 mm automatkanon. De forsta pjdsprojekten miste emellertid fcirkastas,di det visade
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forlorade arbetsdagar,okad olycksfallsfrekveus
Arets utdelning av Kungliga Patriotiska Sdllo. s. v.
skapetsmedaljer till de anstillda vid AB BoVissa tecken och ganska pltagliga sidana
2J
tjdnsteir,
fori, vilka under 7952 uppnl'dde
de sista minaderna tyda emellertid pi
under
den
igde rum i Bofors Samlingshuslordagen
att denna onormala hogkonjunktur dr pL vi'g
stora sal hade dagentill
14 juni. Samlingshusets
dra vackert blomstersmyckatsav parkmdstare att dlmpas. Om si blir fallet, kommer sdkert
dven denna overdrivna riidighet pi arbetsmarkNilsson och hans mannar.
naden att minskas eller forsvinna.
tnusikBofors
Hogtidligheten inleddes av
Nir vi hir i Bofors tala om overrodighet,
kir, som speladeHymn och Kroningsmarschur
si dr det givetvis si att forsti, att det i sjilva
Verdis opera Aida. Disponent E. \Tijkander
verket dr ett relaiivt litet procenttal av de anhdlsadeddrefter de ndrvarandevdlkomna, varstdllda som komma och gi. Det stora flertalet
vid han bl. a. yttrade:
hor till den stabila ktu av anstdllda och med"Bofors vill med dessakanske i och for sig
framtid
relativt obetydliga givor visa sin tacksamhet hjilpare, pi vilken Bofors bygger sin
av
dessa,
produktion.
en
del
dr
det
Och
ochlin
mot Eder for att Ni forblivit foretaget trogna,
hyllning
vlr
d'gna
vi
i
dag
ircts 25-Lrinsar,'som
och sin uppskattninI ^Y Yarc och ens arbetstill vilka iag framfor bolagetsvarma tack."
och
inom
verka
och
verkat
dn
insats, var Ni nu
Overingenjor Sven Gerdin talade om utveckforetaget.
vid Bofors Konstruktionskontor
lingsarbetet
De senaste6.renha vi bevittnat mycken oro
21iren. Foredragetiterde
sistfijrflutna
ond..
pi arbetsmarknaden,inom alla kategorier av
finnes som forsta artikel i detta nummer av
anstzitlda. Folk har kommit och gitt, sdrskilt
Norsk
oroliga sjdlar kanske ban stannat nlgra da-gar B-pilen. Sedan Bofors musikkir spelat
dans nr 2 av Grieg, vidtog sjdlva medaljutt. o. m. nkgra timmar endast - och sen iter
delningen.
forsvunnit. Detta bekla gliga f-othlllande, som
Av de 83 medaljorernavoro endast3 av olika
upptrdtt inom hela virt ndringsliv, ldnder ingen
skil forhindrade narvara. De fem assisterande
piit till nytta. Det har givetvis orsakats-av den
lottorna, fruarna \Talborg Bergstrom, Mary
ubnot-u hiigkonjunkturen och ddrav foljande
Hanslin, Anne-Marie Fast och frdknarna Brita
bristen pi arbetskraft. Det svenskandringslivet
Bergqvist och Marianne Gullberg, vilka delhar fijrorsakats stora onodiga kostnader,mlnga
sig, att problemet att forsla fram ammunitionen
till pjaJernaej blivit tillfredsstdllande liist. Vid
vh.ri nya automatkanonerdr transportproblemet
for ammunitionen minst lika svirt som problemet att konstruerasidlvaauiomatkanonen.Aven
en 12 cm automatkanontogs i konstruktion och
provskots Lrcn 1947-7948. Efter kriget har
Lonstruktionskontoretutfort bide en helt ny
40 mm kanon, som har dubbelt si hog eldhastighet som den tidigare, hogre utgingshastighet pi projektilen och dessutomen automatiskt verkinde fidrrstyrning,sommedgermycket
hog rikthastighetoch god precision. Arbetet pi
57 mm pjdsernahar fullfoljts, si att vi nu ha
konstruktionerbide for fdltluftvirn och marinluftvirn. De flygplan som skola beskjutasrora
sig pi allt stiirre hojder och utveckljngen gir
dnrfbr mot att konstruera automatluftvdrnspjd-

ser med allt storre rdckvidder, vilket man narmast istadkommer med storre kalibrar. UtveckIingsarbetetberdr hdrvidlag dock ej blott kanonerna. nven ammunitionen miste utformas piL
nytt sdtt. Vi arbeta ddrfor pi ammunition, som
kan skjutas i automateld med hogre utgingshastighet och som erbjudermindre luftmotstind
in di sedvanligatyperna. P&dennavdgkommer
det att vara mojligt att avsevdrtutvidga kanonluftvdrnets rdckvidd.
Det torde med all tydlighet framgl av denna
korta redogorelseover vad som hdnt under de
senaste 2t hten, att kanonen ingalunda nitt
slutet av sin utveckling. Mycket finnes att gora
for overskidlig tid fram|t och Bofors konstruktionskontorsstora strdvan dr alltjdmt att genom
nya och bdttre konstruktioner pi kanonomridet
hdvda bide Bofors och landets intressen.

tagit i de senasteirens medaljutdelningar och
foljaktligen ha vanan inne, delade ut tiplom
och gratifikationskuvert och fd.stepi medaljerna raskt och elegant,sedankamrer Erling Spiik
ropat upp respektive medaljorer till podiet.
Disponent S7ijkander tackade var och en av
medaljorerna,vilka dessutombelonadesmed en
applid. Ceremonienavslutadesmed att Disponenten utbringade ett leve for medaljorerna.

=;;l;
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SvarvareArtur Grell, en ittling till generationer av smditsmederi Bofors och Bergslagen,
framforde medaljorernastack med foljande ord:
"Flera av oss,som i dag hedrats med Patriotiska sdllskapetsmedalj for ling och trogen
tjinst, zir fodda pi. detta jdrnbruk. Nigra dr
uppvdxta i de bostdder,som dr si karakteristiska
for de svenskajirnbruken. Yira fd.derhar fore
oss arbetat och levt sitt liv hdr i Bergslagen.
Min egen far, for ^tt ta ett exempel, var
smdltsmedhir i Bofors. Han dog t928. Om
han i dag kunde sti upp och se alla de fordndringar, resultatet av den utveckling som forsiggltt har under de 25 sista iren, di tror jag, art
han knappast skulle kunna tro sina egna ogon.
Har har pi dessa i.r ett helt nytt samhdlle
vuxit fram. Har har industrin vuxit i en forut
oanad takt. Har har byggts stadsdelefter stadsdel med moderna bostdder. Har har det gamla
s. k. brukssamhrilletforsvunnit och i stdllet har
det skapats en modern industristad, med nya
moderna folkskolor, realskola,gymnasium,tekOueringenjdr Suen Gerdix hiller ldredrug onz /.//!ecklingsarbetet pd Bolors Konstrlktionskontor, Lottorna f16h,en
Brita Bergqoist, fru Mary Hanslin, frdAen Marianne Gillberg, fruarna Anne-Marie Fast och \if,/alborg Bergstrdm assisterade och ses hiir ge medaljer dN herrar E. P. Nordin ocb
Nils Nil:son. - SiirsAilt bjiirtligt aotacAades direktdr Sohlrnan au disponenten. -

Medaljdrerna lyssna pd aaslutningsmarscben, liingst t, h. pd friimsta biinL ses Artar Grell, sonz
'framf drde
med.alji)rernas tack. Boforsfoto Tillman.

4

evt
,!9
6,
;iJ
,4

l@)
YAiii;,i:

%;-#"

@ pi

ryFe

ffi:;aeoe'u,

Medaljiirer vid Boforsverkenoch Nobelkrut r95z
Frdmre raden, sittande: G. Eriks:on, Th. Ahlstrand, E. Eriksson, E. Andersson, E. G. Dahlsni)nz, S. Engsu.dnt, S. Gad.de,
A. Brattstrdn, D. Andersson. Mellersta raden, stiende:. K, Ericsson, A. Grell, G. Frbntan, K. Hellberg, V. Gustars.ron,
T. Hultqaio, H. Hallergdrd, Y. Hornstrdnt, ItL. Andersson. Bakre raden, stiende: F. Holmstrdm, l. Haluarsson, E. For.rberg, O. A. Bjt;rndahl, F. Fredrikssotz, O. Hellsn'dm, G. EriAsson.

niska fackskolor, med allt vad detta innebdr av
utbildningsmojligheter for ortens ungdom.
Denna hastiga utveckling frin samhille till
stad har inte varit mojlig, om inte Boforsindustrierna utvecklats si fort. Att dessa haft och
har skickliga foretagsledare,och att de i sin
tjdnst har skickliga konstruktorer vars insatser
varit av fundamental betydelse for denna utveckling ja, det dr saker, som iag efter tjveringenjor Gerdins foredrag knappast behover
understryka.
Men det finns dven andra faktorer, som piverkat utvecklingen. Di. den nya svenskahistorien skall skrivas, si irar dven detta samhdlle
sin del i den. Det blir historien om ett folk,
som samverkangav kraft, som vann den allmdnna rostritten, och med den erovrade folkmakten, som stiftade sociallagar,och med enighetens styrka tvingade fram bdttre arbetsforhillanden och en ldngre fritid. Milet har
vait, att skapa ekonomisk och social trygghet
ht alIa. Vad detta betytt for flertalet av denna
stads innevilnarc, det ir kanske det mest betydelsefulla, som har hdnt under detta sekel.
For flertalet har den gria fattigdomen, otryggheten och noden fitt vika. Att detta reformarbete inte alla ghnger kunnat ske utan motsdttningar och slitningarkan man forsti. Men som

helhet betraktat, har det kunnat genomforas i
samarbetetsoch samforstindets tecken.
Och vad som varit innu mera glidjande ir,
ait industriensledning inie dragit sig for att ge
sitt stod it de uppbyggande krafterna i samhdllet. Att ledningen kdnt sitt stora ansvar
gentemotde anstdllda,det vill jag lamna nl.gra
exempel pi. Jag behover bara nimna nl"gra
namn: Storon, Labbsand,Blinds, Ungdomsgirden, anslagettill det nya Folkets Hus, insatserna for att stodja bostadsproduktionen.
Vi dr ocksi overtygadeom att Boforsbolaget
ocksi i framtiden kommer att kdnna sitt ansvar.
Vi forstir, att inflationen och den stora utbyggnaden av industrierna skapar svirigheter
och pro.blem for bolagsledningen,och vi vill
hoppas att dessasvirigheter skall vara av overgiende natur.
Med dessaord vill jag L samtliga medaljorers vignar tacka AB Bofors och dess ledning
for all den hyllning, som kommit oss till del i
denna dag. Jag viLl slutligen uttala den forhoppningen, att AB Bofors mL glt en lyckosam
utveckling till motes och att dagenssvirigheier
och morgondagens bekymmer mitte losas i
samarbetetsoch samforstindets tecken."
Ocksi detta tal avslutadesmed ett leve, som
medaljorernautbringade for bolaget.
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Medalj6rer vid Boforsverkenoch Nobelkrut rgyz
Friimre raclen, sittande: A. lohanston, A. Lundstr6n, A. Hoglunel, N. Ni/sson, O. Nor.d.str6nt,K. H. Hlifistrbnt, H. Lindberg, K, Lendin, A. Landin. Mellersta raden, stiende: G. Lunduall, E. Kihlstritnt, K. E. Karlsson, E.
Jilrn, B. Litja,
6. Karlsson, S. Karls-ron, H. !obansson, K. Karls.ron, C. Hdgberg.
Bakre raden stlende: G. K.jellstr|n, G. Karengfrrd,
A. Lindberg, J. E. Larsson, K. Ljungberg, l. Ktrl.r.ron, G. Holnr.

Sedan musikkiren spelat Kungl. Fiottans
defileringsmarsch,
samladesalla till kaffedrickning i Samlingshusetslilla sal och foaj6. Har
stod Karlskoga Lottakir for regin, som vanligt
med utmiirkt gott kaffe, kakor och tirtcr och
med snabboch pipasslig servering. Det drojde
icke ldnge forrdn den nigot hogtidliga stdmningen ersattsmed ett glatt och otvunget samsPfek.
Boforsfotograferna Falk och Tillman hade
foljaktligen en del svirigheter att f3. alla samlade till gruppfotografier - man ville inte
garna avbryta samvaron- men dven den saken
klarades, som synesav har publicerade bilder.

Fiirteckning iiver irets medaljiirer vid
Boforsverken och Nobelkrut:
Ahlstrand, T hure, Pldtslagare
Andersson,Daaid Leander,Murare
Anclersson,Karl Einar, Bitr, forman
Andersson,Mirten, T raarbetare
Bjondahl, Olou Artur, Suaruare
Bloom, Henry Eduin, Forman
Bratt-rtt'om,Ernst Albin, Frisare
Dablstrom, Erik Gu.rtaa,Stned
Engstrdru,Saen Filip, Srued

6

Eriksson,Eric Alexius, Suat'uare
Eriksson,Gustau Adolf , Verktygshiir.dare
Ericsson,Knut Algot, Ugnssh\tare
Eriksson, Nils Henrik Gdsta, Ri)rmontor
Forsberg, Erik Filip, Hyulare
Fredriksson,Anders Fredrik, F drruan
Frdruan, Gustaa Adolf , Skyddsinstrahtor
Gadde, Martin Siguard, Suetsare
Grell, Artur Emanuel, Su4yp4rt
G ustausson,V il helm V a/entin, F ijrman
Hallergdrd, Bror Harald, Ingenjdr
Haluarsson, I ona.rEd.uard,Pldtslagare
Hellberg, Karl Vilhelm, Plitslagare
Hellstrorn, 0sten Emil, Fiirruan
Holnz, Gastaa Albin Martin, Krutbruksarbetare
H oI mstr iint, Fil i p, Mont eringsarbetare
Hornstrom, Erik Yngae, Filare
Hultquist, Tore Oskar, Fdrman
Hiittstrom, Kerl Henrik, Grouarbetare
Hogberg, Carl Hilding, Fitrman
Hoglund, Axel Gabriel, Verktygsslipat,c
I ernerstam,Knut Hilding, Konstruktor
lohanssott,Alfrecl Ferdinand, Forrddsarbetare
I obansson,Helge Sigf'rid.,Krutbruksarbetare
liirrc, Erik lohan Alexius, Borrare
Karengd.rd,Gustau Henning Gunnar, Friisare
Karlsson, Bror A.rten,Monteringsarbetare
Karlssott, l ohan Eduat^cl,Kontorsuakt
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Medaliiirer vid Boforsverkenoch Nobelkrut rgyz
Frlmre raden, sittande: H, Tornasin, R, Pabnquist, K. Petter:Jan, F. E. Per:.ron, S, R:son Sohlman, P, Wanning, K. F.
IYtiberg, E. P. Nordin, K. Norling. Mellersta raden, stlende: K. G. Sandquist, A. Sandberg, H. Sji)gren, A. Sn'6m,
E. Sjdkri.rt, L Ol.r.ron, S. Petterssott, N. SAAf, G. Sandu,il, A. N1'hti.rt Bakre raden, stiende: B. Snndslrbn, K. lernerK, Petlers.ron, O. Saxin, H. Sjbberg,
stant, L. Str|rufeldt, F. IYtahlttrbnr, O. Sternedahl, G. Wahltliin,

Karlsson, Karl Einar, Tiliarbetare
Karlsson, Karl Gustaa Arent, Lodare
Karlsson, Saen lruanael, Cbauffor
Kihlstrdm, Egon Alfred, Friisare
Kje I I strom, G itsta Si gard, Cententarbetare
Landin, Karl Allan Olof, Kontorist
Landin, Kurt Axel \Y/iktor, Ritare
Larsson, lohan Eduard, Grouarbetare
Lilja, Adolf Bertil, Fdnnan
Lindberg, Axel Emanuel,Extra tappningsbas
Lind berg, H ennan, F il are
Ljungberg, Karl Eduin, Reparatt)r
Lundstronr, Ake Sigfrid, Mont)r
Lunduall, Suen Georg, V erktygssl)araare
Ldf strand, HeIge Fritz, Krutbruk.rat'betare
N ilsson,N ils I'latanael,Kanonborrare
Nordin. Ernst Paul, Stiidare
N ordstrdru, Olof Wilhelru, Ciailingenjdr
N orling, Karl Leonard, Plfrtslagare
Nykaist,Ake lsidor, Stickare
Olsson. (Jno Iuat', Suaraare
Palmquist, Lars Ragnar, R.itare
Persson,Frans Ernil, Porlaakt
Pettersson,Karl Araid, Reuoluersuarrare
Petlersson,Knut Hjalntar, Bitr. forrnan
Pettersson,Suen Oskat'17ugo,Plitslagare
Sandberg,Aruid lnguar Emanue/, El. suetsare
Sanduall,GustauEmanuel,Kal kylator

Saxin, Oskar Leonarcl,Truckfdrare
Sjr)berg,Henry Fritiof , liggborrare
Sjogren, Oskar Harry, Stdlprouare
Sji)holm,Oskar Emanuel,Styckjunkare
Sjdkuist,Knut Eric, Bin. forman
Sohltnan,SaerreR:son, Direktor
Sternedahl,Suen Olof , Planerare
Strom. Axel Gideon,Arborrare
Str|rztberg,I ohan Alfred, Skogsarbetare
Su'orufeldt,Leo Helmer, Cementarbetare
Sundquist,Karl Gunnar, Kallsdgare
Bengt Gustau Adolf, Ritare
Sundstr'6m.,
Sniif, Nils Magnus, Pldtslagat'e
T omasln, Helge Engelbert, N itrerare
LYahlstrorn,Fritz Gustaf, Martinmdstare
IV ahlstrom, Gustau Sanfrid, Smideshjiilpare
lVarming, Pdr Gosta,Sekreterare
lYiberg, Karl Fabian, Planerare

Medalj6rer sorn sahnas fr grupphorlen frin Bolor:: Henry
Bloont, Helge Lbt'strand ocb Oskar Sjdholm.

MDDATJUTDDLNINGDN YID NOIIAB
den 28 iuni
Nohabs bolagsledningbeslot i viras, att utdela Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedalj till
alla de anstdllda, vilka sedan 100-irsjubileet
1947 uppnlttt 25 tidnsteir. Lordagen den 28
juni hade bolaget dartor inbjudit alla medaljorer, sammanlagt 730 st. jdmte anhoriga, chefer
och arbetsbefil till en hogtidlig medaljutdelning i Samrealskolansaula.
Pi slaget kl. 15, di den vackert smyckade
salen fyllts med en forvdntansfull publik, hojde
musikdirektor Helle Ros6n (Sitends Flygflottilj) sin taktpinne och Metalls musikk&rinledde
med Per Grundstroms festmarch. Direktor
Odelberg hdlsade forst de n:irvarande, styrelsens ordforande disponent E. \Tijkander, forre
Nohabchefen direktijr M. Kjellander, medaljorer och ovriga gdster varmt vdlkomna, varefter
han yttrade:
"Vid ett tillfiille som detta kanske mLnga
bland Er liter tankarna svePatillbaka over de
ghngna iren, som ibland har bjudit f6rbdttringar, framitskridande och trygghet, men
ibland motgingar och arbetsbrist. Konjunkturvdxlingarna ha kommit over oss som naturkrafter, omiijliga att bemistra. Sdkerligenmiste
vi dven for framtiden vara beredda pi snabba
konjunkturomslag, men verknin1 rna av dem
kan mildras genom framsynt utvecklingsarbete,
allmdn samverkanoch allas strdvan att prestera
ett fullodigt arbete.
Nohab dr idag i den lyckliga beldgenheten
att ha mera bestdllningar dn tillverkningsfiirmilga, och vi lasta dirfor av ossarbetetill andra
verkstdder. Vira konstruktioner kunna pi vissa
omriden betecknassom ledande,och utlindska
verkstider ha kopt rdtten att tillverka efter
vLra dtningar.
Anglokens era, som vafit av utomordentlig
betydelsefijr Nohabs utveckling, forefaller nu
gi mot sitt slut. I Sverigeoch andra ldnder med
riklig vattenkraft dominera elektroloken. Det
?ir gl2idjande,att vi i dagarna fitt bestdllning
pi de fiirsta exemplaren av en ny svensk typ av
elektriska sndlltigslok. Den tyP ^v dieselelektriska lok, som vi konstruerat i samarbete
med General Motors, tycks ha goda forutsdttningar att ersitta ingloken i minga europeiska
linder.
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I virt forskningslaboratoriumha vi fitt ett
forndmiigt hjiilpmedel i utvecklingsarbetetpi
vattenturbineroch dieselmotorer.
Konkurrensen mellan vdrldens turbintillverkare dr - ftrrutom pi. priset - i hog grad inriktad pi verkningsgrader, d. v. s. turbinens
formlga att overfora vattenfallets energi till
den elektriska generatorn. De moderna Provningsaggregaten i turbinlaboratoriet ger oss
forutsittningar att forbdttra turbinernas verkningsgrad och ovriga driftsegenskaper.
Dieselmotorn befinner sig i ett intensivt utvecklingsskedeover hela vdrlden. Man strdvar
att genom overladdning hoia motoreffekten,
samtidigt som man soker forenkla konstruktionen till firrdel for driftsdkerheten. En ling
serie experiment,som pigir eller vdntar pi sitt
utforande i laboratoriet, ir avsedd att dven
framgent sdkra oss en plats i frdmsta ledet
bland virldens motorbygg re.
Ndr bolaget idag har glddjen att medaljera
nhgra av sina mingiriga medarbetare,dr detta
ett uttryck for foretagets uppskattning av plikttroget arbete, som bidragit till att fora frum
Nydqvist & Holm till den position, vi nu ha."
Metalls musikkir - vackert uniformerad i
rcda blazers och gri byxor - spelade Svensk
visa i folkton av Peterson-Bergeroch si vidtog
6verldmnandet av medaljerna. Ingenjor Sjostrand ropade upp medalj6terna,och fem lottor,
fruarna Andersin, Luthman, Sandblom (sjalv
Nohabmedalior 1947) och Settung samt froken
Karlsson, samtliga med starka anknytningar till
Nohab, assisteradepi ett fortrdffligt sdtt, si
att det hela gick viirdigt och vackert men samtidigt snabbt. Direktor Odelberg tackade var
och en och slutadeceremonienmed att utbringa
ett fyrfaldigt leve for medaljorerna.
Filare Erik Herman Andersson,som icke bara
dr en skicklig yrkesman,utan ocksi en fackligt,
kommunalt och kulturellt starkt engagerad
man, framforde medaliorernastack i hogstdmda
och vackra ordalag. Han erinrade om betydelsen av ett fortroendefullt samarbetefor att losa
gemensammaproblem. Herr Anderssons tal
avtackadesmed kraftiga och hjdrtliga applider,
Disponent \Tijkander talade ddrefter:
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Samrealskolans auJa under medaljatdelningen. Medalji)rerna lyller d.e
'frlimsta binharna.
Nohabfoto lars
Gunnar Eticsson.

"Jag skall borja med att uttrycka min glddje
over att fL deltaga i denna hogtidlighet, denna
medaljutdelning. Inom Boforskoncernen ar
Nydqvist & Holm icke bara det ildsta utan
iven - och utan jdmforelse - det storsta av
koncernforetagenutanfor Bofors sjdlvt. Ni iro
ett stort och betydelsefullt foretag, som vi i
Bofors iro stolta over att f.Ft"rdkna till vir krets.
Och jag dr ovefiygad om ati huvudtillverkningarna hd.r av lok och dieselmotorer skola
genom Edra gemensamma strdvanden gi en
ljus framtid till motes. Under shdanaoroliga
tider som de nuvarande- och situationenhar
varit ungefdr densammanu i omkring 75 hr dr det nodvdndigt, att moderbolaget fir anvdnda en avsevdrd del av Nydqvist & Holms
kapacitet, for ait hjalpa till att framstdlla den
krigsmateriel, som bl. a. virt eget land s& vdl
behover. Aven den uppgiften losa Ni hdr i
Nohab pi ett goti sdtt. Den ndrmasteframtiden
stdller stora krav pi Eder i detta avseende.
Ndr foretagsledningennu vill bringa medaljorerna ett varmt och uppriktigt tack for vad Ni
utrdttat under de gingna 25 k-ren,var och en
pi sin plats, ligger det en stor begrdnsningoch
brist i att ledningen ej kan kdnna Eder var och
en personligen.Atminstone dr si givetvis fallet
med mig och jag kdnner den bristen starkt. Det
finnes ingenting som gir upp mot den person-

liga kontakten och bekantskapen. Den kan
aldrig fullt ersdttasmed tal, personaltidningar
o. dyl. Ddrfor ir det min livliga forvdntan, att
vad som ej dr mojligt istadkomma mellan den
enskilde individen och foretagsledningenersdtres av en morsvarandestrivan i den mindre
kretsen, hos avdelningschefen, gruppledaren
eller formannen. Foretaget ffu ej bli ett
neutrum, det bygger pi mdnniskorna,individerna i minst lika hog grad som pi maskinerna."
Disponenten kom ddrefter in ph nl.gra
aktuella problem pi arbetsmarknaden,sdrskilt
overrorlighetenoch allt vad den drar med sig,
samt slutade med att beromma den stabila kir
av anstdlldaoch medhjdlpare,p6.vilken Nohab
bygger sin framtid och sin produktion. "Det dr
en del av dessa,irets medaljorer, som vi idag
d,gna vir hyllning och till vilka jag framfor
foretagets varma tack."
Musikkiren spelade romansen ur Lars-Erik
Larssonspastoralsvitoch ddrmed var denna del
av medalfutdelningenslut. Sedanpromenerade
alla over till Stadshotelletoch Stadshuset,ddr
man bdnkades i festvining och stadsfullmdktigesal for att intaga kaffe och forfriskningar,
allt under god stdmning.
Till sist samladesalla medaljorer till gruppfotografering.

Fiirteckning iiver irets medaljiirer vid
Nydqvist & Holm Aktiebolag:
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Almquist, lngemar V italis, Maskinuppsiittare
Andersson,Aruid Ragnuald, Reuolt,ersaaruare
Ander sson, Bertil Eaert, PI dtslagare
Andersson,Bror Herbert, Fdrman
Andersson,Erik IVilhelm, Boware
And,ersson,Erik Rudolf, Filare
Andersson,Erik Artur, Saaraare
Andersson,Erik Herman, Filare
Andersson, Frits Fredrik, Gjutmiistare
Augastsson, Sigfrid. Emanuel, Snt.ed
Bengtsson, I ohn Enar, PI fr.tsI agare
Bengtsson,I obn Euald, Metallsmiltare
Bengtsson,Karl Yngue, Friisare
Berggren, Anders Adolf, El.-nraskinist
Bergman, Bror luar, Fiirtnan
Bji)rk, Anders Viktor, Ausynare
Bjork, Suen Eduin Holmfrid, Fiirnzan
Bjorkland, Harry Gustaf Adolf, Borrare
Blixt. Oskar Edain, Montor
Blornberg,Herbert Gunnar, Fdrman
Bredberg,lohan Aruid, Filare
Carl6n, Erik Albin, Pldtslagare
Dahl bom, Ott o, Pli.t slagare
Dahll|f , Erik Gannar Henning, Montdr
Dahlldf , Gustaf Maaritz, Trauersforare
Danielsson, Gustaa Fridolf , Gjutgodsrensare
Ek. Oskar Albert. Kranskotare
Ekstr6m, Frans Olof , Reuoluersaaruare
Eriksson, G ust au El ias, F drrid sarbetare
Fredriksson,Frans Oskar, Transportarbetarbas
Fredriksson,SaenBertil, Snickare
Direktbr Odelberg biilsar rtdlAomrnen.- Direktdr Odelberg,
ingenjdr Sjdstrand (sklmd), fraarna Sand.blonroch Settung,
lfiAen Kailsson, lraarna Luthman ocb Andersin pi scenen
under medaljatdelningen. - Fi;rre Nohabchef en d.irektdr M.
Kjellander hdrde til.l Bolorsntedaljbrerna 1946. Hiir tes han
i satnsprlik med ingenjdr Sten lYingquitt och ordfdranden i
Nohabs uerhstadshlabb, auslnare Carl-Erik Carlsson. -
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Dagen: lycklige lestorgdnisatdr, ingenjdr Uno Tell, i san:prdk med "tacAtalaren" filare EriA Herman 1726Js755e72.
Fyra medaljbrer, ritare A'l.aaritz Karlsson, kassdr Einar Johansson och cirilingenjijrerna EriA Srage och Gartal, Adoll
Mit ll erst 6tn. Nohabf oto Lats Gunnar Ericsson.
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Medali6rer vid Nohab r95z
K. Y. Bengtsson, F. o. Ekstrbm, A. R. Andersson, H' M'
Sittande: K. o. Karlsson, G. H. sttensson, E. A. And.ersson,
K' G' (Lind'
mittraden:
i
stiende
l. H. Green, G' A' Hernuall, P' O' ols6n,
Hellsttiim.
lonsson, G. H. lohans.ron, E. H.
A'
R' Olausson'
raden:
i
bakte
Hi. l. Hettstri)zz. Stiende
blad) paues, K. o. tantz, F. H. Lund.skog, Th. E. Herntansson,
B'
Ftedriksson'
S'
Karlsson'
Olsson'
K'
H. G. Blomberg, F, E. Jottssotz' K. A. Si6gren, K' O' V'

Fors, Knut Georg, Pldtslagare
Gadd, Torsten Olof , Forman
Gla.d, Frans, Filare
Glad.,loban Oskar, AasYnare
Glad, Karl Ed,uard.,HYulare
Grahn, Karl Laurentius, T idskriuare
Green, lohan Helge, Ttuck't'6rare
Gustafsson, Axel I ulius, Pldtslagar
GustaJsson, H erman V ald emar, T rauersf 6rare
H ed.ebrand',F ol'ke H erbert, Filare
Hellstrdm A:son, Erik Hilmer, Snickare
Hellstrdrn, Gustaa Alfred, Plitslagare
Hellstrdrn, Hialmar I oel, V agnssnickare
Henriksson, Karl Gustaa, Kranskdtare
Hermansson,Thare Euald, Arboruare
Hernuall, Gunnar Adolf, Saaraare
Holntberg, Valter Euert, Filare
Ht)gman, Lars Bertil, Arborrare
H6:dk, Magnusson Frans Pontus, Filare
Suetsare
!akobsson,Karl Vilhelnt Herbert,
-!ohansson,
August Manfred, Pldlslagare
C
arl Hialmar, PI frtsI agare
on,
s
bans
o
'l!
unnar IY oI ger Maurit z, PI it sI agare
G
s
on,
h
an
s
o
'l
Ernil, PlLtslagare
Gustat
-lohansson,
Snickare
'!ohansson,Gustau Herbert,
ohansson,Gustaf Robert Wilbelm, F orridsarb'

I obansson,lobn Fred.rik,F orri'dsarbetare
I ohansson, Karl Au gust, Pldlsl agare
lohansson,Karl Einar, Kass1r
lobansson,Karl Erik Emanuel' Trauersforate
lohansson,Karl Fritiof , Fdrman
lohansson, Torsten Aruid, Forman
Iohansson,Oskar Wilhehn, SliPare
lonsson, Fritz Edttin, Borrare
lonsson,Herbert Mauritz, Filisare
Karlsson, Gdran Oskar, Fdrman
Karlsson, Gt)sta Euert, Pli'tslagare
Karlsson, lohn Mauritz, Fdrman
Karlsson, I obn Siuer,Smedhantlangare
Kar'lsson,Karl Oskar, Forman
Karlsson, Konrad, T ransportarbetare
Karlsson, Kurt Helrner, Kontorist
Karlsson, Nils losef, Verktygsslipare
Karlsson, Torsten Mauritz, Ritare
Karlsson-Halten, Oskar Herman, Smedhantl.
KIasson, Karl Sigfrid, Pli'tslagare
Korth, lohn Albin, Kranforare
Krafft, Suen lohan Erik, Verkmiistare
Krook, Karl Ernfrid Herbert, Plfr'tslagare
Lantz, Karl O'lof, Arboruare
Larsson, Axel Linus, Sandbldstrare
Larsson, Gustaa Fabian, Srctsare
(Foru. 3 sid. t4)
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Medaljdrer vid Nohab rgyz
F.V. MitrSittande: E. H. 6rberg, K. O. L. Nilsson, G. A. HellstdTn, E. G. H. Dahll6l, G. M. Dahll6l, S. I.E.Krafft,
tenrson, l. A. Bredberg, K. G. Lundblonz. Stiende i mittraden: A. V. Bji;rk; G. M. Lii6l, H. V. Y. Svanstrdm, F. P. Magnasson Hddh, G. O. Staaf, F. Glad, K. V. H. lakobsson, L V. Ahnqdsz. Stiende i bakre raden: l. O. Glad, V. E. Holmberg, E. H. Tltoresson, B. H. Andersson, K. L. Grahn, O. lY. Jobansson, H. V. Gustafsson.
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Sittande: B. E. Andersson,A. L. Larsson, G. E. Karlsson,K. E. E. lohansson,A. A. Srensson,K. S. Klasson,A. M.
lohansson,E. A. CarJin. Stiende i mittraden: K. E. Glad, J. E. Bengrsson,C. Hj. Jobansson,l. H. Nilsson, G. E. lohansson,K. G. Fors, G. lf/. M. lohansson,K. A. Johanston,A. J. Gustafsson.Stiendei bakre raden: K. G. Henrikssox,
O. Dahlborn, S. I. Sahlin, G. F. Larsson,H. G. A. Bji)rhlund, T. E. Samaelsson,
C. R. Streng, O. A. Ek.
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Medaliiirer vid Nohab rgyz
L. Atr.Stens'
Sittande:A. A. Olsson,G. R. IY. Johansson,G. E. Eriksson,K. O. Olot'sson,T. A. lohansson,B. G' IWatssott,
N./.Karlsson, K. S. Quarnstt6n,l. A.
G. F. Daniels.raz.Stiendei mittraden:K. A. StrdtnbelS,
son, K. E. Sttensson,
Kortb, F. O. Fredriksson,K. E. A. lY/ennborg,O. E. Blixt, K. E. H. Krook, J. B. Persson,E. H. Anderssaz,Stnendei
bakre raden: J. M. Kailtson, K. F lohansson,B' I' Betgman, s' E' H' Bjbrk, N' A' Rundberg' L' B' Hdgnan' F' H'
Hedebrand,K. E. St,ensson.

3 Y : ;r - i ; f f i
Sittande: K. E. Thonrander, o. H. Karlsson-Halten, J. S. Karlsson, K. H. Katlsson, K' A' Ljung' E' E' Stage, O' G' A'
Mdllerstri)m, E. \Y. Anderssoz. Stlende i mittraden: E. T. L6l:Aog, E. R. Andersson, G. O. Kailsson, H. E. Olofsson' K. E'
i
raden: /. E. Suantesson, A. G. Lundin,
!ohansson, S. E. Augustssot, A. A. Berggren, !. E. Bengtssoz. St&ende bakre
A. IY. Olofsson, F. F. Andersson, K. E. Lindell' T. M. Karlsson, E' F. I. TYellman.

T3

Med.alidrer sorn saknas 2 grappkorten frLn Nohab: T. O,
Gadd., l. F. Johansson,Hibner OJsson,N. E. Persson, O. A.
Sjdgren ocb Holger Stensson.

(Forts, frin
sid. tt)

Lindell, Knut Euald, Reparatdr
Ljung, Karl Arnold, Fdrmatt
Lundblom, Karl Gustaf, Sjukudldare
Lundin, Axel Georg, Gjutare
Lundskog, Frans Holger, Saaraare
Loof, Gunnar Maaritz, Aasynare
Lofskog, Ernst Ture, Smed
Matsson, Bror Gustaa,Fdrman
Md.rtensson,Fritz Valter, Maskinuppsiittare
Miillerstrdm, Oskar Gustaf Adolf , Ingenjor
N ilsson, I ohan Hobert, Pldtslagare
Nilsson, Karl Oskar Laduig, Ausynare
Olausson (Olsson), Artur Ricbard, Borrare
Olofsson (Olsson), Anders lYiktor, Gjuterihantlangare

Skolornas

rnuseisamling

Bilden hdr nedan dr inte nigon forntida handelsresandesprovkollektion i stenyxor o. dyl,
utan en liten samling kopior av forem8.l frin
sten-,btons- och jirnildern, som sammanstdllts
for undervisning i hembygdskunskapi folkskoBofoisfoto Falk.

Olofsson (Olsson), Hans Euald, Elektriket
Olofsson, Karl Oskar, F drrdd.sarbetare
Olsdn, Per Osuald.,Borrare
Olsson, Axel Alfons, Slipare
Olsson, Hilmer, Gjuterihantlangare
Olsson,Karl Olou Viktor, Saaraare
Paues(Lindblad), Karl Gustau,Arborrare
Persson,lohan Birger, Nitare
Persson,Nils Einar, Irugenjor
Ouarnstrdn'r,Knut Sigfrid, V erktygsfil,tre
Rtrndberg, N ils Alfred, V erktygsfilare
Sahlin, Suen luar, Pldtslagare
Samuelsson,T ure Einar, Plfr.tslagare
Sjogren, Karl Alfred, Borrare
Sji)gren,Oskar Artur, Suetsat'e
Staaf, Gdran OsAar, Montor
Stage, EriA Ernst, Ciuilingenjor
Streng, Carl Robert, Pldtslagare
Stromberg,Knut Aruid, Suaruare
Suanstrdm,Helge Valter Yngue, Filare
Suantesson,
I ohn Erik, Transportarbetare
Sundmark, Gotthard Harald, lngenjor t
Saensson,Alfred Anders, Pldtslagare
Suensson,Gustaf Hilmer, Friisare
Suensson,Karl Erik, Pldtslagare
Suensson,Karl Holger, P,ldtslagare
Suensson, Kn ut Euald, PI dtsI ageri hantI angare
Suensson,Lennart Mauritz, Forman
Tboruander, Karl Ewerl, Borrare
Thoresson, Erik Herbert, Pldtslagare
Wellman, Emil Folke lsidor, Kontorist
Vennborg, Karl Erih Aruid, Montiir
Orberg, Erih Herbert, Maskinuppsittare

lorna. Kopiorna aro gjutna i ld.ttmetall vid
\Wedaverkenoch ha ddrefter ytbehandlats av
Fintlings i Stockholm. Bestdllareoch forsdljare
ir Skolforetaget i Gdvle.
Kopiorna d.ro synnerligen oomma och kan
naturligtvis f.or narmare granskning sdttas i
hdnderna p6. eleverna. Kopiorna ge ocksi pi
ett helt annat sitt en forestdllning om stenyxor,
flintdolkar och spjutspetsardn historiebokens
planscher. De ha ocksi i det ndrmaste samma
,rikt ro* originalforemilen av sten och flinta.
Med kollektionen foljer ocksi. en liten
broschyr,som berittar om de olika foremilens
ilder, anvindning och fyndplatser m. m. B-pilens redaktion har med stort intresse (och sakkunskap) tagit del av kollektionen och vill
gdrna rekommenderadensamma.

T2TONS HOGN'RNKYDNSSMATTANTAGGIUNGBN
I KITSTA STATYBRK
Av Ciz.,ilingeni\rTAGE HAHN,
Di Bofors stdlldes infor kravet att oka sin
stilverkskapacitet,stod valet mellan ljusbigsugn
och hogfrekvensugn. Med hdnsyn till vlrtr
speciellaonskemil valdes den senare.
For att fi mojlighet att riven framstdlla smidesgot av storre storlek, gingo vi upp med
ugnsstorlekens5. hogt som leverantorernaansigo genomforbart. Att Bofors dirmed fitt
vdrldens storsta hogfrekvensugnarberor silunda ej pi nigon rekordhunger,utan dr betingat
av praktiska skil.
Som framgitt av tidigare uppgifter i denna
tidskrift, beslot Styrelsenden 6 december1949
att denna ugnsanldggning skulle uppforas i
Kilsta. Arbetena bedrevssedani sidan takt, att
den forsta provsmdltningenkunde dga rum den
28 november 791I och anldggningen tagas i
produktionsmdssigdrift den 18 i pifoljande
minad. Det har dirfor ansettsldmpligt att nu
ldmna en kortfattad beskrivning av densamma.
Anldggningen bestiLrav foljande huvuddeiar:
tvi tippningsbara ugnskroppar eller deglar
varden for 12 tons charge,
omformare med kondensatorbatteri,
stdllverks- och kontrollutrustning, samt
diverseh jdlpmaskineri.
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Ugnarna dro installerade i tappningshalleni
sidan nivi, att i chargeringsldgeugnarnas6verplan ligger ca 6 meter over tappningshallens
golv. Det upphojda planet utgor samiidigt
upplagsplatsfor bl. a. legeringsmaterial.Nigot
bakom ugnarna dr manoverhyttenuppford, frln
vilken anliggningen skotes. I ovrigt bildar
samma plan tak till de lokaler, i vilka omforsidllverksanlaggningar
mare,kondensatorbatteri,
och hjzilpmaskineridro inrymda.
Hogfrekvensugnen, eller som den kanske
istdllet kunde kallas, virvelstromsugnen,dr en
relativt sen uppfinning. Den uppfanns 7916 av
den amerikanske professorn E. F. Northrup,
men pi grund av bristandekdnnedomom st&lets
elektromagnetiskaegenskapervid hog tempera-

Bofors

tiir lyckadeshan till en borjan icke att smdlta
stil. Sedan de teoretiska sv5"righeternaovervunnits, byggdes ugnar i smi enheter for frekvenser upp till ca 20000 per./sek. Ddrav
hirleder sig troligen namnet hogfrekvensugn.
De forsta ugnarna kom endast till anvdndning
for smdltning av ldelmetaller och vissa legeringar.I och med att den forsta dndam&lsenliga
hogfrekvensgeneratorn tillverkades fu 1925,
men framfor allt sedanman lyckats framstilla
driftsdkra och billiga kondensatorer,blev det
mojligt att bygga storre ugnar, som kunde utnyttjas ekonomiskt for stiltillverkning i industriell skala. Samtidigt kom man till klarhet
om att det dittills anvdnda periodtalet var for
hogt. For smiltning av stil har det visat sig ati
frekvensomridet 2000-500 per./sek. ir ldmpligast for ugnar i storlekar for charger om 100
kg till over 10 ton. Ugnen i Kilsta dr utford
for 600 per./sek.
Det karakteristiska for hogfrekvensugnen
kan dock knappast sdgas vara storleken p6.
frekvensenutan utgores av formen pi degeln,
som saknar smdltrdnna, och utformningen av
den magnetiskakretsen utan central jarnkarna.
Utsikt daer ugnarnar uppstiillningsplats i Kilstastfilaerket.
Manduerhytten synes pfr planets uiinstra Aant. Fotofrin trat'ersbryggan. Boforsfoto Falk.

Ugnen omslutes av en mantel av svetsad
jarnplht och kan tippas kring en horisontal
axel. I ugnsmantelndr inmuradenbottenaveldfasta chamottestenar,som uppbdr ugnsbottnen
och degeln. Ugnsspolen ir lindad i ett lager
med kopparror, som silunda utgor ugnens
stromforande del. Genom samma rtir pumpas
ocksi kylvattnet. Mellan spolvarven och pi
spolensinsida finns en keramisk fyllmassa,som
forenar hog vdrmebestdndighetmed utmdrkt
isolationsforml.ga. Ugnsspolen omges av en
krans av lamellerade plitpaket, vilka pi ett
sdrskilt sdtt dro fdstade mot spolen, som pi
detta sdtt erhiller ett sdkert stod. Plitpaketen
tjdnstgora samtidigt sisom magnetisktok, vilket
avleder det magnetiska flodet frin holjei och
andra konstruktionsdelar.
Degeln instampas kring en jdrnschablon
direkt mot spolenskeramiska isolering och avslutas upptill medelst en krans av eldfasta stenar, som iven innehiller en tappnings-snytmot
ugnens framsida och en slaggnings-snytfor avdragning av slaggen mot ugnens baksida. For
att kunna fora bort rokgaser, som alstras vid
smiltningen, finns runt ugnskransenoppningar,
genom vilka dessa gaser medelst en sdrskild
flaktanld,ggning sugas ut.
Degelmaterialet ar en kvartsmassaoch utgor
alltsi s. k. "sur infodring". Jirnschablonen
smdltesned med den forsta chargen,och samtidigt sintrar den bakom varande massantill en
degel med ganska god hillfasthet. Degelns
diameter ar 73OOmm och baddjupet vid en 12
tons charge'blir di ca 7400 mm, ugnsspolens
diameter dr ca 760o mm och spolen innehiller
ca ett ton koppar:
Problemet vid stora hogfrekvensugnar d.r
bl. a. att konstrueradegeln si att den hiller vid
tippning. Man torde till och med utan overdrift kunna pisti, att svirigheten att bemdstra
detta problem sdtter grdnsen for den storlek
man tors gi
til. Pa Kilsta-ugnen dr degel"pp
i KilstanrtluerAet. Pi bildex sy'nas 7 ao
"Cellkorridoren"
diirrarna till de 10 brandsiikra cellerna ltir Aond.ensatorbatterierna. Mani)aerdon lar fillharande 'fliLtar ha placerats
mellan ddrrarna. - En d.el aa s6enkamtnarex med nkgra at
hontahtorerna lar Aoppling at, kondensatorgruppema. Eleh,niker Henry Therus oisar hur enhelt d.et g3r till ndr
KilstastdlaerAetr 5000 hiistkralter siitts igdng. - I lnan1ueft
,'anmet reglerar smiiltare Osuald lohan.r.ron in effehten pci
ugnen. Boforsfoto Falk.
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veggenstjocklek vid ny ugn ca 150 mm. Veiggen tillites 96. ned till ca 50 mm, di resterna
miste spettasur och ny degel stampasin. For
va\e chargeminskas ndmligen degeltjockleken
under inverkan av den hoga temperaturen,
eventuellakemiska angrepp,lokala urfrdtningar
etc. Med den jdmforelsevis korta drifttiden
foreligger dnnu inte nl"gra sakra uppgifter om
huru minga chargervarje degel i Kilsta-ugnen
kan anvandas,men det synesrora sig omkring 40.
Vid en hogfrekvensugn kommer, som av beskrivningen framghr, alltsi smdltan aldrig i
direkt beroring med de primdta elektriska
kretsarna utan smdltning istadkommes genom
den vdrmeutveckling som virvelstrommarna
alstra pi grund av induktion i chargen, di
ugnsspolengenomflytes av strom. Vid full last
pi ugnen dr stromstyrkan i spolen 18000 ampdre, varvid for kylning av spolen denna genomflytes av en vattenmdngd av ca 4oolit. /min.
Den hogfrekventa strommen alstrasi en omformare. Denna bestir av en synkronmotorpi
5000 hkr, TOOOvarvfmin., 8000 volt, vilken
driver 2 stycken parallellkopplade enfas synkrongeneratorer, vardera 1700 kilowatt, 600
per./sek., 2100 volt. Den sammanlagdageneratoreffekten dr silunda 3400 kilowatt. Att
effekten dr uppdelad pL 2 maskiner har ingenting med anlaggnin gensprincipiella utformning
att gora, utan dr helt betingad av konstruktiva
skdl. Det skulle blivit svirare och dyrare att fL
generatoreffekteni en enda maskin.
Omformaren startasfr6.n maskinrummet.Maskinen sdttesi ging och infasas automatiskt pi
ndtet. Frin start till infasning Ltglr ca 85 sek.
under vilken tid motorn utvecklar ca 4000 hkr.
Man kan hanv nkna ut, att det Ltgitr ca 75
kilowattimmar for att fL upp maskinen i fullt
varvtal. Hogspdnningsbrytarnaoch starttransformatorn, som ombesorja startforloppet, dro
placeradei ett stdllverkshusca 100 m vdster om
stilverket.
En hogfrekvensugn kan ju till sin uppbyggnad betraktassom en elektromagnet,d. v. s. en
lindning omkring en jdrnkdrnu (: chargen).
Ugnen krdver alltsi magnetiseringsenergioch
detta i mycket stora kvantiteter. Det skulle dels
vara oekonomiskt, dels medfora regleringssvirigheter att dimensioneraomformarens genera-

Omforruareaggregatel: lltotorn ; milten med en Senerator pA
aar sida. Boforsfoto Falk.

torer tillrickligt stora for att dven leverera
magnetiseringsenergin.I stillet alstras denna i
ett stort kondensatorbatteri,inkopplat mellan
generatorernaoch ugnefl och inneslutet i 10
brandsdkra celler. For den intresseradekan
ndmnas, att kondensatorbatteriethar en effekt
pi. losooo kVAr (- reaktiva kilovoltampdre).
For att reglera ugnseffekten allt efter smdltbehovet, dvensi for att kunna instdlla effekten
till de ldgre vdrden som erfordras vid enbart
varmhillning, reglerasgeneratorspinningenoch
inkopplas automatiskt storre eller mindre del
av kondensatorbatteriet.Hdrfor behovliga kontaktorer och omkopplare med tillhorande skensystem dro inrymda dels i en skenkammare
ovanfor kondensatorbatteriet,dels i ett kopplingsrum bakom ngnarna.
Skensystemetinnehiller ca 17 ton koppar.
Omformare och kondensatorbatterihar for
sin kylning vardera ett fldktaggregat om 23
m3/sek.
For omformaren och kondensatorbatteriet
finns vidare kolsyreutrustningmed automatisk
utlosning vid brand.
Anliggningen har som forut ndmnts tvi
ugnskroppar,vardera f.or t2 tons charge. Sivdl
dessasom omformaren och kondensatorbatteriet
dro, sivitt man vet, de storsta i sitt slag i virlden, och ha tillverkats av Asea, som dven stitt
for en vdsentlig del av montaget.
Det ir si ordnat, att man kan smdlta i den
ena ugnen med ca 2500 kilowatt, medan man
for varmhillning av smdltan i den andra ugnen
disponerar ca 900 kilowatt. Ddrest enbart
smiltning foretages medger ugnskroppen en
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maximal inmatning av 3400 kilowatt. Niir
samtidig smdltning och varmhillning phghr, dro
ugn^rna elektriskt kopplade till varandra s3'att
smdltugnen gir som transformator for varmhillningsugnen. Vilken som helst av ugnarna
kan anvdndasfor smdltning, varvid den andra
ugnen kan gh for varmhillning.
Sedan omformaren startats i maskinrummet,
skotes anldggningen av smdltaren frin manoverhytten pi ugnsplanet. Hir kan han alltsi
reglera effekten efter behov, utfora omkoppIing till varmhillning etc. samtidigt som han
genom signaltablin kan overvaka att anldggningens olika delar fungera riktigt. Han har
eiven kontroll over lagertemperatur m. m. Pa
omformaren, vattencirkulationen for ugnarna
m. m. Omformaren stoppas frin maskinrummet eller frin manoverhyiten.
Ugnarnas tippning verkstdllesgenom elektrohydrauliskt maskineri, som manovreras frhn
kontroller uppstillda bredvid ugn^rna. TiPpning framLt kan ske 100o och bakit for
slaggning 75" .
Hogfrekvensugnen ldmpar sig bdst for tillverkning av legerade stil samt kolsiil av hog
kvalitet. Stilet smdlter mycket fort i dessa
ugnar, varfor forlusten av i chargen ingiende
legeringsdmnen genom oxidation blir mycket
liten. Mycket rena rimaterial, med liga fosforoch svavelhalter, dro emellertid absolutnodvdndiga, endr nigon fosfor- och svavelraffineringi
ugnen icke dr mojlig med hinsyn till infodringen. Forutom fallande skrot frin egna verk,
s. k. itergingsskrot, anvdndas ddrfor endast
trdkolstackjdrnoch jdrnsvamp i insatsen.
Frin chargering till tappning av en 12 tons
charge beriknas vid kontinuerlig drift (a-skift;
LtgL ca 4,5 tim.mar. Energiforbrukningen for
en sidan charge blir ca 8000 kilowattimmar.
Anldggningens irsproduktion berdknas till ca
i7000 ton. Framdelesir det avsettatt installera
ytterligare en 1.2 tons degel och en sdrskild
varmhillningsomformare. Hdrigenom erhilles
en vdsentlig okning av produktionen.
Manduerhyttenp2 "6are planet'. Vdgen t. h. anldndes'fdr
appadgning au legeringsmetaller o. dll. Sniiltare Erih
rtid
Bragdix drar slagg, aarild. ugnen Ar tippdd baAdt. tappningen stfrr srndltaren dd maniiaerorganet l6r tippningsmasAineriet. - Smiiltare Osttald lohansson och hliilpsmd.ltare
IY/ilb. Heinen cbargera legetingsntetall ,rr,
illk
o U^rU.
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VID AB BOFORS
uAI,TORTSANT,,ACCNIITGDN
Ao KamrerBERT HENNING
I slutet av 1800-taletuppfann en amerikansk
statistiker vid namn Herman Hollerith en metod att underldtta det vdldiga statistikarbetet
vid folkrdkningarna. Denna metod byggde pi
elektisk kontakt genom h8-l i kort. En mekanisk princip for korning av h&lkort tillkom
ungefdr samtidigt och hade till upphovsmanen
ingenjor, JamesPowers.Dessabida
am-erikansk
personer l-tar givit sina namn nt de dn i dag
iedande hilkoitssystemen,systemHollerith, det
elektriskt arbetande, och system Pou'ers, det
mekaniska. Utvecklingen frin de forsta enkla
hilkortsmaskinerna till dagenssnabbaoch mera
fulldndacle maskiner, som automatiskt rdknar
med alla fyra riknes;itten och som skriver sivail
siffror som alfabetisk text, irar varit storartad'
har starkt utvidMaskinernasarbetsmojligheter
inte blott for
de
anvlinds
sats och numera
utstrdckning
i
stor
dven
itutittitku dndamnlutan
som bokforingsmaskiner,szirskilt i de storre
foretagen.
a a

o t l

HalkOl'Ief

Hilkortsmetodeninnebat, att text- och sifferuppgifter overfores till h8-lskrift, som stansasi
tiit. rta" dessastansadehdlkort, som bestir
av tunn kartong i format I81X82 mm, och ddr
"skriften" har form av rektanguldra hil, sker
sedan den maskinella bearbetningen av textoch siffermaterialet.

Det ldge pi kortet, som varje hil fir vid
stansningen
, anger hilets vzirde och betydelse'
Som framgir av vinjettbilden dr ett l'riikori indelat i 80 vertikala kolumner. Varje sidan
kolumn innehiller 72 ollka ldgen eller positioner. Av dessa anveinds 10 positioner till
stansning av siffrorna 0-9, varvid en siffra
stansasi varie kolumn. De bida ovriga av de
12 positionerna befinner sig i korthuvudet
o,r".rfo. 0-positionen,och de har sdrskildafunktioner. De anvdndsfor s. k' overstansningar,
bl. a. ftir att ange, att ett kort innel-riller negativa vdrden.
De 80 kolumnerna,som finns pi ett hilkort,
fordelas i olika gruPper eller fdlt alltefter de
olika dndamil, som hilkorten ir avseddaatt
tjdna. Genom denna indelning bestzimmesvar
ie olika uppgifterna skall stansasi korten' Ofta
forses desia fatt med tryckta rubriker i kortens
nedre kant.
Hilkortet pi viniettbilden avser en debitering, som ska1l piforas en anstdllds avrdkning
-"d itttt"ssekontoret. Av de stansade hilen
framgl.r bl. a., att vederborandesanstillningsnummer dr 55375och att det debiteradebeloppei utgor kr. 15: 00.
Stansning
Hilkorten stansasi en stattsmaskin,Dennadr
forsedd med tangenter for siffrorna 0-9 och
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Exempel pfr arbetskort i aerkstiiderna sonz iipen riAnrtg\f som bfrlkort 'fi)r redoaisningen.

for s. k. riverstansningar.Nar en tangent trycks
ned, stansafmaskinen genom en stansknivmotsvarandehil i kortet, och kortet flyttas ddrefter
automatiskt i sidled si ati ndsta kolumn kommer i stansldge. I de automatiska stansmaskinerna, som arbetar elekiriskt, tjanar tangentanslagen endast till att ge mekanismende erforderliga stansimpulserna.
De flesta av vlra stansmaskinerir forsedda
med anordningar f.or automatisk in- och utmatning av hilkort. Pi de automatiskastansmaskinerna finns anbringad en dupliceringsanordning, som mojliggor automatiskt upprepande
av vissa, for ett flertal kort gemensammauppgifter, exempelvis datum, kundnummer eller
kontonummer. Hdrigenom kan en hel del av
stansningsarbetetautomatiseras. Vidare har
man vid stansningenmojlighet att med hjdlp
av sdrskilda styrskenor tabulera forbi vissa, ej
onskade kolumner eller fdlt.
Stansning av alfabetisk text sker med en
alfabetisk stansmaskin,som har ett tangentbord
av ungef.dr samma utseende som hos en vanlig
skrivmaskin. Vid stansning av alfabetisk text
stansar maskinen 2 heI i varje kolumn. En
bokstav uttryckes ndmligen genom kombination
av 2 siffror i samma kolumn.
Bofors hilkortsanldggning betjdnar dven Nobelkrut och Tidaholmsverken, och det dr en
stor mlngd s. k. primdrmaterial, som frin olika
hill flyter in till hi.lkortsavdelningen. Uppgifterna i detta orimdrmaterial skall si overforas
till hilkort geno- stansning. H&lkorten kan i
minga f.all sjdlva tjdnstgora som primdrmate-
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rial. De flesta av B-pilens ldsarehar vll nigon
ging kommit i kontakt med de hilkort, som
anvdndes som materialrekvisitioner och arbetskort och som ddrfor forsetts med erforderliga
fortryck med plats for handskrivna noteringar.
Vid stansningay dessakort avldser stansoperatrisen de pi korten gjorda noteringarna och
utfor motsvarandestansning.
Eftersom den stansadehilskriften utloseralla
efterfoljande operationer vid den maskinella
bearbetningen av korten, ir det viktigt, att
stansningenblir felfri. Hilskriften kontrolleras
dirfor i en sdrskild kontrollstansmaskin.Kontrollstansmaskinenhar sammatangentbord som
stansmaskinerna,men i stdllet for stansknivar
dr den utrustad med "kdnnstift", som avkdnner
de stansadehilen, nir tangenternatrycks ned.
Kontrollstansningenutfores pi sammasdtt som
sjdlva stansningen. Hilkorten flyttas silunda
kolumn for kolumn si linge som kontrollstansningen overensstimmer med den gjorda hi.lstansningen.Om en olikhet uppkommer, reagerar kontrollstansmaskinengenom att stanna,
och ddrigenom upptdcks eventuella felaktigheter, och erforderliga rdttelser kan goras.
Siansmaskinernabetjdnasav sdrskilt utbildade stansoperattiser, vilka uppnir en mirnga
gilnger imponerande fingerfirdighet. Skickliga
operatriserstansarca 200 hil per minut.
Sortering
Nir hilkorten blivit stansadeoch kontrollstansade, ligger de som regel inte i den ordning, som ir nodvdndig for bearbetningenav
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siffermaterialet.Korten miste ddrfor sorteras
i onskad ordning, exempelvisefter avdelningsnummer, produktnummet, ordernummer eller
efter nigon annan notering, som stansatsi
korten.
Sorteringsarbetetutfores i sorteringsna.rki'
ilen. Denna ir forsedd med ett kortmagasin,
frin vilket korten matasin i maskinen,och den
har dessutom13 styckenmottagningsfack. N{askinen sorterar korten pi en kolumn i sdnder.
Ndr korten matasin i maskinen,passerarde en
urvalsmekanism,som styr korten till de fack,
som motsvarar de stansadehllen. Alia kort
med siffran 9 stansad i sorteringskolumnen
faller ned i fack 9, alla kort med siffran 8 i
sorteringskolumnenhamnar i fack 8 o. s. v.
Vira s rteringsmaskinerarbetarmed en hastighet av 27.000 kort i timmen. Di sorteringen
sker pi en sifferkolumn lt gingen, och man i
de fiesta fall har mer ein ett ensiffrigt tal att
sortera,gir arbetet i sjdlva verket l&ngsammare
dn vad ndmnda 27.OOOkort per timme anger.
Gdller det t. ex. att sortera en kortbunt pi
fyrsiffriga varunummer, f\'r man inte mera lin
ca 6.000 kort fdrdigsorteradepl en timme.
T abulering
Sedande stansadeh&lkortenblivit sorterade
i onskad foljd eller gruppering, behandlaskortmaterialet i den s. k. tabulatorn, som dr en
Froken lngrid KarJssorttid en nrtderu elektrish
Inlerjijr Jrritt s/trtt.;ttnrnet, lrbknarna Can
slan-snttt.rkin.l:v11Q1117
Frattsson ocb Anita Ktr/.r.ron niirmut hatnerau. - l7x72viar
Jonston ijr "bts" ldr llicAarnt i lzrtntrol!.rlaitss11.
frfin honn'ollstdl?rranznel. Fr. t. till h. .r)tta frAhen Edit Btrg-
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quist, frttarna Mariattne ffi'nlls.toil Anna Lind, Sonia Ekblon, lrdknartza Anita Kols.rctn, Gutt Ftattssott och Ral
Andersson. Boforsfoto Falk.

ffi

ffi

automatisk, kombinerad skriv- och rdknemaskin,
som pi elektrisk vd,g avlaser hilskriften i korten, ndr dessa matas in frin ett inrnatningsmagasin.
Principen dr den, att korten passerarmellan
en vals och ovanpiliggande borstbrygga, i vilken det finns 80 st. metallborsta,r,allisi samma
antal som antalei kolumner i hilkorten. Ndr
det dr hil i korten, trdnger metallborstarna genom dessaoch fir kontakt med valsen, varvid
elektriskaimpulser skickastill maskinensrikneoch skriwerk. I en tabulator ingir elektriska
ledningar med en total lingd av omkring 1 mil.
Tabulatorn skriver hdrvid automatiskt ut
listor eller tabeller enligt de stansadeuppgifterna i korten. Samtidigt utfor den erforderliga
rdkneoperationer och skriver resultatsiffrorna
pi onskad plats pi listorna. Man erhiller siledes frin tabulatorn fdrdigskrivna och fdrdigriknade bokforingsblad, kostnads-och intdktssammanstdllningar, avloningslistor, fakturor,
kontokuranter, forsdljnings- och produktionsstatistiska uppgifter, inventarielistor o. s. v.
Med hjnlp av karbonpappereller sdrskildafdrgband kan flera expmplarav sammalista erhillas.
Utskriften av uppgifterna kan ske pi. olika
sdtt. Vid s. k. listning ir maskinen instilld si,
att den skriver en rad for varje kort, samtidigt
som summan eller saldot for olika kortgrupper
skrivs ut. Vid s. k. tabulering, som dr vanligast, liter man maskinen sammanrdknah6.lkortsuppgifterna gruppvis och utskriva summaeller saldosiffror for varje grupp. Ddrjdmte
utskrives resp. gruppbeteckning.
Tabulatorn dr omkopplingsbarfor olika slag
av arbeten. Kopplingarna utfores pi en kopplingsplatta, si att man i varje sirskilt fall kan
erhi.lla den uppstdllning och korning som
onskas. Man har en fullstdndig rorlighet och
har alla kombinationsmojligheter,ndr det giller att styra de uppgifter, som maskinen avldser p6. korten, till olika rdkne- och skriwerk.
Man kan koppla bort skriwerken och endast
l6ta rdkneverkenta hand om uppgifterna, man
kan lhta maskinen avlasa endast vissa stansningar i korten, man kan fi en stansaduppgift
utskriven pi flera stillen pi listan o. s. v.
Man skiljer mellan numeriska och alfabetiska tabulatorer. Av namnen framgl.r vad som
dr den egentliga skillnaden, ndmligen att den
numeriska endast hterger siffror, medan den
alfabetiska frin sifferkoden i korten dven utskriver bokstdver.
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Efter tabulering eller listning i tabulatorn
kan hilkorten sorterasom for anvindning till
andra korningar. Frin sammahilkort kan man
siledes f6, alla de sifferuppstdllningar, som behovs for olika indamil. De hilkort, som exempelvis ligger till grund for avloningsutrikningen, d. v. s. arbetskorten,anvdnds efter avloningsarbetetfor bokforing och redovisningav
arbetskostnader,
for uppgifter till planeringsavdelningen om nedlagda arbetstimmarper order
och arbetsplats,for lonestatistiko. s. v.
Y6"ra tabulatorer arbetar med en hastighet av
ca 9.000 kortgenomghngarper timme. For att
ge en forestdllning om den kolossalakapacitet
en tabulator har, kan sdgas,att det dr en god
prestation att for hand skriva 6.000 bokstdver
pi en timme och att en framstiende maskinskriverska kan uppni ca 20.000 nedslag pi
samma tid, medan en tabulator utan svirighet
skriver ca 800.000 siffror p& en timme, samtidigt som den ocksi summerarsiffrorna i olika
gruPPef.
Specialmaskiner
De ndmnda maskintyperna,stans- och kontrollstansmaskiner,sorteringsmaskiner
och tabulatorer, ir de for hilkortsmetoden grundldggande arbetsmaskinerna.Forutom dessa finns
emellertid nigra hilkortsmaskiner, som kan betraktas som hjdlpmaskinereller specialmaskiner.
Sisom hjdlpmaskin till tabulatorn raknar
man vanligtvis den automatiskasuntnxdstan:ntasAinen. Ndr denna ir kopplad till tabulatorn,
stansar den genom elektriska impulser frin
tabulatorn s. k. summakort for varje summa
och/eller delsumma, som tabulatorn utrd.knar.
For varje kortgrupp, som passerartabulatorn
och som kdnnetecknasav en viss gemensam
stansning,stansarsilunda summastansmaskinen
automatiskt ett hilkort, som innehiller slutsumma jdmte gruppbeteckning for kortgruppen. Dessa summakort kan mi.nga glnger ersdtta motsvarande kortgrupper vid den fortsatta sifferbearbetningen. Fordelen med detta
forfaringssdtt dr att kortantalet kan nedbringas
vdsentligt och den vidare bearbetningen foljaktligen ske snabbare.
En annan hjdlpmaskin dr den reproducerande
stansmaskinen,som kan reproduceraeller civerfora uppgifter, som dr stansadei ett kort till
andra kort. Om man behover tvi exemplar a.v
varje kort eller om en och sammauppgift, t. ex.
konto eller irtal, skall stansasin i en stor

r
mtingd kort, klarar den reproducerande
stansmaskinen dess:rarbeten automatisktoch med
en hastighetav 6.000 kort i timmen.
Den s. k. kollcrtorn ir en sorteringsmaskin
rned speciellauppgifter. Den kan sortela ihop
tvi kortserier i gemensamnumrnerfoljd, den
kan utsorteraen kortserieur en annan,sortera
in nya kort i en kortbr.rnt,samtidigt som den
plockar ut motsvarandegamla kort, den kan
vidare ur en kortmassaleta ut kort med vissa
onskadevrirden, ocl-rutfora en hel del andra
arbeten med en hastigl"retav 29.00A kort i
timmen.
Till hjalpmaskinernakan ocksi heinforasen
rnuI t i pI i cer artd.e s/ att,rn a.rk i n, son rnr-rltiplicerar,
dividerar, adderar eller subtraherarr-rppgifter,
som finns instansadei kort. Dessaarbetenkan
antingenutforas separateller ocksi i kombination med varardra. Silunda kan en kombinerad
multiplikation och division utforas sisom ez
operation,likavil som kombineradaddition och
subtraktion.Vir nuvarandemaskin utfor dessa
matematiskauppgifter med en l'rastigiretav ca
i.400 kort i timmen, samtidigtsom den stansar
in sifferresultateni korten. En ny multiplicelande stansmaskinmed den dubbla kapaciteten
vrintasemellertidhem inom niirmastetiden ocl'r
kommer bl. a. att tagasi ansprik for omfattande matematiskaberuikningarfor konstruktionsrdkning.
l<ontoretsoch ballistiskaavdeh-ringens
BILDIIRNA: Frr lltj-Li.r Norclh rid er sortetiitg:nashin. Interidr lr'in.ror/erinper nted 3 7ltr:Li]/er.rottt sAitt.r tt'
irwrra Rilh Ktr/.s.ro'toch Knin Ahlberg och lroAen Elisabeth
Herr All"ut Io/:tr.r.,ou t')d den tnodernat/e
Rundtlt'ist.
/tbu/trtornt.rkipen, Hetr All;in Jerntld, chcI lr)r EDH oc/t
/sen Vtlter Ktrrl.r.r,tn.r1na.' i btI,.gtlpdet. -- I kofi,rrkir.el,
.ton innehi/let'nti/jortt/.t
l:ort oclt dir sl1;itttlsle orclning
)lt;i.tte redd, t')nner nttn b/. d. bet E;ic Landin ocb lrdken
Anitt Aagtst.raz.
Boforsfoto Frrlk.
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Tabulatorrurnmet.
Vid de oliAa mashinerna sti fr. u. t'rn
Vera Berglund, herr AJlan fohansson, frdAen Ann-Marie
Nyqaist och lterr Valter Karlsson. Boforsfoto Falk.

Boforsverkens hilkorts anld.ggning bestir av
13 stansmaskineroch lika minga kontrollstansmaskiner,4 sorteringsmaskiner,1 alfabetiskoch
3 numeriskatabulatorer,2 reproducerandestansmaskiner, 1 summastansmaskin,1 kollator, 1
multiplicerande stansmaskin jimte ett par
andra,hdr icke beskrivnamaskiner. Samtligadr
av typ Hollerith. KoncernbolagenNohab och
\Tedaverken har sina egna h8.lkortsanldggningar.
Hd,lkortsarbeten
Som tidigare ndmnts arbetar Boforsverkens
hilkortsavdelning dven for Nobelkrut och Tidaholmsverken och utfor en stor mdngd arbetsuppgifter for ekonomiavdelning,planeringsavdelning, forsdljningsavdelningaroch konstruktionskontor. Di det inte dr mojligt att inom
ramen for denna artikel istadkomma en fullstindig redogorelsefor dessaarbeten,skall hdr
endastlimnas en oversikt i starkt koncentrerad
form.
Sedan mlnga fu tillbaka sker all bokforing
och redovisningi bolaget med hjdlp av hilkort.
Pi. detta stora omr6.dest6ter man pi uppgifter
for affirsbokfdring och kostnadsbokforing,inkluderande inkops- och forsdljningsdagbocker,
memorialer, huvudbok, reskontra,materialredovisning, kostnadssammanstdllningar,produktions- och tillverkningsstatistik etc. for att bara
ndmna nigra. Planeringsavdelningarn
a hamtar
en stor del av sina uppgifter frin sammaredovisningsmaterial,som anvdndesfor bokforingsdndamil, och erhiller frin hi.lkortsavdelningen
listor med uppgifter om beldggning i fabriker
och verkstdder, upparbetad tid pi olika order
etc. For fcirsziljningsavdelningarna
utfores for-
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sdljningsstatistikav mingahanda slag. Intressekontorets avrdkningar med de anstdllda kores
hilkortsmdssigt sedan ett par ir tillbaka, och i
hr har loneavrdkningenfor timavlonad personal
vid Boforsverken och Tidaholmsverken blivit
en ny uppgift for hi.lkortsmaskinerna. Loneoch personalstatistik,skatteredovisningaro. dyl.
framstdllesocksi. pi hi.lkorisavdelningen.
For att ge en uppfattning om h&lkortsarbetets
storlek kan ndmnas,att omkring 75 olika typer
h6"lkortforekommer i bolaset och att hilkortsmaskinerna idigen bearbeLr drygt 4 miljoner
kort, av vilka overvdgandedelen anvdnds till
ett flertal olika korningar. Med en smula overdrift skulle man kunna pisti, att allt som hinder i foretaget registreraspi hi.lkort.
*
Det ir av vikt att i storsta mojliga utstrickning forenkla och forbilliga den administrativa
delen av ett foretags verksamhetoch att dven pi
kontorsomridet lita maskiner ta hand om si
mhnga rutinartade arbetsuppgiftersom mojligt.
Utvecklingen av hi.lkortsmaskinerna g3.r stadigt framit. Pi senaretid har man borjat anvanda elektronror i vissa maskintyper och ddrmed lyckats oka hastighetenavsevirt. Det fortjdnat ndmnas,att maskinernu konstruerats,som
i viss utstrdckning kan stansahelt automatiskt.
Detta sker pi si sdtt, att man i stdllet frir att
skriva siffror pi korten markerar med en grafitpenna i de fdlt, ddr hilen skall stansas,i vilka
fiilt hjnlpsiffror finns tryckta. For att fh talet z5
stansatgor man ett streck over 2 och 5 med grafitpennan.De pi detta sitt mdrkta korten ldgges
in i en sdrskilt utbyggd, reproducerandestansmaskin, i vilken strecken ger impuls till
elektronrtir, som utl6ser stansningi de "markerade" falten med en hastighet av 100 kort i
minuten.
Fordelen med hilkortsmetoden d.r, att n:ir
primdrmateialet ar stansat.si har man i hilLorten ett ofordnderligt text- och sifferm aterial,
som kan bearbetasett flertal ginger. De olika
uppgifter, som erfordras frhn detta material, tar
hilkortsmaskinerna fram minga ginger snabbarc dn nigon annan maskinell eller manuell
metod. Ddrmed d.r inte sagt, att hilkort-alltid
dr den magiska formel, som loser alla problem.
Det ir dock anledning tro, att hilkortsmaskinerna, som hittills representerarfullindningen
pi. kontorsteknikensomride, kommer att erovra
nya och allt flera arbetsomr&den.

"VaRNING
"IUURPARK"
FORRAIUUR"
N0BBLKRUTS
Som vdl de flesta anstdllda vid det hdr laget
har reda pi, finns vid Nobelkrut en hel del
djur, och av dessad.r tv6"arter ratt sdllsyntafor
vl,ra trakter. Inom industriomridet, vars areal
dr omkring 250 hektar och som dr inhdgnat
med industristdngsel,finns nu kronhjort, dovhjort, ridjur samt en kraftig harstam.
Ursprunget till "djurparken" var att en ridjursget hosten 1947 forinade sig in pi omridet genom en tillfdlligt upptagen oppning i
stingslet efter att ba vait hetsad av hundar.
P3.virsidan iret dirpi. nedkom geten med en
killing. Sammavir anskaffadesen r&djursbock,
som under den svira vintern 7947-48 omhdndertagits i utmattat tillstind av en lantbrukare
utanfor Lindesberg och direfter for en tid inforlivades med ovriga djur i hans ladugird.
Denna bock blev si smi.ningompappa till flera
sm5.ridjurskillingar, och det to;tala antalet rZdjur torde nu uppgi till ett Ll-tal. For att fi.
en si god ri.djursstam som mojligt har ytterligare djur anskaffats. Silunda har en bock
erhillits frin trakten av Hasselfors, en frin
Goteborg genom Slottsskogensformedling, som
nl"gra fiskare infingade, ndr den kom simmande mellan ett par oar i havsbandet,samt senast
en av overmontor Ivar Bergfelt pa Skranta i
vintras tillvaratagen skadad get, som gitt ned
sig pi Mockelns is. Den ri.bock, som erholls
frin Hasselfors, hade en lantbrukare funnit
overgiven i skogen och fott upp. Pi grund av
att den med tiden blivit folkilsken hembjods
den it bolaget, och trodde man att bocken, genom att den sammanfordesmed andra ridjur,
skulle bli fredligare. Nigon fordndring i temperamentet kunde emellertid inte formdrkas,
utan det blev tvdrtom hetsisare. Detta fick 6.iskilliga anstdllda vid RA nf^t^ och d6. i synnerhet de kvinnliga, som bocken pi. ett allt for
brutalt sdtt gjorde sin uppvaktning. Djuret
miste tyvdt till slut avlivas. I juni minad i ir
tillvaratogs inom omridet en nyfodd, moderlos
ridjurskillinS, som kommer att iterbordas till
omridet si snart den blivit vuxen och kan klara
sig sjdlv.
Genom att ridjuren sig ut att trivas kom
tanken att om mojligt fortsdtta inplanteringen

med nigon annan liimplig djurart. Valet foll
pi vf,.rt stitligaste hjortdjur, kronhjorten. Forsok att anskaffa kronhjortar gjordes men med
klent resultat. Doktor Bengt Berg, som tillfri.gades foreskrev norskahjortar, emedande skulle
vara hardigare och bdst kunna klara sig i virt
bergslagsklimat.Dessabetingadeemellertid itskilliga tusenlappar i pris, och med de svirigheter, som dessutomvar forknippade med infingandet av djuren, kunde projektet inte genomforas.
Ndsta forsok gjordes med att anskaffa dovhjort. StadstredgardsmdstareKarl Axelsson,
som bland annat d.r chef for Slottsskogen i
Goteborg, besiktigadeindustriomridet och kom
till den slutsatsen,att omridet var synnerligen
l?impligt for inplantering av hjortdjur. Genom
stadstrddgirdsmdstarensformedling erholl si
bolaget fona i.ret i april minad fem dovhjortar,
tvl, tjurar och tre hindar. Av vad som i skrivande stund har kunnat konstaterashar stammen
uttrkats med itminstone ett djur till.
I sambandmed stadstrddgi.rdsmdstare
Axelssons besok pi Nobelkrut limnades ett halvt
lofte om att vi nigon ging i framtiden skulle
Fdrfattaren ldr d.en moderl|:a
Boforsfoto Tillman.

rddjar:Eillingen

iita ur flasAa.
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Fiirf. torde vid rubriksdttningen till lika delar ha
inspirerats av Hasselforsbocken och av Vicki Baums senaste
roman. Red:s anm.
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BOTAGSTBIININGEN
Meddelande
om personaliindringar
i verkstadsledningen.
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Doubiofitrnt bli srt urna, att de dta ur banden. Bilden tagen
:istlidna ainter aid Ny KrutbruAet. Boforsfoto Falk.

fL overtaga ett par kronhjortar. Loftet holls,
och i ir anldnde fr6.n Slottsskogenett par stetliga kronhjortar.
M6.let att forse omridet med kronhjort dr
alltsi nitt och det dr nu bara att onska an
djuren skall trivas och foroka sig. Arbetet med
anskaffandet och inplanteringen av djuren har
varit synnerligen intressant och har ffitn alla
hi.ll motts med intresse och uppskattning inte minst frin de anstdllda ute vid Nobelkrut,
vilka ju allt som oftast ha tillf2ille att se djuren
inom sitt eget arbetsomride.
Denna artikel skulle inte vara fullstdndig, om
inte verkmdstare Birger Anderssonsoch skogvaktare John Perssonsna.rnnndmndes. Dessa
bida prdktiga nobelkrutare har pf,. allt sdtt
hjelpt undertecknad med arbetet for djurens
trivsel. Ho har bdrgats och inlagts i lador for
vinterbehovet, foderplatser har uppsatts, saltsleken utlagts o. s. v. Minga timmar har den
numera pensionerade verkmdstare Andersson
offrat, di han under den gingna vintern si gott
som dagligen sett till att djuren fitt sin ranson
av morotter och ho.

Till stut .r, ,rnnrnanlng till de anstdllda vid
Nobelkrut. Undvik att mata djuren och di i
synnerhetdovhjortarna! Det dr foralldel trevligt med tama djur, men ndr de blir si tama att
de vid arbetetsslut foljer med ut genom porten,
dr det inte si trevligt.
lsb
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Under juli-augusti ha foriindringar skett i
ledningen for Kanonverkstdderna(VK), Ammunitionsverkstdderna(VA) och Fdltverkstaden (VF).
Ingenjor Gosta Goransson,som varit chef for
Kanonverkstiderna sedan 1932, har flyttat upp
till overingenjdrStrombergsom dennesassistent
och kommer dirfor i fortsdttningen att syssla
med frigor, som berora samtliga verkstdder i
Bofors.
Som eftertradarc ht ingenjiir Goransson har
intrdtt civilingenjor Stig Olsson, som tidigare
varit chef for traktorverkstaden i BolinderMunktell, och som nu varit i Bofors ca ett halvt
fu for att sitta sig in i hdrvarandeforhillanden.
Ingenjor Valfrid \Tallstrom ldmnar Bofors
och sin befattning i Ammunitionsverkstdderna
for att tillheda en befattning i Pentaverken.
Efter ingenjor \Tallstrom tilltrdder ingenjor
Paul Olsson som chef for Ammunitionsverkstdderna och flyttar siledes over frln Filtverkstaden, som han lett sedan1937.
Ingenjor Erik Svanberg, som hittills tjdnstgjort i Ka,nonverkstddernasedan 1.947,<ivertar
nu ledningen av Fdltverkstaden.
Ingenjor Gunnar Kempe eftertrdder ingenjor
Svanberg som verkstadsingenjor for bearbetningsavdelningarna i Kanonverkstaden. Tidigarc har ingenjor Kempe varit verkstadsingenjor
for Grovbearbetningsverkstaden
i MG och har
senast handhaft Arbetsstudieavdelningensmetodstudieavdelning.
Avd.V den72.8.19r2.
Sb
FrAn vrira utliindska

st&lfiirbtndelser.

En bild:ida aa Sture Araid.sson: 6uerst till rdnster IJtsiht
6rer Bofors nyinki;ptalaoighet fdr kontor, stLllager och bArdrer€stad. i Milano. - Ingenjbr Artidsson och disponent oclt
f r u lY i j kand er ti lls arntnans med B of orsrept esentan t erna d okl or
ocb diredtdr Redaelli och direAtijr och fnr Dall'Ara. Ingenjdr Recbia ocb dircktdr Dall'Ara med Bofors seruicebil. Till lti)ger tre bilder frdn Holland: Diiekriir Saerre
Sohlman tillummau
med direLtbretna Retersrta ocb Zinmer. Firmanamne, lyner pd shylten. En hamnbild frfrn
Volendam. - Nederst laga llitiga lisAare sina garn i Volendam.
De tad bild.erna ned.erct t. h. frin Belgien: Ingenjdr
Sdlouzal tillsammans nzed direAtdrerna Sohlman, Graim ocb
Lanzbillotte i Societi Bofors Belge. Nedre bilden tisar
samma berrar utanfdr Bofor:bolagets lastighet.
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Brev fr&n Tidahohn
Hdr pi Tidaholmsverken har vi nu borjat
komma iging efter semestern.Vir stad ligger
iu litet vid sidan om allfarvdsen och har en
lugnare takt, men indi hinner vi med vir del
av produktionen och fir uppleva en hel del nytt.
Byggnationernaha varit ganska omfattande i
hr. "Bruksgirdarna", den stora bostadsfastigheten med 18 ldgenheter,dr nu i det ndrmaste
fardig, och diskussionerna phgltr for fullt om
vilka, som skall bli de lyckliga innehavarnaav
nya fastighet stod under tah i iuli.
de 4 enkelrummenoch de 14 familjebostdderna. BraAsgfrrdarnas
Mlnga tro sig kallade - men vilka bli utvalda?
skulle smaka. \(edaverken fick ju brons genom
Hyran blir naturligtvis ganska h6g efter vira
Ragnar
Lundberg.
forhillanden. Ett annat bygg., som inte dr sA
Bonoplexetgors for fullt, nu fi vi monomer
synligt, ir tillbygget pi ammunitionsverkstaden
i stora kvantiteter frin Nobelkrut, och lagerhylfor den nya tvdttmaskinen. Yi ffu ocks&en ny
lorna blir alltmera fyllda. Det tycks dock vara
avbalanserad fdllbro mellan lastkajerna. Den
svirt att sdlja i ir. Forra iret var det tvdrtom'
gamla bron holl icke for vhr fina nya 2-tons
Di. kunde vi silja hur mycket som helst, men di
gaffeltruck. F. o. har hela transportsystemet
fick vi ingen monomer.
lagts om.
I montageavdelningenhiller vi dels pi med
Till byggnationenskall vi kanskeocks6"rdkna
lavetter till 40:an och dels med saxaroch andra
alla svalbon i montageavdelningen.Svalornadr
maskiner. Frin Bofors fir vi material till alla
alltid vilkomna gdster- och vi ser till att dom
detaljer noga upprdknade,tyvarr fattas det ofta
trivs, vi aktar oss bara, sh att vi icke fir deras
ett och afinat, som gor att det hela inte gfu sFt
visitkort i huvut.
bra, som vi skulle iinska, men det dr vdl alltid
"Jarlestenspark" bakom ammunitionsverksta- kirvt fore ndr en ny tillverkning skall iging.
den blir vackrare for varie ir, och frukttrdden
Ingenjor Ndsman, som burit huvudparten av
vdxer och frodas. Om nigra lr blir det kanske
arbetet med framskaffningen av allt som skall
ett problem, hur fruktskorden skall delas. Den
till, flyttar nu ifrin oss uPP till Bofors for att
viti sommarenhar dock medfort en del ohyra
dd.ragna sig it detta arbete. Vi ijnskar honom
pi trdden, men si har det ju varit i alla trddall framgbng och hoppas att han dven i fortsdttglLrdari ir. Vi har ocksi fitt en fin gymnastikningen tdnker pi oss.
stdllning med trapetsoch romerskatingat i par'
Annars 6r allt bra, och antalet anstdlldahiller
ken. Hdr skall 6vas och triinas, si att vi kan f3"
sig konstant. Den lilla minskningeni Ammunimed en och annan gymnast frin Tidaholmsvertionsverkstddernauppvags zv okningen i Maken till ndstaolympiad. Litet guld till Tidaholm
skin- och Montageavdelningarna.Man och man
emellan frigas det dock, hur det skall gi med
Bonoplexen.
Leo
Semesterbilder

t952.

1. m/s Marianne har som oanliS, sAtl i shytteltralik nellan
Storbn ocb Onerblichen. 2. "Sol Aring ufrr i;" !4r det en
oclt annan gins (Utubn) ' 3. IJlaiiniimnden samlad' till
dishassion, bemar Joban Nilsson (ord'ldrande) och Gdsta
Ehlijf ( hassiir), omgiuna au Bertil Persson ( sekr.), bik
Hembn ocb Araid Andersson. (Tui at niimndens ledamdter,
berrar Nilsson och Andersson, tillharde frrets Nobabmedaljdrer.) 4. De aita fishebfrtarna aila tid' btyggan pd Stordn.
6' Den nya lina
5. "Dramaten" finns ocAsi en p3 Ulfin.
brlggan ttellan Illodn och t'astlandet hade prenidt i 3r.
7. SnspojAarna hade god lycha, niir de lisAad.e Atabbor.
8. Illadn i sol. 9. BAtte fi:Aelycka, bfrde rnakrill och aitling'
Fotos: 1 och 4 Pontus Andersson, 2, 7 och 8 Ake Nilsson'
l. 5 och 6 E. L6nnberg, 9 G. Ytterberg.

For minga mdnniskor d'r id'kt mer dn en dilig
vana. Jag har sett folk kora bil pL tvh hjul i
kurvorna for att vid framkomsten sli sig ned
och bldddra i en veckotidning. Antingen skall
det vara sysslolosheteller ocksi skall det arbetas, si stickor och spinor yr. Det blev mer utrattat, om man lzirde sig att arbeta jdmnt och
lugnt med vilopauser,di och di med ordentligt
tilltagna miltidsraster och med tillrdcklig nattsomn.
-Dals ors

( " SVV5", Alntedabl

i6f

)
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B. K. FILEN, TidaholmsterAez. Stiende fr. v.: Stig Lundberg, K.-G. Andersson, Roland Eh.aall, Tage Lindberg, Anders Cron/toln, Stig Belt. Knistiende ft. v.: Stig Tidqti.rt,

HansSuensson,
RaneCarlsson,
AAeHolnt
"rffi::U !.ri::r,:,

Konpklubben

Filen, Tidahohn

Tidaholms enda korporationsklubb ir B. K.
Filen som bildades viren l9;t av eit gdng
grabbar pL filanvdelningen. Klubben har sedan sin tillblivelse utkdmpat flera heta duster
i olika idrotter. Av framgl,ngarna kan bl. a.
ndmnas en 2-0-seger 6ver F. 6 flottiljlag i
Karlsborg.
De matcher, som tiildrar sig storsta intresset pi Tidaholmsverken, dr B. K. Filens tvi
S.rliga moten med lokalkonkurrenten B. K.
Hammaren.
Hammaren dr inte nigon forening i egentlig
bemdrkelse,utan laget dr sammansattav f. d.
stjdrnspelarei fotboll som arbetap6.Tidaholmsverken. Hittills har tre matcher utkdmpats,
varvid lagen vunnit var sin g8.ngoch en match
slutat oavgjord.
Det kan ndmnas ati bida lagen med liv och
lust gir in for att segra. Det lag som har huvudparten av publiken pi sin sida dr B. K.
Hammaren, men detta kanske till storsta delen
beror pL att dess spelare ar nl,got dldre dn
Filens.
Om nigot korplag inom Boforskoncernen
onskar spela en match, gir det bra att kontakta
Stig Lundberg pi. Tidaholmsverken.
R. E.

Tiivlingen

orn lTohabs emblern

Vid utgingen av den fcireskrivnativlingstidenhade
30 fcirslag inldmnatstill ReklamavdelningenNohab.
Tdvlingsfcirslagenvoro mycket omvlxlande, frnn
enkelt utfcirda variantetpi ordet Nohab till detaljrikt
utformade kompositionervari turbinhjul, lok, dieseldetaljer, bevingadehjul, sktildh&llandelejon m. m.
ingingo. Uppgiften att rita ett nytt och vackert
emblemhar tydligen varit mycketfantasieggande.
Efter granskning av samtliga fcirslag besldt juryn
enhZilligtatt beldna signaturen"Bahon" med fcjrsta
pris. "Bahon" hade inlimnat 5 styckenolika fcirslag,
av vilka nr ), som hir avbildas,ansigsvara det ojiimfdrligt b2istai hela tdvlingen.
Det si belcjnadefcirsiagetdr mycket vll komponerat. Det fyller ocks8.tdvlingsbestimmelserna,
i det
att det innehiller firmans redan resistreradevarumdrke. Griphuvudet och det vingade-hjuletdro icke
bara dekorativa utan ha dven heraldisk innebcird.
Fcirslagethar ocksi den fcirtjdnstenatt det kan utfciras sivdl i liten skala, ex. i en nil, som i stcirre
skala pi en lokfront eller en maskinskylt.
Namnsedeln bar namnet Eric Olsson (anst. nr
80412), Reklamavdelningen,Bofors.
Bland &terstiendefcirslag ans&gjuryn att den ej
kunde utvdlja nl,gra 2:a eller 3 :e pristagare. Den
beslcitd?irfcirfcjresli bolagsledningenatt i stillet utdela 5 st. trcistprisit 2O:- kr. jimte hedersomndmnande.
Dessaoris tillf<illo:
Signatuten"Vad tyx" - Pontus Melin, Avd l4l,
Nohab.
Signaturen"Lok och ldphjul Fart och kraft" JohanLundh (nr T34) Avd. 61, Nohab.
Signaturen"Fru till Nohabit" - Bedes uppgiva
namn.
Signaturen"Bevingat" - Einar Sandelmark,Avd.
149, Nohab.
Signaturen"Ett fcirslag"- Hilding Johansson(nr
139), Avd. 61T, Nohab.
B. K. HAMMAREN,
Tidaholnsuerken. Stiende fr. v.:
Karl Lidberg, AAe Thuren, Ro1 Andersson, Olle Sandsn.dn,
Ktrl Sjdgren, Bror Adant.r.ron, Pon/us Fredrihsson (la.qledare). Knd,stttende: Ingtar Lindberg, BiJl Giiransson, G6.rta
Sahl.rtrbn., Gunttar O/.sson och Ragndr Hlikan.rson,
(Foto G. Lust.)
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Bolagets

uppvaktning

frdsarlfiranr
vid dtidsfall.

I ett saar till ign. "N" ltar dir. Nordquist liimnat
en del uppgifter bl. a. anghend.ebolagetsappuaktning
uid dtidsfall, diir "tom regel bolaget liigger ner en
krans aid ddd$all bland tjdnsteniin och arbettledare".
Nu undrat: Vore det inte ett riittfdrdighetskrau, att
alla Aategorier au anstiillda finge del ao denna uppaaktning aid iltt frfrnfalle? Eller har uista Aategorier
ao anstiillda giort sig mera fdrtjiinta au dylik uppaaktning? Det beter iu, att inldr di)d.eniiro ai alla liAa.
Kan rnan boppat p2 bolagets ocb dir. Nordqaists
mening om den uAen?
Kr.
Soor.r
Kr:s insdndarei B-pilen har dvedimnats till mie
fdr besvarande.Det ligger mycket i vad Kr segerori
likheten infiir diiden - tanken 2ir blde vacker och
riktig.
Skillnaden i bolagets framtridande i har iffi,gavarande fall ir naturligtvis historiskt betingad och utgtir
en kvarleva fr8n ildre tider, di tjinstemdnnen utgjorde
en mycket liten grupp, som stod fiiretagsledningen
personligenndra.
Att taga bort en gammal tradition av hfu if.fiLgavarande slag dr givetvis sv&rt. A andra sidan kan detta
faktum knappast i och fijr sig utg<ira nagot motiv fdr
att man skulle ytterligare utstrdcka den. Det kan fdr
dvrigt hiinda, att virdet i s& fall i mtngas 6gon blir
mycket litet.
Men natudigtvis til det att tiinka pl saken. Man
kan hlrvid 6verviga bide en utvidgning och en minskning av omfattningen av bolagets framtridande vid
diidsfall bland personalen.
H. Nordqai:t
*

Skyddspristiivlingen
verken.

vid Tidaholms'

D3 jag rned intretse tagit d.el au artihlarna betunfocb sAyddspristiiulani B-pilen
fande sAyd.dspropaganda
sAulle jag ailja utaidga ditAutsionein och iiuen pLtala
n7gra egenbeter ron upprfitt fdr Drifttaadelningen
bfr TidabolntsaerAen.
1 :a hoartalet 1952 bade Drifxaudelningen 35 ansriillda ocb inga olyck$all. Drifttaadelningen erbdll
dA 290 Ar., uarau inghr 15 Ar. till e.tt sAyddsonzbud,
plu 15 Ar. till arbetsledareklubben.2:a Aaartalet19j2
hade Driftsaadelningen 37 anstkllda och inga olycksfall under Auartalet. Driltsaadelningen erbiill dA 190
Ar. plus 5: 1o Ar. genorn shyddrcmbudettill en sjuAhjAlpsfond sanzt 10:20 Ar. till arbetsledmeAlubben.
Som synesiir det i)aer lag mindre i premier f dr 2:a
Aoartalet trotr rdrnnzaretuhat: inga olyck$all under

Aaartalet. Det iir uisserligennya tiialingsreglerfdr 2:a
haartalet, men Driftsaad.elningens nit tychs hiir ba
bliuit illa beltinat,
Fdr Driftsaudelningen uerkar detta enligt fdljande
fdr 2:a Aaartalet.
2:a Aa.
26dagar)2dre
9 dagar)4 i)re
56dagar)7dre

........:

3:e Ao.
xdagar)2iire

........:

........:

52
36
392
)

Om fialingrPeriodennu ldper per Aaartal,ocb man
antar att Driftsaudelningen lortfarande har 0 olycLr
fall, sfrfhr den bdria om med 2 dre per man ocb dag.
Delta aerAar nLgot Aonstlat. En annan frdga iir: aarfdr shall Drifttaodelningen bebdaa aiinta i 36 dagar
fdr frtniutandeaa 7 iire per man och dag, d2 aud.6ot
fhr det redan efter 26 dagar ocb aud.605 och 611 fhr
det efter 31 dagar? Om detsa dagar 26, jI, 36 shall
uara nfrgon miitare pfr.olycktfallsrisAernauore det aa
allmint intressef2 ueta hur ntan bar framkommit till
dessatal.
I B-pilen nr 1 1952 ild. 51 frambSlles,att intresset
fdr shyddspristiiolingen bibeb2lles ph ett bdttre siitt
med tdalingsperioderper Aoartal iin per belt 2r.
Fdr att Atuxinitone eliminera en del brister b2 nutarande ti)ulingsreglerbifogas ett fdr:lag titt nya regler, som Aanskekan prdaas lid. en senaretiiulan.

F ORSLAG T ILL SKY DDSPRISTAV LAN .
Fdrslaget g2r ut p3 att aarie fdrntan med bonom
understdlld personalsAall bilda en grupp.
Pristdulingen sAall omlatta 90 dagar ocb "normalrisAen" : 1,00,
Antag fdljande: Prirurnma 1.000: - Ar.
Ftirman A 25 man rishfaAtor 1,20

ffi

-- 267,02
x25x1,20

Fiirman B 30 man risAfahtor 1,20
1nnn

ffi

x30x1,20:320' 43

Fdrman C 27 man riskfahtor 1,05

#h

-- 252,33
x27x1,05

Fiirman D 18 man risAfaktor1,00
1000
x18x1,00:160,22
11235
Summa1000:- kr.

3l

2 5 X 1 , 2 0+ 3 0 X 1 , 2 0+ 2 7 X 1 , 0 5+ 1 8 \ 1 , 0 0:
112,35hronor.
Antag aidare, att i fiirntan A:: grupp /:ar det uar)/,
100 sjuAdagarund.ertiialing:peiod,en.Vi
fi di gruppens pristuntma enligt ldljande:
Shadefriadagar (90X25 ) - 100 : 2150 och
pengantae,,tigt 2!'0? ^ 2150'- 255 krortor.
" 22.10
Fdr fastsliillandeaa risAfaAtorngrupperna entellart
.rkallfdrntannenoclt minst en arbet)re'bered.a:
tittfrilte
att frarnliigga sina synpunhter. Fi)refinnes arbetare
ned oliAa ritkfaktor understiilld,tarnnrya
formart. katt
grilPPenrbe:Aat'fenbet
Aarahteriseras
gettont grnppen.r
ttiigdaaritmetis6a medeltiirde f i)r riskfaLtoreina.
Ex.: Fdrnan A:s grupp bestLraa I med riskfaktor
1,3, 17 rned iskfa€tor 1,2 oclt I ned r)skfahtor1,1.
Det blir
4X 1,3 :
5,2
17X1,2 - 20,4
4X1,1 :
1,1
390
:
Srrtttrto
2t

30,0

t.z.

Sdlede: skalle risLlaktont t'6r ifrdgaaarandegrupp
'uara1,2.
Vore det mdiilgt utildga tabellen i)aer olycLrlall i
arbetet,sont iir infdrd i B-pilen nr 2ldr 1952 sid.46,
att giilla fdr en 10-2rsperiodex. fr)r 1942-1951. lag
thnker d2 niirmast prt Bofors, NobelArnt och TidiltolrntaerAen.Man kantAeAundeangetabellengrafiskt.
Ben
Sorrr.:
Grunderna fcir nuvarandeskyddspristdvlingha diskuterats i Tidaholmsverkensfciretassnrimnd
innan de
trldde i kraft. Vi kan darfcir hdnvisatill de di upprlttade protokollen.
Att 2-:akvartaletspremie fcir Driftsavdelningenblivit mindre rin 1 :a kvartaletsbcir ju inte innebdran5.gon
orittvisa nu, utan man fir vil istdllet anse,att denna
avdelning tidigare haft stcirre vinstmrijligheter dn
andra avdelningar. Vi kan grira en jdmfcirelsemelian
den i verklighetenutbetaldapremien (allts&enligt nya
tivlingsreglerna) och vad denna premie skulle ha
b l i v i t e n l i g t d e g a m l ar e g l e r n a .
Nya tial)ngen:
2.6 dagarX2 cireX 37 man
9 dagar\4 oreX37 man
56 dagarXT <ireX37 rnan

:
:

19:24 kr.
rr: Jz Kr.
r * ) : U 4k r .
7 7 7: 6 0 k r .

: 30.tr.ru
Extrapremie
S u m m a:

188:70 kr.

Gatnla tiialingen:
Utgingstal : 73,63
:
Resultat
0
Minskning : 13,63 : Ioo %
P r i s s u m m a: 1 0 0 X 0 , 0 5X i 7 . .

:

1 8 5 :0 0 k r .

!F^wLf rr e
a

:

100:00

pn rr eq m
l r iua s

.. . . .. . ...,

Summa :

kf.

285:00 kr.

SoT synesir utgAendedirekia premie i bida failen i det ndrmastelika. Att sedanextrapremienblivit
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d.ndradfr8.n att ha varit en sumrna per avdelning, utan
hdnsyn till avdelningens storlek, till en viss summa
per man, kan vdl inte innebdra nigon ordttvisa, uran
tvlrtom ett tilhettaldggande av en fcirut existerande
orittvisa mot avdelningar med ml,nga anstillda.
"Ben" anmdrker, att nytt kvartal bcirjar med
nya
"2-oresdagar" och anser detta som en nackdel
fcir en
olycksfallsfri avdelning.
Fcir det fcirsta giller detta lika fcir alla avdelningar,
och fcir det andra vill jag hlnvisa till mom. 4 i nu
gillande tdvlingsregler, som slger att avdelning, som
u.oder tliolingsfrret uppnlr bdsta resultat, erhi.ller en
extra premie av 80 cire per man.
Betriffande det olika antalet dagar, som olika avdelningar beh<iver fcir att komma upp i "7-dresklassen", vill jag piminna om att aven i friregiende tivling
avdelningarna hade olika utgingstal.
"Bens" fcirslag tili nya tivlingsregler vore intressant att fn diskutera vidare. Fcirslaget har en stor fcirdel, nrimligen att premiernas storlek bestlmmes av
antalet sjukdagar, och det rir dessa som kostar pengar
f or alla parter- Ddremot torde andra punkter i ieglerna kunna diskuteras, ex. betrdffande rdttvisan samt
hur mycket arbete det skulle bli att f61ja tdvlingen, si
att retta summor utgick till de olika tdvlingsenheterna.

Tidaholm den 11. B. 1952.

G. I.

Betrd.ffandeden dnskadegrafiska framstdllningen
civerolycksfallsfrekvensen
fcir Bofors, Nobelkrut och
Tidaholmsverkenunder en lO-irsperiod, fcirslagsvis
1942-195I. kan meddelas,ati det irjr ndrvarande-icke
gfu att gciraen dylik tabell, enir en del statistisktmaterial saknasfcir Tidaholmsverken.Vi rdkna med att

kunnaiterkommai dennasak.

Gnt/5.

*
Tidaholmsverkens
statistik.

olycksfalls,

lag l,i:er tned.intresseB-pilen iAnrteteferatenfrin
Foretagsniimnderna.I ett tddant lrLn lY/edat,erAerz
fann jag sist und.errubriken Arbetarshyddtfrigor ett
ant'1rand.e
au AanslichefTharnberg aari denne uppgiues ha ragt bl. a. att olych:fallsfrekt,ensett
airJ AB
TidaholmsuerbettsAulle uara 33,1 %. Nn iir sidana
la/ ef ndgot .rotl?n?anexaht har i minnel, tlterr :to{
f.drelaller.dettalt)r hogt. Srt aitt jag kan homntaihilg
ltar man hos ossp3 senarertr lycAatsnedbringaolych.ifalls:iffrorna betydligt. lag aore tacAsantim taAgrn
krnde liimna det AorreAtaantaletocb riiilelte infdide:
i B-pilen fi att liiseLretsett
Aundef2 se att iiaenuj "har
bt)jt hrrruattncdr)t" lsiir iTida/:oltu.
" SiffergransAare"
Srcrrr
"Siffergranskare"har fulikomligt rdtt i att Tidaholmsverkensolycksfallsfrekvens
sjunkit under senaste
iren. Frekvensenhar under de tre senasteiren varit
fciljande:
1949 :
2 3 , 0 4 ; 7 9 5 0: 2 I , I 7 ; L ) 5 t : t L , 2 7 .
Detta dr en nedging av 5L /o, ett verkligt krafttag, som
med gliidje kan noteras.
Att kanslichef Thdrnberg ndmnt en siff.ra 33,I Vo

ORPETARFRl7r
Hoppierkrrrna
synvinkel.

fl

,ar|

ur en annan

Fdrr i vdrlden drog gesdllernaut pl vandringar for
att gcira nya rcin i sitt yrke. Nu fcir tiden skall en
arbetarestillas vid en maskin och sti d2ir, helst till
dciddagar.Numera betyderdet intet, om en arbeiare
kan anlaggalitet vidare synpunkter pi sitt arbete,
blott han skrjter sin andei av den si omtjatadeproduktionen.
Jag vet mycket vdl, att det finns folk, som av s. k.
dventyrslustdrar frin plats tili plats likt flyttfiglar,
som meste ivig, bort, vart som helst. Men vad ir
orsakentill dennarotlcishet? Ar den inte att finna i
den allmdnnahiglcishet,som kommer av "den trygghet, som vunnits pn bekostnadav friheten" ? Litet
eftertankekanske vore pn sin plats. Vi iir i alla fall
mdnniskor, icke maskiner, vi miste leva, inte bara
Producera.
Nutidens mdnniskor saknarmil i livet. Tillvaron
blir en gri, visserligenldttrampad,men dnd&trtistlcjs
s6rja. Framtiden blir lika gri, ingen har nigot att
kdmpa frir. Idealen saknaseller ocksi dr dagensideal
den av GrdnkcipingsVeckoblad satiriseradegyllene
medelmittan, som vandrar framlt, ddrfcir att andra
grir det, som apar efter andra,ddrfciratt de andra apar
efter-deandra...
Och tjinstemdnnen?
LO har kimpat fcir ett slagsnivellering, som gunis
gett vissa privilegierade grupper tre- och fyrdubbla
loner jdmfcirt med de undanskuffadesmigruppernas.
Nu kdmpar TCO f<ir ett slagsnivellering, men med
den skillnaden,att man hdr fcirscikerskuffa fram de
sdmst betalda,varvid tyvd.rrgrd.nsernamellan de tvi
slagen av mdnniskor suddasut, sn att den som gcir
tre-fyra ginger si mycket som en annan,till slut flr
sammal6n som den, vars arbetehan ju faktiskt utfcir,
itminstone delvis.
Skall det vara s3.om<ijligtfrir fciretagsiedningar
och
t;dnstemannarepresentanter
att inse, att det andl, ar
skillnad pi folk och folk? Specielltforetagsledarna
borde vdl kunna inse, att den som gdr strirre nytta 3t
'd.r
fciretaget meravlrd in vem som helst - en motsatt
politik miste ju leda till sjllvmord fcir friretagen:man
kan vdl inte samlapi medelmittor, hur gyllene de 6n
dr, och odigor och parasiteroch skickaiviig id6m?inniskorna, utan att friretagetsframtid, som ju dr det

I
ii
t

kan vara mrijligt och avser troligen aIIa av ldkare behandlade olycksfall vid fciretaget,alltsi dven si.dana
som ej fciranlettsjukskrivning. Den officiella statistiken rdknar emellertidendastmed de skadorsom friranledasjukskrivning.
"Siffergranskare"skall ha tack fcjr det gjorda inl2iggetiffigan.
Gm/S

dyrbaraste ett fciretag dger
blir nog si dyster?

auktoriteter,

Nu utgir jag if rF,natt fciretagenfortfarande anser
sig vara affdrsinrlttningar. Det finns skdl att i vissa
fall misstinka, att en del fciretagsi gripits av Mcillers
i och fcir sig lovvdrda socialhj?ilpspatos,
att de fcirvlxlat begreppet socialhjllp med nigot annat, som
Idmpligen skulie kunna kallas asocialhjelp,i det att
de med fcirkiirlek beredervar och en, som kan bevisa
sin arbetsovilja,omedelbaroch vdlavlcinadanstdllning.
Genom att betala alla lika, genom att dcima alla
tiver en bank, genomatt nekadem somvisararbetsvilja
och intressefdr fdretaget sknliga lciner,binder fciretagen ris it egen rygg. Ingen tjdnstemanmed nigot
kuragegir kvar vid ett dylikt friretag,alldenstunddet
finns n5.grasmifciretag,dlr eget initiativ och arbetsvilja alltjiimt spelaren viss roll vid bestrimmandet
av
tjdnstemdnnens
lciner. Det vore pi tiden, att fciretagen
- dvende som ingir i Boforskoncernen
- insig vart
nivelleringensbekvima vig egentligenleder. Frir att
nu inte tala om vart den vig leder, som biirjar med
att fciretagenbetalardem, som grir mest nytta f6r sig,
mycket simre in ldnekommitterades
gunstlingar,vilka
kanske anvdnderarbetstidentill att sysslamed egna
fcirehavanden.
Det finns fcirvisso all anledning att frirvina sig
cjver,att inte flera tjinstemln blir Hoppjerkor, d& man
betlnker den osaklighet,med vilken var och en, som
vill framhilla sina insatserfrir friretaget,blir bemdtt
- av fciretaget.Llgger man dirtill dels fcirhillandet
mellan den ldtthet, med vilken arbetarnasfackliga
organisationerlyckasvinna f ramgl.ngarvid sina lcineuppgcirelser,jamfiSft med den svirighet det alltid
mtjter, di tjdnstemdnnen
rinskar en viss kompensation
fcjr det penningvdrdesfall,till vilket minst av alla just
de dr orsaken,dels det ansvar,som i allmdnhet&vilar
iven ldgre tjinstemdn och jdmfcir detta med den i
allmdnhet ligre lcinen frir tjdnstemannenkontra arbetaren,di har man, i den min man inte iivergir till
den osakligasofistik, vilken tjdnstemdnnens
personaichefer anvd.nder,all aniedning att forvlna sig civer
den trohet den civerv[gandedelen av tjlnstemdnnen
visar sina fciretag. Visserligen slutadesex av de tio,
som di fanns pi den avdelning,p5.vilken jag arbetar,
under ett ir, men detta kan nrippeligentillskrivas
nigon hoppjerkamentalitet,utan fir skyllas pi en
" avancerad" personalpolitik.
Mi det vara mis tillitet att framstdlla den revolutiondra frhgan, hui det skulle bli, om man med itminstonen&gontia i minaden uppmuntradedem, som
visat sig iga den sdllsynta egenskapen att vilja gora
litet mera in lagom rdtt fcjr sig? Skulle det inte lcina
sig? Beh6vsdet mcijligenen rejdl dammsugningbland
de ledande i friretagen, si att all gammal slentrian
iker med in i soppisen? Ar det om<ijligtatt anvdnda
sunda fcjrnuftet di det giiller tj?instemannalcinerna?
Eller mEstekanhdndadammsugningen
vara sidan, am
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alla dugliga mdnniskor inom fciretageniker med och
eftetld-mnaren avsky fcir tomrummet, som miste fyllas
med sidana minniskor, somalltid finns att fi? Kommer
-inte d6. fciretagetifrlga att sjunka djupt in i
Morfei armar i en skdn, men fdga affiirsmiiisig tdrnrosasdmn,ur vilken det mihinda aldrig uppvaknar?
Ja, ja, nog dr det skdnt fdr skalderatt fi sovi, det vet
jag, men inte trodde jag att det skullekunna vara Lika
skcint frir affd.rsminI
Att nesot iir pi tok, det borde van ldtt att inse fcir
den, som inte silt sin tankefcirmlga for en grynviilling. Skulle inte ett av etappmiien pi vdgen mot
en liten mening med livet kunna bli iust detta: Lit
arbetarenvara sin lcin vdrd, vare sig han gir i bliklider eller kavaj eller laboratorierock.Viia att det
lcinar sig att arbeta. Lit mdnniskorna fL niqot att
]<empafcir. Och det enda s?itt,pi vilket ett fciretagk6paren av arbetskraft- kanbevisa detta, dr genom
att ge rent ekonomiskersittning fdr utfdrt arbite till sdljarenav arbetskraften.BErcimoch vitsord lever
man inte pn. Lnt lcinenbli beriimmet. Och l8"tldnen
vara beroendeav arbetsinsatserna,
inte av ovidkoinmandefaktorer. Ty vad hjiilper det vll ett fciretag,om
en anstdlld kan allt pi denna jord, om han inti vill
omsdttadet i nyttig handling, i arbete?
Detta var nigra funderingar, avseddaatt utldsa
flera funderingar hos dem, pi vilka fciretagensframtid vilar. Dessa"sekundirfunderingar"hoppasjag
inom en snar framtid skall utlcisa nlgot ann'a[,nemligen handling. Ty vad hjnlper det viil att fundera,
om icke resultatet av funderingarna kan omsettasi
reell verklighet, i bandling?

hdnsyn till den anstilldes olika duglighet i berijrda
hdnseenden.
Men i praktiken blir det tyvdrr inte s& l?itt att tillldmpa principen. Var och en som haft nigot med
Irinesdttningat att goravet, att det inte dr ltjnin i och
fdr sig som dr det avgcirande,nar man vil kommit
civerexistensminimum. Det blir i stiillet "varfiir skall
den ddr ha mer an jag". Ndr det giller befattningar,
dir det finns ett flertal personermed ungefdr samma
arbete, blir dirfcir den individuella differentierinsen
med hinsyn till duglighet en utomordentligtsver;ak
att helt genomfcira redan av denna anledning. Att
fciretagsledningen
vill premieraden bittre tidnitemannen ir iu stiillt utanfrir allt tvivel. Ddremot f<irst&r
man, att det ?ir tiimligen besvdrligtfcir tjdnstemannarepresentanteffwatt vid frirhandlingarna gradera sina
medlemsavgiftsbetalandekamrater i olika duglighetsklasser. Deras strivan blir nog i praktiken mest att
fcirsrikase till, si att alla med sammi ilder, utbildning
och anstlllningstid fir lika mycket som den hiigst av-lcjnademed sammaarbetsuppgifter. I rittvisans namn
kanske man dock ft,r sd,ga,
at1detta strivande i allt f<ir
phtagligafall inte drives till sin spets,men det hindrar
inte att det i mtnga fall blir g.ondtonen,och s[rskilt
naturligtvis inom stdrre f6retag, ddt flera mrijligheter
till jnmfdrelsefinnas.
Pi samma sitt dr det de olika fdretaeen emellan.
Om ett f6retag skulle hrija sin lcinenivfi.lemf<;rt med
dvriga fdretag inom sammabransch,blir friliden bara
den, att omedelbart efter det sl skett, vederbdrande
ombudsman uppvaktar fciretaget eller fciretagen med
ldgre lciner och seger "finns det n&gon rimli anledoGo ning, varfdr Ert fciretag, A, skall ha ld.gtekiner dn
fiiretaget B. Vi kommer inte att finna oss i nigonting
Redaktionen ijverldmnade signaturen OGO:s desidant, utan vi fordrar att Era kiner h6is till minst
battinl?iggtill direktcir H. Nordqvist, som hdr nedan
samma
nivi som fciretagetB:s".
ldmnar ett klarldggandesvar.
Den nivellering insdndaren talar om och som skett
hdr i Sverige ?ir f. <i. inte nigonting unikt, utan den
OGO har i en insdndarebetitlad "Hoppjerkorna ur
fcirekommermer eller mindre civerhela vddden. Den
en annan synvinkel" kommit in pi ett stort och besammanhinger med den fortgiende demokratisetydelsefullt problem. Tyvarr iar insd.ndaren
kanskeberoendepi viss oerfarenheti just dessafrilingeq, men personligen tror jag, att den gltt l[ngre
hdr i Sverigeiin pi de flestaandrahill och dettakanJke
gor - gjort sig skyldig till en hel del tiverdrifter och
till icke ringa del dr beroendepl det starkareorganisaen smulaobalanserade
pistienden och reflexionermed
tionsvdsendeti Sverige, pi det svenskafolkets heliga
utropsteckenoch frigeGcken, som gcir det mindre tillrittvisekrav, vilket ocksi med ett annat oamn undertalandeatt ge sig in pi att besvaraartikeln,men efterstundom kallas f6'r den kungliga svenskaavundsiukan.
som B-pilens red. bett mig komma med ett svar skall
jag val gdra det.
Det vore mycket mer att sdga i denna friga, men
jag skall sluta med ungeflr vad jag bdrjade med att
Aven om artikeln handlar om alla slag av anstdllda,
slga, nimligen att jag tror mig kunna pistii, att alla
bercir den i huvudsak tjinsteminnen o-h vander sig,
fciretagsledningargdtna skulle vilja se att den kunde
sivitt jag kan f6,rsti, i f6,rsta hand till friretagsleJningen och till tjdnstemannarepresentantena,ntir ar
differentiera ltinesdttningenmer en som nu sker, dven
ndr det giller yngre och obefordrad personal, fijr att
tikelfrjrfattarenutbrister"skall det vma se omcijligt att
dirigenom kunna dra till sig och fi beh&lladen bdsta
inse att det Zindi iir skillnad p& folk och folk;'.-Det
arbetskraften och att tjinstemannardrelsen i princip
tror jag personligeninte alls ait det ?ir. Jag tror ocks&
fcjrklarat sig icke ha nigot emot att si sker, men ati
att jag v|gar pistiendet, att det inte finns nigon friretagsledning,ddr man inte skulle vilia i lcinehiinseende det i praktiken tyvdrr ofta inte iir si liitt att leva efter
skilja pn folk och folk och l8.tapersonermed kunskaPflnclPerna.
per, initiativ, lojalitet och arbetsviljaf& dessaegenBofors denT aug. 1952.
skaper direkt avspegladei sin lcin. Jag kan ocksEgi
H. Nordqaist.
med_pi att alla tjdnstemannaorganisalioneroch jig
skulle tro Lven de flesta tjdnstemannarepresentanter
Hoppjerkadiskussionen ir hiirmed aaslutad i
i princip d,ro anhdngateav den differentierade kjneB-pilens
spalter.
sdttningenmed differentieringen dven genomfcirdmed
Red.
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Andersson,Karl Otto, f. rr april 1892, d. 26 mai
t952.
Anderssonanstilldesi augusti1905 vid Bofors som
verktygsarbetarepL Verktygsavdelningen. I ianuatr
verktygsrgzo 6lev han fdrman i Kanonverkstadens
fijrrid, dlr han tj?instgjordetill sin bortging. Han
rdknade dL ca 47 tjdnsteir, och vid jubileet 1p46
mottog han medalj och gratifikation fdr 4l tidnstefu'
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Arontson,Frilz Gufiau, f . t6 a:ug.1902,d.4 aug.1912'
Aronssonbdrjade arbetai jordbruketvid Biiirkborn
1915. I oktober 1919 kom han till Boforsverkensom
rensarevid Stilgjuteriet och flyttade efter ett &r till
Valsverket som valsverksarbetare. Han blev i aug'
1937 kontrollant i Valsverket,och sedandriften kommit iging i Kilstavalsverket,tj?instgjordehan ddr som
mateiialman till sin bortging. Han riknade dh ca 38
tjdnsteir och fick medali och gratifikation vid jubileet
fdr 32 tjdnsteir.

F. G. Aronsson
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.Bergstrdm,Karl Hugo, f . 24 apill 1888, d. 18 maj

@)O:l

1c)52

Bergstrdm anstilldes vid Nydqvist & Holm AB ir
vilken
1907 som murare pi Byggnadsavdelningen,
avdelning han hela tiden tillhdrt, eller till sin bortgnng. Vid 100-irsjubileet 1947 fick han medalj och
ir rdkna
!.^tlfikutio.r f& 40 tjdnsteir och kunde i
ca 45 tjdnstelr.
Edberg,Karl Richard'Hialmar, f . 27 |uni 1886, d. 21
't y:Ji 1952.
Edberg bdrjade i Kanonverkstadeni Bofors 1900'
dlr han arbetadetill 1906 och senarei flera omgingar
1907. 1909-1915 och I9l7-L922. Han iteranstdllfilnings- och monteringsavd.
des i Kanonverkstadens
i aug. I)28,vaiftLn han i okt. 1943kom till Siktavdehlngen som filare och montcir. Denna sysslahade
ca 4I tjdnste&roch
han vid sin bortg&ng. Han hade dFL
tillhiirde jubileunlsiretsmedaljcirermed 35 tjdnsteir.
'

Bergstrdnz

K. R. H. Edberg

Flodin, Andert oskar, f ' 13 a:ug.1892,d' Lo maj 1952'
Flodin anst[lldes i okt. 1905 vid Nobelkrut som
bitriide o& kontoret och ddr han sedanavanceradetiil
bokhillare, ftirest&ndare ftir Intressekontoret, fdrestindare fiir Planeringsavdelningenoch slutligen som
chef for Befraktnings- och speditionsavdelningen.I
seotember 1.945 blev han chef fijr Bofors Befraktnings- och speditionsavdelning,vilken tjinst han
innehadevid iin bortging. Vid jubileet L946 erhlll
han medalj och gratifikation f6r 41 tjdnsteir och han
hade s&lundandrmare 47 tidnstelr ndr han gick bort.

hetstidnst.Som s&dannedladehan ett mycket intressant och framgingsrikt arbete. Vid sin bortging riknade han 26 tjdnstelr, och hans namn nterfinnesbland
irets medaljiirer.

Frdman, GustaaAdolf , f . r3 juni 1896,d.28 itiiL952.
F.d-".r arbetadevid Boforsverkenokt. 1918-sept.
1919 som gjutgodsrensarei St&lgjuteriet'Aterkom i
ian. L927 till samma avd. men flyttade i febr' till
vilken sysslahan hade
Flitverkstadensom pl&tslagare,
han blev skyddsinstruktiirpi Siikertilt mai 1948, dAL

Grundstri)m, Karl Sarnuel,f. II april 1891, d. 30
maj 1952.
Grundstrtim arbetade p& Byggnadsavdelningeni
Bofors sept. 1904-dec. 1910, varifriln han i ianuari
1911 kom till Nobelkrut. I april 1914 iterkom han
till Bofors som gjutgodsrensarei Stilgjuteriet. Frin

u

A. O. Flodin
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augusti 1916 till sin bortging arb€tade han som
milare i Plitverkstaden. Han rdknade dL ca 48
tjdnsteir. Vid jubileet L946 erholl han medalj och
gratifikation for 42 tjdnstefu.
fanston,Eloa Herberr, f. 1 dec. 1906, d. ) atg. 1952.
''
Janssonanstdlldesi Valsverket vid Bofors i jan.
1929, ddr han arbetadetlll L936, di han dverflyttades
till Smedjan. I juni 1947 kom han som truckfrirare
till Rcirverkstaden,
varifrin han i nov. 1951 kom till
Automatverkstaden som efterbearbetningssvarvare,
vilken sysslahan innehadetill sin bortg&ng.
K. S. Grundstrdrn

E. H. lansson
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Maj-Britt

Lekberg

Magnu.r.ron

Karlsson,Karl Theodor,f . j okt.188j, d. 26iuliL%2.
Karlssonb<irjadesom maskinarbetare
i Kanonverkstadeni Bofors 1899. Efter ingenjrirsexamen
blev han
1911 ritare pi Konstruktionskontoret,I9l7 monteringsingenjrir i Kanonverkstaden,1918 verkstadsingenjcir och t931 civeringenjciroch chef frir verkstiderna. Han uppnidde pensionsilderni mars 1951
men kvarstod i tjiinst som expert och organisatcirav
fcirsdljningenav verktygsmaskiner.Vid sin bortging
rdknadehan civer 52 fu i bolagetstjdnst.
Lekberg, A$red. Ferdinand, f. 30 okt. t908, d. 4
iu,Ii 1952.
Lekberg anstdlldes vid Nobelkrut den 17 mars
1937, ddr han arbetadepA flera avdelningar: som
torkare p& Nitrocellulosaavdelningenmars 1937)an. 7947, syrablandarep& Dynamitavdelningenjan.
7947-febr. 1948, nitrerare pi Nitrocellulosaavdelningen febr. I946-jan. 195) och ddrefter till sin
bortging som skrivbitride pi F-a'zd. Lekberg tog
synnerligenaktiv del i de fackliga och ideella organisationernasarbete. Vid sitt frinf?ille var han s&lunda
ordfcirandei BjcirkbornsFabriksarbetares
fackfcirening.
Lindabl, Erih Edrin, f . z8 aug.1890, d. J maj 1952.
Lindahl arbetade 1906-I9t3 vid Val&senssig,
varefter han i sept. 1913 kom till Bofors, dir han
arbetadetill i juni 1917. Han arbetadevid Nobelkrut juli 1917-sept. 1918 och 1919 vid Bofors. I
april 1,924iteranstdlldeshan vid Nobelkrut pi Nitrocellulosakrutavdelningen
ddr han sedan arbetat omvd.xlandep3.krutavdelningenoch eterfabriken.Vid sin
bortging riknade han ca 4l tidnstefu och han erhcill
medali och gratifikation fcir 35 ir vid jublleet L)46.
LoAancler,lohan Valfrid, f. 15 febr. 1906, d. 14 maj
I c)5?

Lokander anstdlldesvid Bofors i april 1934 som
grovarbetarepi Byggnadsavdelningen,'dirhan arbetade tiil okt. 1935. Han iteranstiilldesi tuni I9l9
som fdrredsarbetarepi Godscentralenoch blev i dec.
1948 traversfcirarei Transportavdelningen. Denna
sysslainnehadehan vid sin bortging.

A. G. Olsson
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G. H. Sundmath

Magnusson,Maj-Britt, f. 30 mars1924,d.7 attg.1952.
Fru Magnusson anstdlldesden 15 nov. 1949 pit
Ammunitionsavdelningen
i Sebyvid Nobelkrut. Den
30 juli, di hon hril pn att tcjmmaen blandningsapparat innehnllande anfyrningssatsi vitblandad form,
uppstod eld och hon erhcill si svira brdnnskador,att
hon ei kunde civedeva.

oUeteraner
sintiansf,+
slfftslutat

O. l/. Bengtsson

A. fF.. lohansson
Jobansson

u.

v . blonlkatst

E. !, Karlsson

K. I. Erih.rson

K. A. Karlsson

G. r. tteae)tR!/st

K. O. F. Karlsson

Bengtston,OsAarVilhelnr, f . J880.
u
Bengtssonanstilldes 3'r 1896 vid Nydqvist a Holm
i maskinverkstaden
pi gamla verkstadsomridet.Han
har sedan varit filare pi Montageverkstadenoch
Automatverkstadentill den 2 juli, di han pi sin
7z-hrsdagslutademed pension efter 56 &r i bolagets
tj?inst. Vid rOO-irsjubileet1947 erhcillhan storamedaljen och gratifikation f<jr 51 tjdnsteflr.

Blornkuist,Otkar Vil.bel.nt,f . 1887.
Blomkvist anstilldes i febr. t9l2 vid Bofors som
gjutare i Stilgjuteriets handformningsavdelning,dd.r
han i september 1929 blev fcirman. Fr&n augusti
1948 tij] L mai 1952, di han avgick med pension
efter ca 40 Lrs anstillning, var han kontorist pi
Gjuterikontoret. Vid jubileet 1946 erholl han medalj
och gratifikation f<ir 34 tj'anstefu.

Olsson,Anders Gustau,f . Z9 aag.f SSg,d. 5 juli1952.
Olsson anstd.lldes
vid Nobelkrut i april 1915, ddr
han arbetadetill april L9L9. I jan. l92o kom han till
Hirdverket i Bofors som hlrdningshjlilpare och blev i
okt. T946 ugnsskdtarep& samma avd. Denna syssla
innehadehan till sin bortging, som intrdffade efter ca
36 fu i bolagetstjlnst. Vid jubileet 1.946erhollhan
medalj och gratifikation frir 30 tjdnste&r.

Eriktson, Karl loban, f. 1885.
Eriksson anstdlldesp3. Byggnadsavdelningen
i Bofors i november1902, ddr han arbetadesom grovarbetaretill apnl 1946, di han flyttade 6ver till Transportavdelningensom st[dare. Denna sysslahade han
till den 1 juni i ir, di han slutademed pensionefter
ndrmare 50 ir i bolagetstj2inst. Erhdll medalj och
gratifikation f& 44 tjinsteir vid jubileet 1p46

Sundmarh, Gottbard Harald, f. 5 aug. 1898, d. 6
maj 1952.
Sundmarkanstdlldesvid Nydqvist & Holm AB ir
L923 som ingenjdr pi Konstruktionsritkontoret. Han
var ddrefter pi Offertavdelningen och kom L935 Stter
till Ritkontoret. 1 januari 1937 blev han chef fdr
Byggnadsavdelningen,vilken sysslahan innehade till
sin bortging. Han skulle i lr vid medaljutdelningen
ha emottagit medalj och gratifikation fijr 29 tj'dnstehr.

Hedenkdst, Gdran Fritiof, f. 1885.
Hedenkvist var anstdlld p& Nobelkruts Byggnadsavdelning 19L5-1918, arbetadevid Bofors nigra
minader l92O-792I och iteranstdlldes1924 vid
Nobelkrut, nu pi Nitrocellulosakrutavdelningen.Ar
L942 flyttade han till Nitroglycerinkrutavdelningen,
ddr han arbetademed aptering och transporter.1949
kom han till brlinnplatsenvid S2iby,d?irhan arbetade
till den 16 juni i ir, d3,han avgick med pensionefter
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K. I. Lundstfim

ca 32 tjarsteir. Vid jubileet 1946 erholl han medalj
och gratifikation fcir 26 tjanstefu.

lYaloddi lYeibull

avsynare. Han avgick den 1 augusti med pension
efter ca 46 tjlinstefu. Vid jubileet 1946 erhlll han
medalj och gratifikation f<ir 40 tjdnsteir.

Allred Ferdinand.,f. 1889.
' lobansson,
. Niltson, EriA, f . 1982.
Johanssonvar anstilld pi Villingsb erg 79061916, dFLdetta bruk dgdesav AB Bofors-Gullsping.
Nilsson anstilldes i april 1899 pi ByggnadsavdelHan anstdlldesvid Nobelkruts Byggnadsavdelning ningen i Bofors somrcidedningsarbetare.
Denhasyssla
L937 och flyttade 1949 tllI detaljfdrridet TU 5, dir
innehadehan under hela sin anstlllningstid, eller i
han arbetadetill den 31 decemberl9fl, de han ermer dn )3 fu, till den 10 maj i fu, d& han slutademed
h<ill ftirtidspensionpi grund av sjukdom. FIan erpension. Vid jubileet L946 erh6ll han medalj och
h<ill medalj och gratifikation f<ir 25 tjlinstefu L952.
gratifikation for 47 tjlnsteir.
Karltton, Erik loban, f. 1885.
Karlssonanstdlldesi nov. 1910 i Gamla hdrdverkei
i Bofors och har hela sin anstlllningstid varit hdrdverksarbetare.Han slutademed pension den 1 aug.
efter ndrmare 42 tjanstelr. Vid jubileet fick han
medalj och gratifikation fcir 36 tjd.nstefu.
Karlsson, Karl August, f.. L883.
Karlsson bdrjade arbeta i Bofors i april 1897 i
Smedjan, ddr han stannadetill augusti 1923. De
riverflyttade han till Reparationsavdelningenoch arbetadeddr som svarvaretill den 30 mai i &r, di han
slutadeefter ca 55 fu i bolagetstjiinst. Vid jubileet
L945 fick han medalj och gratifikation for 49
tjdnsteir.
Karlsson,Karl O&ar Ferdinand,f. 1885.
Karlsson kom till Bofors i oktober 1913 som
gjuteriarbetare i Stalgiuterietshandformningsavdelning. Denna sysslainnehade han hela sin anstillningstid, eller till den 1 augustit9Sz, di han slutade
med pensionefter ca 39 tjdnsteir. Erh<illvid jubileet
r)46 medalj och gratifikation fcir 31 tjdnstel,r.
Ljungberg, GustaaAdolf , f. 1885.
Ljungberg anstdlldesi Bofors i oktober 1903 som
lastare pi Transportavdelningen. Ffin januari L935,
till den 23 maj i ir, di han slutade med pension
efter ca 49 tjdmrcer, var han stddare i Valsverket.
Han erhdll medalj och gratifikation frjr 43 tidnstelr
vid jubileet 1!46.
Lundttrdm, Karl lohan, f . L884.
Lundstrdm anstdlldesvid Bofors i mai 1906 som
byggnadsarbetarepi Byggnadsavdelningen,varifrin
han civerflyttadetill Projektilverkstaden,ddr han var
granatsvarvaretill i april I)46 och de senareiren
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lYeibull, Ernst Hjalmar lYaloddi, f. 1887.
I7eibull utnimndes till professor i maskinelement
vid Tekniska Hrigskolan 1934 och erhcill personlig
professuri teknisk fysik 1941. Sammair, den 1 febr.,
kom han till Bofors som vetenskapligridgivare pi
Artillerimaterielf<irscjksavd.Han avgick med pension
fr8.ndennatjZinstden 1 juli.

KAK:s fiirliiinstdeeken
Den 4 maj i fu erholl Chauffor Sven Karisson, Bofors, KAK:s fortjdnstteckenav 2:a graden for skicklig och hdnsynsfull korning. Fortjdnsttecknetutdeladesav polismastareNils H.
Swenssonvid en hogtidlighet pi Stora Hotellet,
Orebro.

*':":
Bof,orsoerken
Oktober.
2. Carltson, Arendt Guttau, Konstrukt<ir
3. Quarfordt, Gi;rtd Folke, Drif.tsverkmist.
lI. Aronsson, Karl Mhrten, Hlirdarc.
14. Bodqo,itt, loban Algot, Krankopplare.
20. Larsson, Fritz laar, Arborrare.
20. Si6man, Gunnar Helmer, Planerare.
28. Lundberg, Nils Filip, Civilingenjdr.

1928
1945
1929
r902
1917
1934
1937

November.
l. Lindberg, lYilhelm Gottfrid, Temp.-tagare.1934
13. Nordilrdm, Greta Eleonora1., Stiderska. 1942
1919
13. SAA|, Karl Olof, Grovarbetare.
16. lansson, Nils laar, Frirr&dsarbetare.
1948
195r
L6. Laursen, Lars Balle, Generatoreldare.
L7. Engstri)m,Karl Albert Napoleon,Hdrdn.hjZilpare. 1933
195r
19. Nilsson, Albert Villebard, Vdrmare.
20. Larston, Guttaa Albin, Tntsportf<irman. 1c ) ? o
25. V esth oI nt, Eri AB ernhard Emanu el, Grovarb. 1 c ) r <
26. Forsell, Olof lVaffrid Emanuel, Kontorist. 1 ( ) 1 7
December.
l. N orberg, Frank I obanV ital i s,Kanonbotme. t 9 2 4
1933
2. Larsson, Gustau Adoff, Grovarbetare.
16. Sdderstri)m,Emil August, Transportarb. r921
1932
17. Karltson, Adolf Sigfrid, Grovarbetare.
30. Enborg, Karl Erik Edoin, Centerlesslipare.1929
Nobelkrut
Oktober.
22. Holm, Albin, Byggnadsarbetare.

rg26

November.
5. Nordstrdm, Karl Eugen, Byggnadsarbetare.1939
8. Backman, Gustaa Eduard, Fdrr&dsfdrvalt. 791,7
December.
rl. SAfrrberg,Karl Albefi, Krutbruksarbetare.

1c)ro

Nohob
Oktober.
12. Ehberg, Oshar Ferdinand, Parkerisdr.
L9. Salmdn, Rolf Pereyuald, Stddare.

1927
1952

November.
20. Bengtsson,Gustaf lYilliam, Ingenjdr.
25. Hagstrdm, EriA Guslaa, Filare.
30. RundberS,Nils Alfred, Verktygsfilare.

rg27
t937
1927

December.
5. Berggren, Saen loban, Skrivbitrlde.
28. Erikron, August Verner, El. svetsare.
28. Gartman, Knut Olof , Handformare.

1940
1939
L9t7

IngenjiirAmbergutniimndtill proiessor
I konseljenden 15 juni utndmndeschefen for
Bofors metallurgiska laboratorium, ingenjor
Kurt Amberg, till professor i metallografi vid
Tekniska Hogskolan.
ProfessorAmberg dr fodd pa Stromfors bruk
i Finland den22 nov. 1895 och kom i9-irig till
Sverigefor att studeravid Bergsskolani Filipstad. Efter examen 1916 stannadehan i Sverige,
var i ett par ir assistentit laboratoriechefeni
Degerfors, tjinstgjorde senarevid SKF i Gotebory 1919-25 samt blev sistndmnda h"rlaboratoriechef pi Osterbybruk under Fagerstakoncernen. Denna anstdllning innehade ingenj6r
Amberg till 7940 di han kom till Bofors som
laboratoriechef. Ingenjor Ambergs sakkunskap
har dessutom tagits i ansprik p& flera hill,
silunda har han deltagit i Jernkontoretsforskningsverksamhetoch varit ledamot av Industriens legeringsnimnd for stil.
Tidoholmsoerken

7d-&,ring
December.
L8. Bengtsson,Karl Otkar, Avsynare.

:
,"":

r896

November.
2. lacobron, Karl RagnarMatteus,Verkmlst. 1936
l94o
2. Eng, lobn Erih, Ftirridsarbetare.
1936
14. Saenston,Karl-EriA, Verkmdstare.
December.
13. Bottrdrn, Elof Adolf, Svarvare.
15. Melin, Bror Gottfrid. Malte, Ritsare.

1936
I94I

Wedanterken
Senfemher

20. lobanron, Karl, Snickare.
Oktober.
22. Ehlund, B)rger, Verktygsutldmnare.
December.
12. Carlttedt, Tbore, Verkmdstare.

1943
1947
1944
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DireAtdr C. G. lanson.

DireAtdr L. Odqtist.

Chefsskifte vid Ulvsunda VerkstEider
Den 1 juh 1952 avgick direktor C. G.
Janson
vid uppnidd pensionsilder frin sin tjdnst som
verkstdllandedirektor vid Ulvsunda Verkstdder
Aktiebolag. Till hans eftertrddarefrin och med
ndmnda dag har styrelsenutndmnt bolagetsvice
verkstillande direktor, civilingenjor Lennart
Odqvist.
Direktor C. G. Janson har varit med om att
bygg upp UVA frin grunden och aktivt deltagit i dessutveckling, alltifrin den blygsamma
starteni experimentverkstaden
vid David Bagares gata till den nuvarande vdrldsbekantaindustrien. Direktor Janson dr fodd den 5 april
1888.Han anstdlldes1928somverkstadschef
vid
divarande Aktiebolaget Nomy, blev 1937 chef
for verkstdderna(som 793I flyttat frin Stockholm till Ulvsunda), och utneimndes194f till
Pensioniirernas Storiinavecka
Sommaren har varit bedrovlig i 6.r; kall,
regnig och blisig. Minga ha sagt, att vi inte
alls haft nigon sommar.Endastett fatal ha varit
belitna. Till de sistndmndahrjr Boforspension:irerna, som vistadespi Storon veckan 1l-zl
augusti som bolagetsgdster enligi nu gammal,
god tradition. Pensiondrernaha verkliqen haft
en forunderlig tur, och de fi. korta relnsk.,rar
som kom uppvdgdesmer dn val av det soliga
humoret. Vi besokte Storon en av de vackra
dagarna och fingade nl.gra bilder, som synas
pi. vidstiende sida.
E, L.
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verkstdllande direktor, vilken tidnst han nu
ldmnat. Direktor Jansonkvarstir dock t. v. som
konsult och suppleanti bolagsstyrelsen.
Direktor Odqvist zir fodd i Stockholm den 6
oktober 1911 och anstilldes, efter avlagd civilingenjorsexamen,i februari 1935 som offertingenjor vid AB Nomy, ddr han 1936 blev forsiljningsingenjor for det engelska bolaget,
tjinstgjorde I9i7-I938
pFLSKF:s tekniska
direktionsbyri.och kom i augusti 1938 till AB
Bolinder-Munktell, ddr han bl. a. var chef for
maskinlaboratoriet. Den 1 juli t94zt anstdlldes
han hos UVA som forsdljningscheffor slipmaskiner, utniimndes den 1 april 1950 till vice
verkstd.llandedirektor och blev den 1 iuli i ir
verkstdllandedirektor.

Ef ter fruAo:ten tamlades man i solgastet tttanf6r
reJtaxlrangen,- Inte minst bade fruarna det sk.ont,
alan beAyntrnerfdr rnallagning ocb annat bentarbete.- P2 restaurangens
trappa,med atsiAtouer.rjon,
satt fraarnd Tora Flood. ocb Agnet Karlsson tilltanzntant med loban Fri:A och Elis lobans.ronoch lapade
sol. - Den yngstagenerationenspeladegolf , nedatz
Tor Anderuon, Karl EriAssorz,
Karl lernber{, !ohan
Bill med ntaAaoclt Gustat EriAssontittade p,2och gau
vAkunniga rfid. - Tort sona hade t'ullt at g6ra uar
tillsl,niegslnonThell ocb Oscarlohansson,bddagamla
Nobelkratare.- Till sist ter t,i nLgra Bidrkbarns,eterdner, Axel Tornberg ocb Axel ocb Emeha Anclerstotz,tilltammans nted fra Loai:a Blyberg.
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VERKSAMHETE
BoIorsverken

Forslagskommitt6n vid Boforsverken har behandlat ett antal forslag, inlimnade under senare delen av t95I och forsta halviret L952 oclr
diirvid beslutatbelona nedanstiende:
10085 Iaar Brand.inVV 24: Anordning for kopiering med vertikal spindel i slipmaskin
(Reg z5/5t).
3640 Anton Larssan VA ZO: Forstdrkningsanordning vid kopiersvarvning av granater (Reg
28/51).
7814 Arne GustaussonVK 23: Andring av lisningsanordning for tvirslid pi Arenco lingfrdsmaskin (Reg z9/5t).
2310 Karl BookVK 23: Forbdttradmetod for
uppriktning av kugghjulsdmnen i kuggbearbetningsmaskin(Reg 30/5I).
7253 GostaErikssonMH 22: Anordning for indikering av arbetsstyckeni riktpressar (Reg
1"/52).
1308 loel Nordquist MG 27: Anordning for
skdrpning av slipstenar (Reg 3/52).
14197 Kjell PerssonX 27: Anordning, att monteras pi gaffeltruck, att anvdndasvid utbyte
av glodlampor i takarmatur (Reg 5/r2).
15887Gunnar PetterssonVA 30: Anordning for
mdtning av invdndiga spi.r (Reg 6/52).
7335 OscarSkansenP l0; Konstruktion av luftmotor for smorjning med trycksmorja ggregat
(Res 7/52).
19026 FrancescoFalconeVV ZO: Forbdttring av
sinuslinjal (Reg s/52).
7823 Sixten Igelstrom VP ZO: Konstruktion av
fixturer och metod for gasskdrningav detalj
till mynningsbroms (Reg 9/52).
Herr Sixtex Igelstriirn dd tin 'fixtur f tu gasshdrning.Boforsfoto Tillman.

2708 Henry Ljunggren VK zi: Anordning for
fastspdnning av distansfingar och dylikt (Reg
ro/52).
Kommitt6n besldt att med icke mindre iin 500
kr. belona Sixten Igelstroms forslag, som icke
endast innebdr en fin och samtidigt enkel losning pi. ett besvdrligt tekniskt problem, utan
dven medfor en produktionsokning och ett besparande av arbetsoperationer. Forslaget kan
ocksi tilldmpas pi andra liknande arbetsomriden.
Tills dato (t sept.) har iLr inldmnats 11 forslag, men ytterligare ett icke si litet antal forslag
vdntas komma in.
Kommitt6n har iven litit trycka ett vackert
diplom, som skall <jvedimnastill de belonade
forslagsstdllarna.
Lbg

BNE"YTAIIA
Hirmed svar till en del signaturer:
"Kri.ngelfiende." Eder friga har foranlett en
del utredningar, som dnnu icke dro avslutade.
Svar kommer snarasr.
"fustu:." Edert senastebidrag, med anmdrkningar till de i foregiende nummer publicerade f.figorna och svaren, for icke diskussionen pi nigot sdtt fnmlt. Svaren ge klara
besked, och pi dem bor dven "Justus" ge.
Edert brev (fdga) till Storonastiftelsentorde
bliva besvarat direkt och personligen.
"GEK." Edert forslag om uppmuntran till dem
med minsta frinvaroprocenten kommer att
besvarasmycket snart, sannolikt i Foretagsndmnden.
"Inf 6r d.oden iir ui alla likd', bedesuppgiva
namn till red. Kanske Direktor Nordqvists
svar till sign. "Kr" redan givit en del klarhet
i denna frhga.
"Ej pensionerad.."Frigan kom oss tillhanda si.
sent, att den ej hinner besvaras forrdn i
ndstanr.
"S-n ." Ftlgan har oversdntstill den intresserade
organisationen, och vi hoppas kunna fi svar
till ndsta nummer.
Red.

Fdrntan T hore Johan tson.

Yaktombyte
i Tidaholmsyerkens
redakiionsutskott

+

Ingenjor Knut Ndsman kommer, som redan
n;imnts i tidningen, att tilltrada en plats i Bofors. Till hans eftertr;idare si.somreDresenranr
for arbetsledare(SAF avd. Zo) och tldnstemln
(SIF avd. 19) vid Tidaholmsverkenhar resp.
Modellfilare Sune Astrom ir med sina l0
organisationer valt Forridsforman Thore Joanstd.llningsir
Wedas dldsta innevf,.nare.'
hansson,ordforande i SAF:s verkstadsklubb.
Redaktionenvill tacka Knut Ndsman for gott
Astrom blev p5"")o-hrsdagen" uppvaktad av
samarbeteoch goda initiativ under de ir han
ledningen med en fin blombukett och en gratitillhorde redaktionsutskottet.Samtidist hdlsa vi
fikation. Direktor Lind hotl iiven ett litet tal for
"3}-fuingen".
Thore Johanssonvilkommen i kretsen av medarbetare.
G. L,

$'pilens
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Sommarkorsordetsamlade ett mycket stort antal
lcisningar- kanske det regniga och diliga semestervddretmera inbi<jdtill tankearbeteiin till bad. Redaktionskommitt6ngranskadede inkomna td.vlingsfcirslagen den 11 aug., sedan frriken Ketty Anderssonpi
Intressekontoret
dragit ett antal kuvert som nufirrerades. De lyckliga pristagarnablevo:
1:a pris: Brukst.jdnsteman
Gust. Ekendahl(7523I),
Avd. NLD.
2 :a ,, Fru LisbethBerglund(81408)Avd.KKN.
3:e
,, FrcikenMargor SvZird (827)6) Arbersstudieavd.,Tidaholm.
4:e
,, Fru Gudrun Karlsson(80936) Avd. KKI.
5:e
,, IngenjcirGeorg Grcinberg(83266) Avd.
KKU.
6:e
,, IngenjcirErik Engnell(80127)Avd.KKZ.
7'.e ,, SlipareMogensLohse (18497) Avd.
MG 23.
8:e
,, Laborant Evald Callenhag (75211) Avd.
NLD.
9:e
,, BrukstjinstemanGunnarFredell (83250)
Avd. BAK.
10:e ,, PensionirKarl Norrstr<im(70263) Hagbyvdgen 3, Karlskoga 2.
Vi gratulerapristagarna.
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Foto Gdsta Lindh.

Dn sista sommarbild
Chefsmeiallurg Gosta Lindh, ordforande i
B-pilens redaktionsutskott vid \Tedaverken, dr
en intresseradoch skicklig seglare,som anvdnde
hela sin semesterfor sjofirder ldngs Ostersjokusten tillsammansmed sin {amil| Som sig bor
anvinder han di $Tedaverkensprodukter eller
i varje fall littmetall i alla anvdndbara former.
Hfuhar han ankrat i en stilla vik och med en ( ?)
hand lyft upp littmetalljollen pi klippan.

Jfikt och effekt
I den gamla hederliga Folkskolansldsebok,som si
minga generationer rist mycken och sund visdom ur,
fanns bland talrika andra sedeldrandehistorier ocksi
den om haren och snigeln, som skulle springa kapp.
Haren gjorde krumspring och hoveradesig, h&nade
den lingsamma snigeln och gick till slut si lingt i
ijvermod att han tog sig en lur, fdrvissad om att dndi
hinna fcire i mil. Men han fcjrsov sig, och den som
segrade,det var snigeln det.
Man f&r denna gamla fabel i tankarna, nir man
tar del av den antijiiktpropaganda,som fd,rsdkringsbolagennyligen bedrivit i kungl. huvudstadenoch nu
avser att i viss utstrdckning ocksi lFtta g3"ut <iver
andra delar av landet i akt och menins att f& de
f iiktande och jiiktade att fara lite mind-re virdskjst
fram med hjiirta och kedsystem i dvrigt. I denna
propaganda har man ocksi berrirt frigan, om man
genom jdkt vinner s& mycket i produktivitet. Det dr
ett spcirsmil, som til att begrundaspivarje arbetsplats.
Det fcirefaller som om vissa minniskor helt rikat
i klorna pe jaktdjavulen. Vi har vll lite var gjort
bekantskap med den ddr typen, som utfcir sitt arbete
under demonstrativtlivliga ithiivor, som hlrjar och
stir i. som domderar och kommenderar- om han
nu har nlgon att kommendera- som aldrig gir utan
halvspringer, som ilskar att tala i tv& telefoner pi
en ging, men som kanske allra mest dlskar att tala
om hur mycket han har att gdra och hur mycket han
utrdttar. Man kan trlffa den figuren pi rangstegens
alla pinnar. Det finns chefer med detta kynne, som
fcirmir att genomsyrahela f.lretaget med nervcisoch
kronisk ofrid, som far likt skottspolar frin det ena
sammantrddettill det andra, som utan respekt fcir

andrasfritid eller privatliv vill ha stora utredningar
gjorda i en handvdndning eller kommer med andra
stora arbetsuppgifteri sista minuten och som sedan
tappar besinningen,om det inte klaras av till belitenhet. Si kan man fiilja rangstegenhela vdgen ner
till )/g-basar,vaktmdstareoch menige man och 6verallt finna representanterfcir denna mentalitet.
Men vi kan ocksi dra fram exempelpl motsatsen
till dessa,man vigar ndstan sdga, orostiftare, mdnniskor som skdter sitt arbete lugnt och stilla utan
flaxande h&rtestar och riverenersiska klacksmallar i
korridorerna utan ryande och sti-hej. Lugnt och metodiskt klarar de sitt jobb och ger sig tid att ge till
botten med saker och ting. Som chefer tar de del av
sina medarbetaresisikter. G?iller det ett viktist beslut
kanske de tar sig en funderare, innan de fa-ttardet,
men ndr s& skett kommer direktiven klara och rediga
och dr nigot att lita pi. Deras kritik dr alltid hovsam och syftar till att hjllpa, inte till att foroldmpa.
Ni, hur dr det nu med effektivitetenhos de blda
typerna? Presterar den fdrstnlmnde mera dn den
andre i proportion till det vdsenden giir av sin verksamhet? Inte! Dei kan vil hlnda, att stihejaren under korta perioder kan klara av en stijre arbetsmdngd
dn den som tilldmpar den stilla triqenheten. Men i
det linga loppet avgir den senareried segern. Han
offrar ingen energi pi ithivorna. Han d.gnarallt av
den varan &t arbetet i stiillet. Hiirtill kommer det fdr
arbetsplatseni dess helhet kanske allra viktisaste.
Den lugnt och metodiskt arbetandeskapar ingel oro
i l?igret. Han bryter sig inte ur arbetsgemenskapen,
stiker inte spela sdrling och enastiende frirmlga och
strir inte arbetsharmonin.
I detta sammanhang kan man jdmfora fciretaget
eller arbetsplatsenmed en symfoniorkester.Det behdvs inga <iverdrivetvildsamma gester av dirigenten
fcjr att f3. orkestern att f6lja. taktpinnen. Det dr det
personliga kunnandet, de noggranna anvisningarna
och den distinkta taktslagningen det kommer an pi.
Fcirestillningenvinner heller inte pi att ett par gossar
i orkesternskiljer sig frin mdngdengenom att hovera
sig med instrumenten eller sijka h&lla sig nigra takter
fdre de andra. Nej, det gZilleratt spela i det tempo,
som krdvs i varje rigonblick, och att smdlta samman
med de dvriga till en harmonisk helhet.
Inte heller fcir individen Ir detta demonstrativa
forcerande,denna m&nga ginger oniidiga anspanning
av de egna krafterna till n&gon vdlsignelse. JZiktet
tar pi krafterna h&rt och lcimskt. Stundom hijr man
att en sidan diir j?iktaret. ex. pi 5O-irsdagenf&r vitsordet "tusan till rivig karl", men hur ofta ser man
inte att en sidan dd.r "tusan till rivig karl", knall
och fall sdckarihop. Och vad dr det sen frir glZidje
med det hela?
Men ta nu ftir all del inte vad som hir sagtssonl
en underfcirstidd lovsing till sldheten och lingsamheten. Ferm expedition dr inte sdllan av nciden, och
di skall alla klutar sdttastill. Den stillsammaflyhiintheten dessemellandr ocksi att prisa. Men vad man
inte bcjr dverskatta dr den diir attityden av kroniskt
jZikt och vildsam forcering under stora ithdvor. Den
vittnar inte s& mycket om effektivitet som fastmera
om ofiirm&ga att anvdnda sina krafter pa ratt sett.
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ftedaktionskommittd
sTA ANDREE, Fil.kand.(FRK)
Representantfdr Avd. z4 av Svenskalndustritjlnstemanna-F6rbundet
NE GILLBER G, Expedit<ir
Representantfiir Bj6rkborns Fabriksarbetarefackf6rening
GNAR LINDAHL,
F6rman(VL 20)
Representantfiir Avd, ry3 och z8r av SverigesArbetslcdarefiirbund
ILS SODERHOLM, Svarvare(VR 90)
Representantfiir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
RVID \f AHLQ UI ST, Overingenidr(NT)
Representantfiir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
GIL LONNBERG,

Fil. lic., Socialkurator(EP)

Redaktlonsutskott
Noho,b
OHN LARSSON, Huvudskyddsombud
Representantf6r Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
ENGT MOSSBERG, Serviceassistent
Representantfijr SIF Nohabs f<iretagsklubb
O SKILD, Verkmlstare
Representantf<ir Nohabs Arbetsledareklubb
{JNO TELL, Ingenicir
Representantfiir Nydqvist & Holms AB:s ledning
Tidoholtncoerhert
ROLAND EKVALL, Filare
Representantfrir Avd. r63 av SvenskaMetallindustriarbetarefdrbundet
THORE JOHANSSON, Fcirman
Representantfiir Arbetsledare(SAFavd.7o) o. Tj2instemiin(SIFavd. r 9)
EVALD MOLIN, Korrespondent
Representantf<ir AB Tidaholmsverkensledning
Wedooerken
GUN NAR AX ELSSON, Elektriker
Representantfijr Sv. Metallindustriarbetarefiirbundets
verkstadsklubb
CARL B E R G QVI ST, F6restindare f<ir Efterkalkylavdelningen
Representantfiir Sv. Industritjlnstemanna-Fcirbundets
fciretagsklubb
JOHN GAU, Gjutare
Representantfijr SvenskaGjutarefdrbundets gjuteriklubb
cOsTA LIN DH, Chefmetallurg
Representanrfdr AB \tr. Dan Bergmansledning
SVERRE NICKLASSON, Fcirman
Representantfcir SverigesArbetsledaref<irbunds
fiiretagsklubb
AVA
GoSTA FREDRIKSSON, Ingenjdr
. Representanrftir SlF-klubben
ARRY O. SANDBERG, Kamrer
Representantfijr Ulvsunda Verkstlder AB:sledning
ERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfcir UVA:s verkstadsklubb

Nfista nummer

av B-pllen,

nr 4 1952, utkommer omkring den
15 december. Alla bidrag; text, teckningar, fotos, allt lika vllkommet,
bcir vara redaktionen tillhanda senast
den 15 november. Adress: B-pilens
redaktion, AB Bofors, Bofors.
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Det dr klarare 6n glas, det iir
elastiskt och spiitterlritt - det har en
vanliga verktyg. Fogar kan limmas och
A
S?
vackert som bergkristall, Bonos l a g h r i l l f a s t h e ts o m d r m i n s t 5 g i n g e r
y r o r k a n m a t t b l d s r r a s .g r a v e r a s . p r d g e
d
plex, akrylglaset frin Bofors.
st6rre dn ftir vanligt glas. Bonoplex Ir
las, {iirgas eller tryckas.
n
A
\.
b
Ljuset lAter sig villigt ledas av
l d t t a r ed n s i l i k a t q l a sD
. et 5r bestdndist
q
Bonoplex, i biijningar och vindmol vdder o"h ii.rd och resisrenl m'ot fi
Bonoplexhar funnit anviindning i de
lingar, ja till och med runt
de {lesta syror. alkalier och andra kemimest skilda sammanhang, frin borst\1
\ \
hiirn. Bonoplex ger fascinerande
kalier.
skaft till llygplanshuvar. Men dnnu
t1
\ \
effekter. Bonoplex dr starkt,
Bonoplex kan med enkla hjdlpmedel
5r lingt ifr5n alla miijiigheter ut.
U
Z
formas snarl sast hur man ijnskar. Boli;mda. Lit vira experter visa vad
R
\\
noplex kan mJ liirrher sigas. skdras.
Bonople* kan giira fd, E.. Gti, d.t
R
\\
hyvlas, borras, stansas eller slipas med
b
med Bonoplex.
U

AB BOFORS, NOBELKRUT
Bonoplexfabriken
F|rfrdgningar
STOCKHOLM:

ciitnsoRc:

Tidaholm

kan iixen stiillas till AB Bolors axdelningskontor
MALMiir

ciRnsno,

sant dessuton till
ESKILSTUNA:

SUNDSVALL:

AB Bofors, Stockholms- A B B o f o r s . C i i t e b o r g s . AB Bofors, MalmiiAB Bofors, OrebroAB Bofors,EskilstunaAB N. O. Riinne,
kontoret, Jakobstorg 3. k o n t o r e t . K u n g s p o r t s - k o n t o r e t . N e p t u n i g a t , k o n t o r e t ,E n g e l b r e k t s - k o n t o r e t , R a d e m a c h e r g 1
. 4. S. Jdrnvlgsg.39.
Tel. 23 4480.
av. /. lel. l/ br b(,21. Tel. 38210.
g a t a n 1 7 . T e l . 2 4 l 2 - . > T.l. 377 40.
Te]. 558 50.
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Medfii lj er son ti dningsbilaga

FRAN
FORETAGSNIMNDER
TIONII{GFiiROEAilSTiiTTOA
II{OM
BO
FORSKONCER!IEN
inom en snar framtid &ter skola kom- uppna. talet 216, vid vilket enligt
ma iging. Man miste dock iven hdr civerenskommelse mellan LO och
rdkna med priser, som ligga avsevdrt Arbetsgivarefcireningen
frirhandlingar
under fciregiende8rs toppriser.
mi kunna upptagasom revidering av
Malmkoniunkturen bestir fortfa- gdllande lcineavtal. Dd.remot synes
Boforsverken
rande, och bristen pi malm i virlden
risk fcireliggafdr att talet 216 komdr alltjdmt stor.
mer att civerskridasvid kommande
Fciretagsnlmndenvid Boforsverken
Vad betrZiffarv&rt svenskajdrn och irsskifte. Alla dro nos ense om att
hcill under ordfdrandeskapav Dispo- stil rider en viss osdkerhet
fcir denna den vnldsammaprisfciihcijning,som
nent Euert lY/ilkander mindagen den marknad, dven om nigra egentliga fcirra &ret intrlffade
p& skogsproduk1 september1952 sitt tredje ordinarie prissdnkningar rinnu inte tntrdff at. ter av alla slag, var fcir det svenska
sammantrddef<ir iret.
Prisernapi utliindskt handels.jdrnhdr samhlllet ganska olyckiig. Denna
i landet ha sinkts icke obetydligt,men prisfcirhdjningdrev inom berdrdaomDisponent Wijkander erinrade om
ligga desamma lndock fortfarande ride upp efterfrigan pi arbetskraft,
att sedan fdregiende sammantr:ide
civer priserna pi inhemsktsidant jdrn. liksom ltineanspriken och ldnerna,
med Ndmnden en av dessledamciter,
I detta sammanhangdr ikrafttrd- vilket i sin tur resulteradei bl. a.
Fritz Aronsson, avlidit och berdrde dandet av defl s. k. Schuman-Dlanen stegrade lantarbetarldnermed
ddrav
med nigra ord Aronssonsverksamhet av stort intressed.venfcir virf land. f<il!,ande prisfdrhcijningar pe jordinom bolaget och Ndmnden, varefter Denna plan innebdr en poolning av bruksprodukter,allt avspeglandesig i
den avlidnes minne dgnadesen tyst kol- och jdrnproduktioneni Tyskland, f rirhdj i levnadskostnadsindex.
Numera
Frankrike, Belgien, Holland, Luxem- ha de onormalt hciga priserna p3.
stund.
burg och Italien f<jr att mrijliggcira skogsprodukterfallit 30 i t0 /o ich
hillande
av gemensamma
f6rsdljnings- en allvadig produktionsinskr[nkning
Konjunkturliget
priser,upphZivande
av alla tuliskrankor har inl"rdttinom denna nlringsgren.
Ditponent lY ii Aanderllmnade f<il- pi dessavaror mellan de deltagande
Fcir Bofors vidkommande kan szijande redogdrelse fdr det aktuella ldndernam. m. Planenomfattar rinnu gas, att det under sista tiden inkomkonjunktudiget.
icke kvalitetsstil, men avsiktendr, att mit fdrre bestdllninsar i civila stilTvivelsutanhar det ekonomiskakliItminstone det enklare kvalitetsstilet produkter dn fcir rJo-u tid fcjreg&matet under den senastetiden blivit
inom ett &r skall inrangerasi samarbe- ende 3r. Fcir de forsta 7 minadeina
allt bistrare.men torde det dnnu icke tet. Situationen kan d& biiva allvadig innevarande ir ir nedglngen i invara mdjligt att sega,huruvida vi sti
frir exporten av svenskt kvalitetsstii, komna bestdllningaricke mindre dn
infcir ett verkligt och varaktigt kon- om exempelvisinfcirseltullarnamellan ca 45 a/oeller frin kr 44,8 mill. frira
junkturomslag. Si synes dock vara de i planen deltagandeldndernaheit iret till kr 25.2milj. i 3r. Nedglngen
fallet, sivida icke nigon plcitslig och upphdvas,men sammatullar bibehil- i bestdllningar torde emellertid till
vildsam skirpning i det alltjiimt syn- las gentemot svensktstil. Vira myn- stor del bero p3. vl.ra foftfannde alltnerligen labila vdddspolitiska Iiiget digheter miste med all makt p3, f6r lilnga leveranstider. Det kan i
skulle intrida, vilket senareman dock diplomatisk och handelspolitiskvzig detta sammanhangvidare sdgas, att
knappast fdr dagen behijver befara. scika fdrhindra en sidan utvecklinq. orderingingen fciregiende FLr varit
Allt talar emellertidfcir att vi se emot
Landets utrikeshandelhar under ovanligt stor, och nedgingen i inen lingsamt fortskridandekonjunk- det gingna halv&ret,sdrskilt vad vzir- komna bestillningar torde inte ge anturf<irsdmring med en alltmer hnrd- det betrdffar, varit av avsevdrtmindre ledning till oro fcir den ndrmaste
nande konkurrens, cikade svi.riqheter omfattning d.nunder motsvarandetid
framtiden. Inneliggande orderstock
fcir v&r export och sjunkandefriser. fciregiende Lt, och sammanhdnger har ndmligen undergitt en minskning
Inom olika deiar av nlrinsslivet har denna minskning med den minskade med endastkr 5 milj., frin kr 48 till
konjunkturomsvzingningen
liirmdrkts exporten av skogsprodukter. Samti- 43 milj. Den inneliggandeorderstocmer eller mindre. Redanfcirlidna hrist digt som exportvdrdet sjunkit har ken dr silunda fortfarande stor och
hade textil- och skobranscherna
kdn- emellertid jamv'al importen minskat, torde innebdrafull bel?iggningfcir itning av denna omsvdngning.Senare vilket medverkattill att halvirsresul- minstone ett 3r framit.
kom turen till skogsindustrierna,
som tatet frir landets utrikeshandelblivit
Fortfaranderider stor brist oi. kvaunder hela viren haft mycket stora nigot s3.ndr tillfredsstdllandemed ett Iificeradarbetskraft,och dct li ytterst
svirigheter att finna avsdttning fcir importriverskottav 438 milj. kr under beklagligt, att man inte till fullo kan
sina produkter. IJnder senastetiden det gingna halviret mot 550 milj. kr utnyttjaproduktionsapparaten.
Si t. ex.
har llget dock littat n&got vad be- under motsvarandetid friresiende ir.
kan den nya stelugnenpi Kilsta allttdffar de sngade trdvarorna, sedan
Levnadskostnadsindex
hir under j?imt icke, pi grund av bristen pf,.arpriserna reduceratsmed 6O iL 70 %
andra kvartalet innevarandeir, hu- betskraft, utnyttjas helt, vilket miste
under fjol&rets toppriser. Sv&righe- vudsakligensom fdljd av stegringeni
leda till dyraretiliverkningskostnader.
terna inom massa-och pappersindust- livsmedelspriserna,
stigit med 6 en- Detta i sin tur fcirorsakar bolaset
rin bestl emellertid attlllmt. men heter till talet 2I3. Sivitt man frir
stora bekymmer, sdrskilt som -ln
torde man kunna rhkna med att dagen kan bedcjma,torde index vid m&sterikna med sl.smininsom sankta
affdrerna :iven fcir denna industri ndsta kvartalsskifte icke komma att p r i s e rp l s t i l p r o d u k t e r n a .
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Ar betskraft ssit uationen
P3"ffi'ga av Hem Nilsson limnade
DireAtdr til ahlsteen fiiljande redogiirelse fdr den aktuella arbetskraftssituationen.
Bolagethar under senastetiden tillfiirts en hel del arbetskraft, men har
detta tillskott icke utgjorts av kvalificerade arbetarc. Den mest akuta
bristen pi stdan arbetskraft uppg&r
silunda f6r n'dwarartdetill 70 man.
Som j2imf6relsekan ndmnas, att medan bolaget under kriget hade sammanlagt ca 800 arbetare, som fullgjorde z-skift, motsvarandeantal idag
iir blott ca 150 man.
I valsverket p& Kilsta kan alltjdmt,
av brist p& arbetskraft, icke uPPratthtllas full och kontinuerlig drift. Det
f<ireligger vidare ett tringande behov
att kdra det gamla finvalsverket i
3-skift, men synes detta icke genomfdrbart med nuvarande tillging pi
arbetskraft.
I smedjan r&der brist p& yrkeskunniga smeder, och bekymren f<ir produktionen i denna avdelning ha ytterligare okat, genom att 1500-kg-hejarcn i dtgatna havererat. Det kommer
hd.rigenomatt bli mycket svnrt fdr bolaget att klan av betydande inneliggande order till flera stora kunder.
Bolaget miste emellertid g<iraallt ftir
att i tid fullgdra sina leveranser.
Bl. a. har man fijrsiikt att tillfiilligtvis
placera en del smidesarbetenpi annat
htll, men kommer detta att stiilla sig
mycket kostsamt fdr bolaget. I detta
bekymmersammaldge hoppas bolaget
pi medverkan frin klubbens sida till
genomfd,randeav ytterligare tivertidsarbete.
Gjuterierna, Pl&tverkstaden oc}r
Bergverkstiderna ha fiir dagen icke
nigot ndmnvirt behov av ytterligare
arbetskraft.
I iivriga verkstlder diremot r&der
stor brist o& kvalificerade arbetare.
Vad slutligen betriffar byggnadsavdelningen m&ste bolaget, med hdnsyn till inskrdnkningarna i byggnadsprogrammet, s&som meddelats vid
fiiregiende fiiretagsndmndssammantrdde, redan mot slutet av innevarande ir permittera ett antal byggnadsarbetare. Aven om bolaget tillsvidare
kunnat bereda en del byggnadsarbegenom att fr&n entare sysselsdttning
treprencirernadvertaga en del grundarbeten fiir finvalsverket p& Kilsta,
mtste man rikna med en hel del permitteringar. Det skulle emellertid
slkert vara miijligt ftir bolaget att
bereda sysselsdttningiven i fortsdttningen Et de av permitteringen berdrda arbetarna,om blott dessa iro
redo att accepterade arbeten,som bolaget kan erbjuda.
2

Herr Ragnar Olson anslg, att man
frin bolagets sida redan nu borde
verkstdlla en inventering av alla tinkbaru arbeten, som kunna komma
som
if.rlga for de byggnadsatbetare,
drabbas av permitteritgana. Om si
skedde, borde nimligen fackf6reningen ha stdrre mdjligheter att sijka
fdrm& de av permitteringen ber6rda
arbetarna att taga de arbeten, som
kunde erbjudas.
Direktiir JYabI steen meddelade.att
en utredning hdrutinnanredan ptbdrjats, men erinrade samtidigt om sv&righeterna att redan nu &stadkomma
en helt tillf6rlitlig plan fdr permitterlngarna.
Disponent WijAander framhiill, att
byggnadsavdelningen,som under senare Ar blivit allt stiirre, mlste &terg&
till mera normal stodek, samt att man
omedelbart borde gdra klart fcir vederbdrande byggnadsarbetare,att de
permitteringar,varom redan varslats,
under alla fcirhillanden m&stegenomfriras.
Slutligen hemstdllde Disponent
\Tijkander, att Direktcir \Tahlsteen
och styrelsen fiir fackfcireningen gemensamtforberedaoch gciravad som
Zirm<ijligt frir att istadkommaen tillfredsstdllandeldsning av frigan om
permittering och omplacering' av de
berrirdabyggnadsarbetarna.

Impulsen till anskaffning av ordervaror, som skola ing& i produktionen,
kommer fr&n planeringsavdelningen,
medan den fdr andra ordervaror kommer frEn bolagets dvriga avdelningar,
i f6,rsta hand frin anldggnings- och
serviceavdelningana.
Vad betr?iffar lagervarorna brinsle
och r&varor, ftiljer Inkiipsavdelningen
genom rapporter frin de olika avdelningarna fdrbrukningens omfattning
samt verkstdller kiip, nlr si med hinsyn till behov och prisnivi anses
lZimpligt.
Fdr dvriga lagewaror kommer impulsen till ink<ip vanligen fr&n Materialbokfdringen, som pl sina lagerkort angiver bl. a. best?illningspunkt
och bestlllningskvantitet fdr respektive produkter. Ndr lagret reducerats
till
bestiillningspunkten, meddelar
Materialbokfdringendetta till Inktipsavdelningen med angivande av den
kvantitet, som b<ir bestdllas. Vid
uppntgiende konjunkturer 6kas bestlllningspunkten liksom bestdllningskvantiteten. medan dessavid vikande
konjunkturer minskas.

Under senare6r har man som fiiljd
av den intrdffade penningvdrdesfcirsdmringeni allmdnhet i sambandmed
inkdp ncidgatsaccepteraavtal till priser, vilka enligt en s. k. glidande
prisskalagjorts beroendeav kostnadsutvecklingen. Priset baserasdnrvid p&
vissa kostnadsindexoch iusterasmed
Bolagets inkop
hlnsyn till variationer i arbetsltjner
Ingenjt)r Kignell ldmnadefciljande och materialkostnader. Givetvis fcirredogcirelsefor bolagetsinkiip.
behiller sig kiiparen samtidigt att
Sedan sex ir tillbaka har bolagets komma i itnjutande av eventuellprisinkiipsverksamhetfrjr Bofors och Nosinkning, ddrest de priset piverkande
belkrut varit koncentrerad till en och kostnadsoostetnaunder leveranstiden
samma avdelning. A Inkripsavdel- skulle underg& s2inkning.Endast ifr&ningen lro f<ir ndrvarandesamman- ga om affdrsavslut med korta levelagt 30 personerverksamma,
ranstider blir det numera f.fitga om
Avdelningen har bl. a. till upp- ki;p till fasta priser.
gift att
Da prisutvecklingen uPPet varit
avsluta krio samt skiita hdrftir erformyd<et kraftig de senaste iren och
derlig kbrrespondensmed leveranleveranstidernal|nga, ha merpriserna
tijrer samt licensansrikningar,
blivit mycket betydande.Inkiipsavdelombesiiriatull-, frakt- och rembours- ningen har lagt ned mycket arbete pi
fr|gor i sambandmed inkd,pen,
att fcirsdka fE igenom acceptablavillkontrollera fakturor,
kor fdr glidande prisskalor dvensom
bevakaleveranser,
att kontrollera aY levenntdrerna resinda ut meddelandenbetr. dndringar dovisade merpriskalkyler.
av priser och leveranstider,
Vid en granskning av prisutveckavl'imna inkdpsrapporter betr. stdrre lingen under de senastetren finner
inkrip,
maft, att prisfall pi kemiska produkombesiirja f6rs?iljning av skrot och ter b6rjade g<ira sig gdllande redan
dverblivet material.
pt hcisten 1948, medan en mera allDe varor, som skola inkiipas, inde- mant ned&tgEendekonjunkturutvecklas i tv& olika grupper, ordervaroroch ling kunde fd,rmdrkasfdrst i bdrjan
lagewaror, varvid de ftirstndmnda dro av 1949. I detta sammanhang gick
bolaget in fdr att genom minskade
sidana som inkcipas frir viss tillverknings- eller anliiggningsorder, medan inkdp nedbringa lagren. PE sommalagervarornormalt anskaffasfdr kon- ren L949, som fdlid av den allmint
vintade valutadevalveringen, iikades
tinuerlig forbrukning.

Olegerat skrot kdpes gemensamtav F 6r sI agsu er ksant b et en
inkripen av viktiga dollarrivaror. I
<ivrigt ansigs det riktigt att vid denna bruken genom AB J2irnbruksfcirnijDireAtor lYablteen meddelade,att
tid fortsdtta med minskning av lagren denheter, och fcirdelningen mellan
vid sammantrdde
fcirslagskommitt6n
och undvika ontidiga inkcip av varor, bruken sker i proportion till vars och
20
1952
behandlat I7
den
augusti
pi annat hill zin ens frirbrukning. Det inhemskaskrotsom kunde erhillas -Den
Av f<irslagenha 12 anolika
fdrslag.
landkade pro- faliet har ej varit tiilrncHigt fdr
frin dollarlZinderna.
setts vdrda beldning, 3 bordlagts fdr
duktionen siv?il i Vlisttyskland som p& dets behov, varfcir en hel del skrot
ytterligare
utredning, medan iterstiandra h&ll i Europa talade ndmligen mist kcipas frin utlandet. Den inende
2
fdrslag
icke ansettsvdrda nticke fdr nigra prisf<irhtijningarvid hemska skrotuppsamlingenhar man
gon beld,ning. Av fcirslagen, som av
denna tid. Under fdrsta hdlften av scikt stimulert pL alla sitt, senastgebolaget blivit beldnade,emanerade8
1950fortsattekonjunkturernaatt vika nom en fcir ca ett ir sedangenomfcird
frin verkstdderna,
2 frin metallurgiska
med ty itfdljande restriktiva inkcips- prisfdrhiijning med nirmare ,o %.
avdelningarna,
ett
fr&n elektriska avpolitik. Under senarehdlften av ir
Priserna fcir inhemskt skrot uppgi
och
ett
frin centralf<irr&delningen
tgfo intradde en omsvingning i kon- idag till ca L75:- kr pr ton mot ca
det. Bland de beldnade fdrslagen
junkturerna,varfdr bolaget inyo biir- 425;- kr frir importerat sktot.
kunde sdrskilt ndmnas ett, avseende
jade iika sina inkcip. Bolaget dkade
Nickeltillgin gen dr mycket knapp, konstruktionen av fixturer
fdr gassilunda sina lager av metallurgiska och de importeradekvantiteternafcirskdrning
av
en
detalj
niyntill
en
r|varor. Aven lagren av stenkol tjka- delas av Handels- och Industrikomningsbroms,avgivet av 7823 Sixten
des, i den min Brdnslekommissionen missionen. Den diliga nickelsituatioIgelstrcim,VP 20. Fd,rslagetinnebdr
beviliade licenser, sdrskilt sedan den nen beror pi den tidigare restriktiva
en besparing av fle:ir- arbetsoperatioviren
persiskaoljekrisen uppstett pi
importen frAn myndigheternassida.
ner, ledande till 6kad produktion.
I9rl. Sedan den exceptionellahiig- Bruken tvingadesdlrvid att nedbringa
Igelstrcimhar fcir sina goda insatser
konjunkturenbiirjat vika pi senhdsten sina lager av nickel. Ndr importen
av bolagettillerkdotsen beld,ningmed
omfattl9)1, har bolaget inskrdnkt
sedermerasldpptesfil, var tillgingen K r
5 0 0 :- .
ningen av sina ink6p av r&varor och emeliertids5.knapp, att det icke varit
Fcirslagskommitt6nkommer fcir att
andra lagervaror.
mtijiigt att senaregenomfora nigon
fi en snabbarebehandling av irenHdrefter ldmnades en kort redo- lagercikning. Prisfcirhiijningarna pe
dena i fortslttningen att hilla minst
g<irelsefd,r bolagets inkiip under de nickel, som till stor del berott pi
ett sammantrddei kvartalet.
ha varit relativt
sista iren av brinsle och viktigare valutadevalveringen,
Slutligenkan nilmnas,att diplomen,
mittliga.
rivaror.
avseddaf6r fd,rslagsstdllarna,i dagar
Bolagets irliga br?inslebehovuppKobolt erh&lles fr&n Belgiska na foreligga i tryck.
g2rr till drygt 60.000 stenkolston, Kongo. Tiilgnngen p& denna vara,
Herr Nilsson erinrade om ett fcirvarav ca 80 /o f'& n[rvarande tlckes som under senaste8.renvarit knapp,
slag,
som, i vederbdrlig ordning beav eldningsolja. Sedan det numera synes under sista tiden ha blivit
handlat
av fd,rslagskommitt6n,
rendetillshar
bolaget
vara
lZittatp& oljefronten,
bdttre. Aven betrdffande denna
rat fcirslagsstdllaren
en beldning. Tvist
vidare slutat kiipa kol fdr att ned- har intrd'ff at prisstegring.
hade emellertid samtidigt uppstatt
795r okabringa de i beredskapssyfte
Ferrolegeringarnakdpas som regel
melian frirslagsstdllarenoch bolaget
de kollagren.
frin de svenskalegeringsverken.
om det ackord, som i fortslttningen
slnktakoltrots
som
Eldningsoljan,
NTolfram, som er en av de krigspriser, alltjlmt stiller sig ekonomiskt viktigaste metallerna, har undergitt skulle g?illa f<ir den av fd,rslaget bercjrdaarbetsoperationen.
Bolaget hade
fcirdelaktigareatt anvlnda, kcipesfrin
den mest accentueradeprisutveckndmiigen
efter
tidsstudier
erbjudit
oiika
representerande
bolag,
fyn olika
liirgen. Bristen pi wolfram har, sefcirslagsstillaren
ett
ldgre
ackordspris
oljeproducerande ldnder och olika dan Kina och Korea bortfallit som
valutaomr&den.P& detta sdtt har man leverantcirer,varit mycket besvdrande. dn det denne frivilligt erbjudit sig
velat ftirdela riskerna, om valutafr8- De htiga prisernaha emellertidstimu- att arbeta efter. I ett fall som detta
borde tidsstudiericke ha behdvt komgor eller minskad produktion pi n&- lerat till 6kad malmbrytning, och vima till anvdndning. Det kan silunda
got h&ll skulle iventyra tillfdrseln dare har genom restriktiva itgZirder
befaras.att en arbetare.om tidsstudier
En
dylik
nngot
av
oljeboiagen.
frin
betrdffandeanvdndningenav wolfram
ifrigakomma i dylika fall, unded&ter
politik visade sig lycklig under den konsumtionennedg&tt,vilket allt bikritiska vintern 1947-48, di bolaget dragit till att wolframsituationenei att redovisa ett annars gott fcirslag
trots reduceradtillf6rsel fr&n tvi av lingre synesvara kritisk. Under se- och i stdllet friredraser att arbeta i
lugnaretakt.
ei utsattesf& nlrgra naste tiden ha dessutompriserna i
olieleverantdrerna
D)sponent lYijAander beklagade,
driftsstiirningarp& grund av bristande wolfram sjunkit avsevdrt.
att
man fortfarande fr&n arbetarhill
oljetillging.
Vad slutligen angl,r koppar, har
betraktade
tidsstudiersomett "straf.f",
Bolagets behov av tackjirn har i
prisstegringenpi denna vara varit
och hoppadesp& medverkar f.riln alla
stor utstrdckning tillgodosetts p& si mycket kraftigt. Under senare tid
sdtt, att man it inhemska leverantcirer har emellertid kopparprisetreducerats Darterssida till att fi bort denna feliktiga inst?illningtill tidsstudierna.
tillhandahillit trdkol fdr legoblisning hdgst avsevdrt.
av sidant jdrn. I vissa fall har hZirigeDirektdr lYahltteen anseg,att, even
bercirdes.prisutvecklingen
Slutligen
nom kunnat erhillas priser, som un- frir de fcir Nobelkrut viktigaste ke- om en arbetaregjort en fcirb2ittring,
derstigaav Priskontroilnlmnden fast- miska rivarorna, toluol, glycerin, cel- ledande till iikad produktion, detta
stdlldapriser pi fiirdigt tackidrn.
lulosa, bomullslinters,metanol, salpe- arbetedndock utan hdnsyntill persoBehovet av jdrnsvamp har i stcirsta tersyra och svavelsyra. Sammanfatt- nen m&stevlrderas och sdttasin i sitt
utstrickning kunna tdckas genom le- ningsviskunde sdgas,att flertalet ke- rdtta sammanhangi fdrhillande till
veranser fr&n Hdganiis-Billesholms mikalier under sista iret fallit i pris andra arbeten. Man miste nimligen
utgh frlo arsamt att man hade anledningrdknr vid ackordsprissdttning
AB. Vid vissabristtillflllen har iirnsvamPenkunnat ersittas med besse- med ytterligare prisfall fcit vissa pro- betsuppgifterna och icke frin dem
som utfcira desamma,bl. a. med hlndukter.
mergdt frin Fagersta.
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t
syn till att ett arbete, som en dag
utfijres av en person kanske nlsta dag
utfcires av en annan.
Herr Nilsson kunde icke dela
Direkt6r rVahlsteensuppfattning utan
ans&g, att man i ett fall som detta
kunde, fijr att stimulera fdrslagsverksamheten, ta mera hdnsyn till fiirslagsstlllarna.

fdgor. En centraliseringav irendena
till ett gemensamtorgan skulle givetvis underlltta fdr arbetarnaatt snabbt
komma till rZitta med de aktuella
problemen.

DireAtdr Nordqaist framhdli, att
man inom bolaget fijrs6kt s6rja fdr
att de avdelningar, som iignade sig tt
personalfrigor, vore lokalt sett sammanfd,rdaoch liittillgiingliga for persoHerr Ragnar Olson, som anslcit sig
len. Organisationen i iivrigt kanske
till den av Nilsson hdvdade uppfattningen, ansig tidsstudierna i iffi,ga- det icke heller var si mycket att erinra
varande fall, sdrskilt om tvist om emot, men givet var, att ingenting dr
ackordsprisetkunde uppsti, olyckliga si bra, att det inte kan bli b?ittre.
Personalavdelningarnahandl[gga som
och iterhlllande pi fdrslagsverksamheten. Under alla fdrhillanden borde bekant olika slags frigor med registman si lingt m<ijligt sdka undvika rering, redovisning och frigor av
mera social karaktdr, och miste det
tvist med f<irslagsstdllarna.
under sidana f<irh&llandenvara olika
Herr Edain Carlsson anseg, att en organ inom bolaget, som dgna sig it
fcirslagsstdllarem&ste ha full garanti de olika afteffw av frhgor. Det skulle
fdr att en sdnkning av ackordspriset knappastvara miijligt och iiimpligt att
i&e kommer att leda till en ldgre centraiiserahela dennaverksamhettill
fdrtj?inst.Vid annat f<jrh8llandem&ste ett och samma organ. Man vore
man nlmligen rdkna med'att m8nga emellertidinom bolagetbereddatt unnyttiga fiirslag icke komma att fram- dersijka mdjligheterna fdr &stadkoml?iggas.
mande av en fdr personalen mera
lZittiilgnngtg organisation, och man
Direkti)r lVablsteen fcirklarade i
anslutning till Herr Carlssonsyttran- skulle med glZidjesdka kontakt med
de, att tidsstudierna givetvis icke sik- representanterfdr intresseradeparter,
tade till att sd.nkafcirtiinsten fdr ve- ndr man kommit iging med arbetet.
derbcirandearbetare.
Expeiltdr Petterstolt uttryckte sin
Disponent lYiikander framhiill, att tacksamhetfcir den av Direktdr Nordman vad betrdf.fat tidsstudier icke qvist redovisadepositiva instdllningen
kunde giira undantag fdr de arbeten, frin bolagets sida till dessa frigor
samt ans&g, att det fcireslagna sdttet
som berdra fdrslagsstillarna.
f<jr undersrikning av frirhillandena
vore ldmpligt.
Ovri g^ drenden
Pi ftirslag av Disponent lYijdander
beslcit Ndmnden anh&lla hos bolaPersonalfr,i.gor
get, att en utredning m&tte verkstdllas
av de frlgor, som berdrtsi ovannimnHerr Ragnar OLson fiiredrog en till
da skrivelse. Det sades vidare. att
FciretagsndmndenstZilldskrivelse,vari
frireslis, att bolaget undersdker mcij- Expeditiir Petterssonskulle vara arbeligheternaatt fdrbittra den nuvarande tarpartens kontaktman i dessafrigor
organisationeninom bolagetfdr hand- och att de personer, som skulle ha
I2iggning av personald.rendengenom hand om utredningen, jiimv2il skulle
fcir
att i stiirre utstrd.ckning koncentrera sdka kontakt med reDresentanter
dessadrendentill ett orsan under en- tjdnstemdnnenoch ar6etsledarna.
hetlig ledning.
V er kt y gs rnaskinti I I uerhnin gen
Expeditt)r Petterston, som tagit initiativet till detta drendeshdnskiutande
till Fiiretagsndmnden,
framhdll i anslutning till vad som anfcirts i skrivelsen, att han sisom expeditilr i fackftireningen hade daglig kontakt med
de olika personalorganeninom bolaget samt att han dZirvid fitt den uppfattningen, att organisationen fcir
handlZiggning av dessai och fcir sig
olikartade men minga ginger med
vanndra sammanhdngande ffitgor
borde kunna gdras mera koncentrerad
under enhetlig ledning. Det dr nimligen svirt fiir en arbetare att idag
avgdn till vilket organ inom bolaget
han skall vdnda sig med sina olika
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Herr Ragnar Olson erintade om
att bolaget vid flera tillfiillen frjrsdkt komplettera krigsmaterieltillverkningen med nya objekt av civil karaktdr. Det sista tillskottet i denna vdg
utgjorde lingfriis- och borrmaskiner.
Dessa objekt borde vara virdefulla
fcir bolaget som komplettering till den
dvriga tillverkningen, sd.rskilt vid
nedg&ng i krigsmaterielproduktionen.
Mycket arbete har redan nedlagts pi
tillverkning av dessa maskiner, men
har det sports, att bolaget med hdnsyn
till arbetskraftstillg&ngen f6t nd"warande icke hade mdjlighet att fortsitta
med dennatillverkning.

DireAtdr lYablsteen fd,rklarade, att
de maskiner, som ingingo i den redan
upplagda serien givetvis skulle fdrdigst?illasmen att man f6r dagen av
olika skiil inte kunde taga stdllning
till hur det skulle bli i fortsdttningen
med tillverkningen av s&danamaskiner. S6.vittman kunde se, skulle, med
hdnsyn till bristen peL arbetskraft,
vissa av maskinerna i den aktuella
serien eventuellt komma att fiirdisstdllasp& annat h&ll.
B u ssf or bind.eI serna m ed
arbetsplatsen
Her Nilsson iterkom till den tidigare inom Fdretagsnimnden berdrda
ffi',gan om bussf<irbindelsernamellan
arbetsplatsoch hem samt ifrlgasatte,
om icke bolagsledningen kunde fcirsdka f& till stind en uppgiirelse med
Jdrnvdgen, innebirande tillfredsst?illande bussftirbindelser till och frin
arbetsplatsen.
DireAtdr lYablsteen meddelade,att
bolaget i anslutning till tidigare diskussioner av denna ffitga haf.t kontakt
med Jdrnvdgen, men att Jdrnvdgen
dZirvid meddelat, att man ijnskade avvakta resultatet av den av staden anordnade trafikrd.kningen,innan man
kunde taga st?illning till frigan om
bussf<irbindelserna.
Herr Edoin Carlsson ansig, att
ffigan om bussfcirbindelsernamed
arbetsplatsen icl<e hade direkt samband med trafikrikninqen utan att
bolaget snarastborde pt-nytt taga upp
kontakten med Jlrnvigen.
Expeditdr Pettersson erinrade om
de svirigheter, som fdrelegat att fi
tillfredsstlitllandebussfrirbindrelsermed
Kilstaverken.
Pi f<irslagav Disponent \Y/ijkander
beslcit Nimnden uppdraga Lt hercar
$Tahlsteen,Nordqvist, Ragnar Olson
och Gtista Nilsson att inleda fdrhandlingar med Jdrnvdgenangiende bussfcirbindelsernamed arbetsplatserna.
Intressekontoret oclt badgetuerksamheten
Herr Eddn Carltson ifrf.gasatte,om
icke bolaget pi ett eller annat sdtt
skulle kunna medverka till att varie
anstdlld under alla fdrhillanden finge
vid varje avldningstillf?ille uppbiira
ett visst minimibelopp, erfordedigt
frir vederbcirandeslivsuppeh?illeintill
nlsta avlciningstillfZille. Det kunde
silunda hdnda, att en person till fdljd
av bortovaro frin arbetet p& grund av
sjukdom eller av annan anledning
under en avlciningsperiodicke intjii-

t
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nat mer In halv lcin. Samma Person
hade enligt budget med Intressekontoret att vidkinnas vissa i fdrvdg faststillda avdrag per avldning. Resultatet kunde bliva, att vederbcirande
vid avl<iningstillf2illet kanske icke
dgde utbekommamer dn kr 5: -. I
denna situation borde bolaget kunna
gi med p& att jiimka p& den uppgjorda planen ftir budgetavdragoch derigenom tillfiirsdkra, s&somovan fdreslagits, den anstdllde ett belopp motsvarandeexistensminimum.
Direktdr Nordqaiu framh6ll, att i
de fall, d& vederbtjrande arbetstagare
av en eller annan anledning har att
vid ett avltiningstillfille uppblra ett
jlufdrelsevis litet belopp, vilket sj?ilvfallet miste fdrekomma alltsom oftast,
Intressekontoretfd,rsdkergdra allt fcir
att ldgga till riitta ftjr och hjiilpa den
anstdllde. Det torde emellertid vara
synnerligen sv&rt att generellt fixera
ett minimum av ersdttning, som under
alla f.lrhlllanden skall utg& vid varje
avl<iningstillf?ille.H2irtill kommer, att
det merendels finns mdjlighet for
varje arbetstagare
att hos Inttessekontoret erhilla n&got mindre fcirskott,
ddrest nettoavldningen vid nlgot avloningstillfZille av sirskilda skiil blivit
orimligt lig. I detta sammanhangkan
ndmnas. att frekvensen av fcirskottsutbetalningarunder sista tiden gl2idjande nog nedg&tt med hela 30 o/o.

DireAtiir lVablsteen framhiill, att
de fdrskjutningar i Kilstaprogrammet, som av kzinda sk2il intriffat,
omrijliggjort fdr bolagetatt fiir dagen
finna nigon tillfredsstiillandekisning
av denna lokalfr&ga.
Ytterligare nigra smdrre ;irenden
forekom till behandling.
Sm.r

Nobelkrrt
med
Ordinarie kvartalssammantrdde
Nobelkruts friretagsndmnd hiills den
5. 9. under direktdr Saewe R:son
Soblmam ordfcirandeskap.
Nigra frigor hade icke anmdlts,
vare sig av arbetare-eller tjdnstemannaorganisationerna. Tvenne fciredrag
:
hadeupptagitsp&f<iredragningslistan
Direktdr Sohlmanredogjordesilunda
frir det ekonomiskaldget och Ingenidr
Renius talade om fdrsdljningsarbetet
vid Nobelkrut. Dessutom ldmnade
oueringenjdr lY/ahlquit en rapport
frnn fdrslagskommitt6n.

Der uirldspolitiska liiget

Direktor Sohlmanb6riade sin redogiirelse med att framhilla, att den
politiska bilden utgdr bakgrundentill
det ekonomiska l?iget i vdrlden. Det
sedanEratalp&g&endekalla kriget Ir
fortfarande en realitet, oroshdrdarna
Herr Edain Carlsson menade, att,
i Korea, Indochina,Malackaoch Meiom det icke vore mdjligt att garanlersta cistern finnes kvar, dven om
tera n&gonminimiersdttning,man likman mihlnda kan konstatera,att kriviil i s?irskiltsvira fall kunde bryta ut
get i Korea tenderaratt iivergi till en
dessa ur sammanhangetfdr sdrbeform av kallt krig. Det ser ut, som
handling.
om det frirefunnesvissaskdl till optiDisponent lN/iiAander fcirklarade mism betriffande situationeni Korea.
avslutningsvis,att han vid olika tillB[da parterna istunda en snar uppfiillen haft anledning f6lja vissa fall,
gdrelse. Man ir nog trdtt p3. situasom handlagts av Intressekontoret tionen och verkliga anstrdngningar
samt att han dZirvid alltid funnit, att g6ras fcir att fi ett slut pi det hela,
Intressekontoret varit vdl orienterat fastdn det m&hdnda icke mlrkes st
och undersijkt alla mdjligheter att mycket utit.
hjiilpa de personer,som haft sv8rt att
Indochina och Malacka dro fortfaklara upp sin ekonomi.
rande tvistefrtin. De kosta Dafterr'a
mycket pengar och det rubbar de
ekonomiskacirklarna h6gst vdsentligt,
hyttan
Reparationsaerkstaden i
att dessa kontroverser skola behtiva
Herr Ragnar Olson edntade om att pig&. Nigon stcirre optimism betrdffande lijsningen hir kan ej uttalas,
ffitgan om reparationsverkstaden i
hyttan vid tidigare tillf?illen sivdl men betydelsenav dessahdndelserha
inom Friretagsndmndensom i andra icke samma betydelse som dem i
sammanhangvarit pt tal. Det hade Korea.
Skiirpt liige har intrdffat i Persien
dirvid stiillts i utsikt, att denna lokalgenom den gamla oljekonflikten, som
friga skulle givas sin losning, si
snart l2impliga lokaler i sambandmed fortfarande 1r okjst. Fiir dagen Ir
det svirt att sdgan&got om ld'sningen
<iverflyttningen av smedian till Kilsta
blevo disponibla. D& emellertid ar- av detta problem, men vdrlden hoppas p& s&dan. Det har mycket stor
betsfdrhillandena i hyttan alltjiimt
voro synnerligen otillfredsstdllande, ekonomisk betydelse att Persien, som
borde bolaget dgna denna ffiga all nu befinner sig pi ruinens brant,
kommer pn fcitter igen.
uppmirksamhet.

I Egyptenhar en oblodig statskupp
genomfdrts, f<irhillandena dro besvdrliga och man flt hoppasp& en stabilisering, iven om det f. n. ser ganska
md,rkt ut.
I Europa best&r spdnningeniistvdst. Man kan dock v&ga p&sti att en
viss avspdnning intriiffat. Fdr ett tr
sedan talades allmdnt om ett tredje
vdrldskrig, men i dag kan man nog
viga hoppas att fann hdrfrir icke dr
Oppna konflikter fiire6verhdngande.
finnas pi Balkan, men dessase ut att
kunna klaras pi nigorlunda fredlig
vlg. Man kan alltsi siga, att nigon
stdrre ljusning ej intritt, men heller
ingen direkt frirsdmring och man kan
mcijligen,om man si vill, fdrutsp&en
avsPenning.
Ekonomiska liiger
F6r konjunkturernai Europa, mest
d& Vdsteuropa,betyda fdrhillandena
i U. S. A. mycket. Det dr svlrt att
f<ir dagen bilda sig en uppfattning
om hur lZiget i Amerika dr dd'r
hdnder just nu ritt mycket. R&varuprisindex har sista iret gltt ned med
20 /o och det talas om en viss prisstabilisering. Man har konstateratett
rikat sparande. Det betyder att det
finnes en viss latent kcipkraft och
denna bciriarnu komma fram. Den
tidigare i 8r ridande &terhlllsamheten
betr. kiip bdrjar sl?ippaoch pengarna
att komma i omlopp, vilket kan tydas
som tecken pt en viss ekonomisk
optimism.
Stilsituationen har rdni inverkan av
den nri avblEsta ganska l&ngvariga
streiken. Man kan konstateraatt vid
koreakrigets utbrott f<irefannsen viss
civerproduktion av st&li vdrlden, framf6r allt i U. S. A. En vildsam omsvdngning skedde di koreakonflikten
utkistes. Man hade trott pi ett ldttare
ldge, iven betingat av cikad produktion. Si blev ei fallet. Ett av skeilen
hlrfdr var st&lstrejken, som orsakat
att virlden gitt miste om itskilliga
miljoner ton st&I.
Det dr givet att de stora rustningsha en betydandeinanstrdngningarna
verkan p& det ekonomiskal?iget. D&
rustningarnai U.'S. A. ni sitt toppldge, vilket berdknas ske i mitten av
hr t954, komma de att g& upp till
20 % av nationalproduktionen. I
pengar gdr detta 6t milliarder dollar
per ir, alltsi ndstanastronomiskasiffior. Efter denna toppunkt rdknas programenligt med en lingsam avtraPpning, dock ej stdrre per Er, dn att de
di, f<ir den civila marknaden disponibla varorna, utan svirighet skola
kunna absorberas,vilket skulle betyda
att en avsevdrdfdrsdmradkoniunktur
icke skulle vara att vinta. President-

valet har i mycket h6g grad inverkan
pi nZiringslivethalva iret i fcirvdg. De
osikerhetsmoment,som valet fcjranieder, giira att stor stagnation intraffar.
En ny president beiyder helt ny administrationmed alla de konsekvenser
detta innebdr.

Vil handel med hela Sydamerika industrierna, men en dverflyttning
var tidigare nigot stdrre dn den med frln <iverskottsindustriernadr svir,
<istblocket.Men under sistatiden har mlnga faktorer finnas, som frjrsv8ra
den minskat kraftigt. Tidigare ha vi
detta. Textil- och skoindustrierna
haft en blomstrandehandel med Artyckes nu ha nitt bottenldget och en
gentina, men den har nu nedgAtttill
vdndning vdntas. Eftefifigan p& dessa
ett minimum. Argentina befinner sig varor har 6kat, vilket skulle betyda
England, vir frdmsta handelspari- av olika orsaker i ekonomisk misdr. cikadsysselsdttning.
Betrdffandeutrikeshandelnnimnde
ner, dras med svira ekonomiska be- Handel med Brasilien fdrekommer,
kymmer. Underskott i handelsbalan- men vanskligheterfdrefinnas betrdf- direktdr Sohlman att vissa svtrigheter
sen fcireligger, di exporten dr l3g. fande handelsutbytetmed detta land. ;iro att v;inta. Han erinrade om att
Betrdffande den ekonomiska ut- fcirhillandena under &r I95l vait
Man gdr valdiga anstrdngningar fcir
att minska importen, vilket har all- vecklingeni Sverigeunder innevaran- mycket tillfredsstlllande. Exportvdrde 3r ndmndedirektrir Sohlmantill en det uppgick tlll 9,2 milliarder kronor,
vatliga konsekvenser iven fdr virt
land. Detta har verkat i nesativ rikt- brirjan, att partiprisindex 1952 prak- d. v. s. fem gS.ngermera dn f6re krining fdr v8.rexport av stapJlvarors&- tiskt taget stitt stilla, tydandepi viss get. Detta skaffade oss mdjligheter
till stor import samt en v?ilbehtivlig
som tre, massaoch papper. Det fcire- stabiliseringav priserna. Prisernapi
faller dock som om en viss ljusning en dei varor, s&somkol och kemiska fcirstdrkning av v&r valutareserv och
importvdrdei var ungefdr lika stort
skulle skdnjas,och vi hoppas,att detta produkter ha gitt ned, medan de pi
sdtter spir dven ifriga om import av andra, sisom vissa metaller av olika som exportvirdet, vilket gav oss en
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god varufdrsdrjning.
veta varor.
har
deLevnadskostnadsindex
sedan
Utvecklingen innevarande nr visar
Aven Frankrike d.ren av vera stcirre
cember I95l gl,tt upp frin 204 till
en del mdrka tecken, framftir allt
handelspartner och lven dZir rida
sv&ra fdrhillanden. ImDortrestriktio- 2I3, d. v. s. ungefdr 4y2 %, vilket ej ifr&ga om exporten, vilken av alla
jdmfor tecken att dcima blir betydligt liigre
nerna dro mycket besvdrliga ur vnr ir s& sirskilt mycket, om man
synpunkt sett och anledning till opti- med fciregiendeir. Orsakentill den- tin L95L. Dlremot fortgir importen
na stegring ligger i de h<ijdalivsme- obehindrat si ldnge kripkraft finnes,
mism f6refinnes icke.
delsoriserna. Levnadskostnadsindex d& inga mera betydande restriktioner
Vlst-Tyskland, vir handeispartner skulie dock legat hcigre, om ej prisnr 2,kan gliidja sig it en mycket god sdnkningintriitt pi vissavaror, sisom d.ro gdllande fdr densamma.Importdetproduktionsutveckling. Det dr det brlnslen, skor och klZider. Aven om vdrdet i 3r berlknas bli ungefiir
land, som under senasteiren relativt indexhcijningeni och frir sig icke dr samma som 1951 och di lven sjdsett haft den stdrsta produktionsiik- stor, ligger den dock i toppl2igegcnt- fartsinkomsterna,pa gtund av sdnkta
fraktpriser, gltt ned, uppstnr sannoningen i Visteuropa. Exporten har emot andra linder.
Detta
likt ett minus i handelsbalansen.
cikat och handelsbalansenhar s&tt i
Man ffirgar sig, hur utvecklingen dr bekymmersamt, d& valutareserven
ratt riktning. Man har ldtt fcir att
skall gi fortsdttningsvis.Indexsiffran kan g& ned. V&r nuvarandevalutasdlja sina bide goda och billiga varor
har ju stor betydelsefiir avtalsfrigan. reserv motsvarar blott tre minaders
och har itervunnit sina gamla markTroligen kommer det s. k. taket,2L6, import av 1.grl' &rs storleksordning
nader.
icke att uppn8s till ndsta kvartals- och vi behcivde, fdr att vara nigorOstsidanhar ur svenskkommersiell skifte, men fan f'6religger att sE kan lunda sdkra, en valutareservmotsvasynpunkt fcirhillandevis ej si stor be- ske till &rsskiftet.
rande minst sex menaders import.
tydelse. Man kan friga sig varftir
Direktiir Sohlman erinrade om att Det som i forsta hand gjort atf exdetta vZildigaomride icke genom hanportvdrdet har sjunkit ?ir f6rhillanoroduktionskurvan de senaste iren
med andraldnderkan
delsfcirbindelser
med
en
dena pi trd, massa-och pappersomriutveckling,
vacker
visat en
bidraga till utvecklingen av vdlstindet
dena, ddr exporten sjunkit vildsamt
Srlig hrijning pL 4 n 5 /o, vllket haft
i vddden. Men man siiker ddr att utstor betydelsefor standardeni landet. och prisernagitt ned. U. S. A. kdper
veckla sina produktionsorgan, for att
Nu ser det trydrr ut att bli en vdnd- obetydligt och England vdsentligt
srjka bli oberoende.Det vi exportera
ning. Fcirstahalviret i ir visar en mindre in f6rut. Lagren vid vira
till dessalinder sker i hirg grad mot
skogsindustrierha bdrjat fyllas. Prosinkning pe' | %, vilket lingt ifrin
kredit. Svirigheter f.oreligga att flt
betyder, att vi kommit in i en l&g- duktionen utomlands har 6kat kraftigt,
fram betalningsmedel.Vi f& visserkonjunktur, men det betyder att en vilket dven verkat hindrande p& exligen kol frin Polen, som dr en av
omsvingning i utvecklingen igt rum. porten. Diirj?imte har de utldndska
v&ra st6rstakolleverantdrer. men leveEtt enda omride visar h6,jningav pro- pappersbruken bdrjat iivergi till avranserna ske mycket sporadiskt och
duktionsindex, nimligen malmbryt- fallslumo i stiillet fdr cellulosa vid
man vill ju ha sidana varor levererade
ning och metallindustrin, diir itk- pappersframstillningen, en tendens
i jZimn takt. F. n. dr det helt stopp,
ningen varit 6 /o, vilket i fd,rstahand som man dock tror skall minska.Vdrberoendepi att man begiir sn hciga
faller p& malmbrytningen och ar av det av den totala massaexportenbepriser, att vi ej kunna betala dem.
mycket stor betydelse. Massa och rlknas fcir Lr 1952 endast uppg& till
Frin Sovjet ha vi scikt fi betal- papper har sjunkit 6 /o, vilket vant ca 60 /6 av l95L irs siffror, d. v. s.
ningsmedel i form av varor och tidvis vdntat, textil med 17 7o och sko med en kvantitet pe 1,4 millioner ton. Som
ha vi fitt spannmtl, men detta ir ej
2) /6. Dessa"siffror, som iro fcir ett jlmfdrelse kan ndmnasatt redan fdte
att rdkna med pt lingre sikt. Det dr halvlr, b'ora ej betraktas som utslags- kriget var 2,3 millioner ton normalt.
givet, att det ir sv&rt att l?igga upp givande,men de visa dock tendensen. L2iget dr bekymmersamt. Det ser
lingsiktiga handelspolitiskalinjer un- Fortfarande dr sysselslttningen5;od, dock ut, som om pL alka sista tiden
der sidana frirh&llanden. Det ser ty- med undantag fdr textil- och skoin- en viss iterhlmtning skett. Fdrhilvdrr ut, som om det ej ginge att ut- dustriernaoch arbetslcjsheten
praktiskt landena oi denna marknad iro si
vidga handelsutbytet
med dessaldnder, taget ingen. Viss brist pi arbetskraft viktiga, ait de omedelbart inverka pi
vilket dock borde vara ett dnskemil. fd'refinnesinom verkstads-och metall- vir levnadsstandard.
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Exporten av verkstadsProdukter,
ivenlnriknat fartyg o. d., har betytt
mvcket.men ddr mtita vi nu en oerhdrd konkurrens fr&n Vdst-Tyskland,
dsterrike, Frankrike, England och
U. S. A. Dessa linder ha ett stort
ftirspring framfcir oss, genom ett
battie utg&ngsliigebetriiffande kosinadselementen. R&varor, sisom kol,
koks och jd.rn ha dessa ldnder billigare. Vi importera mer iin hilften av
virt jdrnbehov. Det finnes n&gotsom
kallas dubbel prissittning, vilket dr
synnerligenallvarligt fcir oss.De tyska
skeppsvarvent. ex. betala ett pris pi
pl&[,-som ligger 50 /6 ldgte dn vad
vira skeppsvaw fFL ge. Fdr kol och
koks f& vi betala 45-50 /6 meta.
Det dr givet, att det di icke [r litt
att konkurrera. Ldnekostnadernahdr
i landet iro ocks&avsevdrthiigre' Om
man glr ut frin fu L949 och sdtter
siffran f<ir ldnerna d& till 100, s& ir
den nu l48hdr mot 118-119 i EngIand och U. S. A. samt i Vdsttyskland
123 (slutet L95L). Det st&rklart, att
dessafaktorer iro besvdrligafcir v&r
export. De miste kompenserasgenom
rationalisering och vi miste ltta vira
leverantdrer fdrsti, att den dubbla
prissittningen ir en osund form av
iubventioner. Det ser mdrkt ut fcir
kolpriserna, men en ljusning kan
sktinjasfdr jdrnpriserna.
Frjr vir exPort av jdn och st&l har
ett orosmoln dykt upp, nimligen den
s. k. SchumanPlanen,vilken inneblr
en dverenskommelsemellan VdstTyskland, Italien, Frankrike, Holland,
Belgien och Luxemburg om en Poolning av sin jdrn-, kol-, koks- och jirnmalmsproduktion i syfte att bereda
alla konsumenter i dessa ldnder lika
tillg&ng till dessavaror Man'avser att
successiveriva alla tullskrankor dessa
ldnder emellan, men att skydda sig
utit. Annu si l2ingegdller detta dock
icke betriiffande htiglegerat kvalitetsstil, men vdl bettdffande vissa varmvalsade st&I. Vilka konsekvenserdetta
kommer attha d.rfiir tidigt att yttra sig
om. V&r jdrnmalm kommer doc-kicke
att berdras,df. stott behov hdrav foreligger i dessalinder; men det finnes
anledning befara, att vissa vatmvaisade st&l komma i farozonen. Situationen fciljes ing&ende och man har
iigonen iippna fiir att alla tillg?ingliga
handelspolitiskavapen kanske komma
att f& tillgripas, fdr att vinna f6,rstielse fdr v&ra exportintressen.
Den kemiska exPorten, som dock
icke relativt sett har si slrskilt stor
omfattning, mcjtes av mycket svir
konkurrens ftin V?ist-Tyskland, OstTyskland, Frankrike, Italien och Eng'
land. V&rt utg[ngslige dr fijr kemiska produktet svlrare, di de nimn-

ten framhcill direktijr Sohlman, att en
da ldndernaha ett tullskYdd, som vi
minskning kommer att ske, i fiirsta
dr
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nistan helt sakna. Ldget
hand fdranlett av bristen pi likvida
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Detta kan komma att betYdaen viss
inkcipen fiireligger och vi minska pi
av byggnadsavdelningen,
minskning
prislagren i hopp om att ytterligare
men anledningtill oro fdr personalen
komma.
skall
sdnkning
ddr fdrefinnes icke, d[ andra avdelArbetskraftsituationen har ej unkan absorberaden ev. ledigninqar
dergitt n&gonfdrsdmring,men behov
arbetskraften.
stdllda
av dkad arbetskraft ftireligger pi ett
Direktcir Sohlman meddelade att
par punkter.
fcir hela Bofors 1r ordering&ngenav
Direkttir Sohlman ndmnde betrifkriesmateriel tillfredsstiillande. Profande beliiggningen p& de olika av- blelet dr de llnga leveransiiderna.
delningarna, att den civila kemiska Civilt stll har mindre efterfrigan p&
sidan kdmpar med mycket svir kon- denna grund, och dl konkurrensendr
kurrens ffin flera ldnder. Vi befinna
hird spelar leveranstidernastor roll.
oss i vissa fall i underl?igep& grund
Eftei den med stort intresseihtirda
av vlra hdga rivarupriser och tivriga
redogdrelsen,limnades ordet fritt.
kostnader. Den rationaliseringsproHerr Hanston tackade direktiir
cess, som plglrtt, fortsdtter och vi
hoppas d[rigenom kunna kompensera Sohlman och framhiill det vdrdefulla
de-itora kostnaderna.Efterfrigan p& i en s& uttdmmande redogdrelse'Han
kemiska produkter 1r mycket lig, men frltgade, om man vid angivandet av
de sistaveckornahar en viss liusning exportsiffror mdter i Pengar-eller i
intrdtt. Det 1r dock fortfarande "ko- ,rolym, vilket ju har viss betydelse.
parnasmarknad" i hdgstagrad.
DireAtiir Sohlman anfiirde, att det
P& den militlra sidan dr situationen lr viss risk, om man blandar ihoP de
olika siffrorna. Nlr man jdmftir fr&n
en annangenom betydandeorder frin
ett 8r till ett annat, brukar man norsvenskastaten.
Fcir krutavdelningarna fcireligger malt rdkna i volymenheter. Men di
'dr
ffiga om handelsbalansen,hur
silunda order, som ge full sysselsdtt- det
ning flera Fn f.ramilt. F6r sprdngdm- mycket dverskott eller underskott den
nen, trotyl, hexogen, sPrdngdeg,kan givit etc., d& m&steman rlkna i kropirdknas jiimn bei?iggning under en nor. Man fir akta sig for att vid
j[mftirelser mellan de olika &ren anstor del av ndsta ir.
vlnda sig av vdrdet, utan det dr den
Export fdrekommer lven, dels till
gamli kunder och dels till nya. En volymmlssiga fiirdndringen som dr
del gamla kunder ha dock fallit bort. avgdrandedi det g?illerexporten.Di
kunnardk- det sdller kemiska artiklar dr det
Ammunitionsavdelningarna
emellirtid omtijligt att ange volym,
na med jZimn bel?iggning en god tid
framht och ndsta &r kommer en fcir- utan ddr m&ste man ange kronor.
stdrkning av arbetskraftenatt behcivas. Skulle man vara riktigt korrekt skulle
I frlga om investeringsverksamhe-ett index anvdndas.

Her Hanssontroddeatt det minskade kiipintresset av v&ra produkter icke
hade sin grund i minskat behov,utan
att det ir bristen pi likvida medel,
betingad av rustningarna och annat.
Pappersbehovetir kanske i stigande
och kanske att produktionen icke
skulle kunna hilli jamna steg med
efterfr8gan, om man blott kunde
kiipa, vad man ville ha.

krutbruket betrlffar kan vdl si sminingom fcirbiittring ske, men p& den
fronten har dock ej mycket skett i
utvecklingenoch det som skett htlles
hemligt.

Oaeringenjdr lV ablquist pipekade
att rationaliseringarf<iretagits inom
den militira sektorn. Betriffande nckrutbruket ans8g han att det fiirhillande, att vi hivdat oss v1l i den
Direktiir Soblntanfann detta riktist
internationella konkurrensen skulle
och anfcirde,att om man finge t. ei.
tyda p& att vir produktionsapp^rat d'r
Kina att konsumera blott en relativ av god kvalitet. Man miste lven se
brikdel av det som konsumeras i
pi i2ikerheten och icke ge sig in p&
Europa, s5.skulle produktionsappara- nykonstruktioner.
frirrdn man lr sdten ej ricka till.
ker pi dem.
Her Hansson drog den konsekvenHerr Hantson rinskade ndrmare
sen, att om prisfall intrdffar pL vfua
exportattiklar, si bdr iven vira im- upplysningarom det nya trotylgjuteportvaror sjunka i pris. F<ir Nobel- riet samt framhdll ncidvdndighetenav
kruts del fcirefaller det, som om ett en rationaliseringav nc-avdelningen.
prisfall pi massaskulle vara till f6r- FIan sadesig fcirst&,att man noggrant
miste studeradetta projekt, men sade
del, ty nigon dubbel prissdttningfinsig hoppas att en sidan fdrlndring
nes vdl ei i detta fall.
skulle kunna ske att treskiftarbetet
DireAtdr Soblman anfdrde att im- komme att bortfalla.
portpriser iven ha sjunkit, men beklagligtvis ha prisernapi exportvarorOaeringenjdr IV ahlqui:t redogjorde
na gitt ned med 33 /c ffi,n 1 januari, fdr om- och tillbyggnadsarbetenai
medan importpriserna endast sjunkit Siiby: ett nytt hus, TU 7, har byggts
7 /o, alltsFi en utveckling i mycket avsettfcir laddning av rakethuvuden.
ogynnsamriktning. Den cellulosavi
Av sdkerhetsskiilskall denna detaij
kiipa har dven gitt ned i pris och skiljas frin dvriga arbeten. Det har
nigon dubbel prissdttningfinnesicke. {ramgltt, att fdr att mdta efterfrigan
Men den soeciellamassavi anvinda har iikning av kapaciteten pi en del
har ej sjunkit si mycket som export- punkter, bl. a. gjuteriet, blivit ncidmassan,som dr av en annan typ. Vi
vdndig. Vi miste striva efter en raha framhillit f6r vlra leverantdrerdei tionalisering, samtidigt som sdkerheoriktiga i detta.
ten och en fullvdrdig produkt meste
sikras. Tanken var fdrst att bygga
Herr Gillberg sadesig ha ldst om,
till TU 1. Av olika skil har den
att i U. S. A. kapitalinvesteringarna
fringitts. Det blev i stiillet s& att en
och energifcirbrukningen per arbetare
utbyggnad av TU 9 gdres norrut.
dr ungefir tio ginger stdrre In i
N&gra betdnkligheter ur si.kerhetsSverigeoch att en amerikanskarbetare
synpunkt finnas icke hir. Yallarna
per timma ffu f.ram angefdr fyn
skola utbyggas och f. d. finnes skydg&nger mera d.n en svensk. Ar detta
dande skog omkring. Hur smiltningsriktigt, undrar man om icke vi borde
proceduren och transporten skall ske
sli in pi samma vd.g. Kanske ej redr teknikernapi det klara med, men
sursernafinnas, men man kunde rikta
ddremot ir det dnnu icke klart hur
in sig pi visst omride och ft detta i
det skall fdrfaras med sjiilva gjuttopplZige. Hiir vid Nobelkrut dr en
ningen fcir att fL detta arbete ratiodel fiirhillanden rdtt urildriga. Se
nellt ordnat och fd,r att fi b?istamdjt. ex. pi nc-krutbruket,dir vissa omliga kvalitet p& giitet. Fcir att i&e bli
byggnader gjorts, men dir maskinfcirsenade ha vi tvingats bestdmma
parken dr densammasom fdr 30 ir
storleken pi byggnaden. Mycket arsedan.Amerikas vdlstEndkommer vdl
bete nedliiggesftjr att kvaliteten skall
av den hdga produktionen.
bli den bdsta och ett gott samarbete
Dire€tdr Sohlman anfcirde att det har etableratsmellan driftsavdelningen
dr givet att vi icke kunna jdmfdra oss och forskningsavdelningen.Somfd,rsta
med Amerika. Tillverkningsserierna punkt vid planl?iggningen har allts&
ddr dro ocks& av en helt annan stor- satts kvaliteten och sikerheten och
leksordning dn hos oss och kostna- som andra punkt arbetsbesparande
derna bli ddrigenom betydligt l?igte. metod. Kontakt har hafts med utMen hdr gdra vi vad vi kunna fcir lindska specialisteroch ett anbud har
att rationalisera. Detta kostar dock givits, men di detta lyder pi fyra
pengar. Bolagethar ju folk som reser miilioner kronor, har man blivit beutomlands och ser nyheter. Vad nc- tinksam.
8

Aven apteringsavdelningen miste
ut<ikas och TU 2 skall utbyggas nt
tvi hill. Man har siktat pi att detta
skall bli flrdigt i mitten av nlsta Lr.
Direktor Sobbnan framhiill att d&
det gamla gjuteriet skall vara kvar,
blir det tv& gjuterier, ett f6r grovkalibrig och ett f6r finkalibrig ammunition.
F dr sil j nin gsaud.eI n in ge n
Ingenjdr G. Renius ldmnadeen redogiirelsef dr f 6rsdljningsavdelningens
organisationoch arbetssdtt:
Konsten att s?iljahar m&nga definitioner, men en, som dr ganskatrdffande, i den min det g?iller vlra, for
dagen ganska svirsilda civila kemiska
produkter, dr den som sdger, att
konsten att sdlja eir konsten att vid
ritt tidpunkt erbjuda rett vara at reti
kund till rdtt oris. Det dr allts& &tskilliga faktorer som skola uppfyllas,
fcir att det skall bli b?ista mdjliga
resultat.
Fcirsdljningsarbetetvid Nobelkrut
bedrivesav tvi separatafdrs?iljningsavdelningar, den militlra och den
civila. Dessaavdelningarsuppgift iir
att avyttra Nobelkruts produkter pi
ett sidant sdtt, att bdsta ekonomiska
utbytet uppstir fdr bolaget.
Den militdra frirsdljningsavdelningen, (NFM) handl2iggerallt, som h<ir
till krut, sprdngdmnenoch ammunition. Alla Nobelkruts tivriga produkter fcirsdljas av den civila avdelningen, (NFC).
Man kan sdga,att NFM:s arbetei
stort sett karakteriserasav, att avsdttningen dger rum till ett relativt litei
antal kunder. De militlra produkterna
glr i huvudsak till statliga k6pare,
b8de i Sverigeoch i utlandet och ofta
blir det ddr frlga om stora order.
Fcirsdljningsavtalenslutas som regel i
form av kontrakt, som kunna bli
ganska detaljerade. Den kanske viktigaste delen av dessakontrakt dr de
detaljerade fdreskrifter, som miste
utarbetas.
V?isentligt mycket enklare stiller
sig f<irs?iljningsarbetet,ndr det gdller
avsdttningen av sprlngdmnen, stubin
m. m. pi den civila marknaden,ddr
de tekniska detalierna icke behdva
studerasvid varie tiilfnile.
Nobelkrut bedriver i&e egen frirs?iljning av civiTa sprd.ngdmneninom
landet. En viss kvantitet tillverkas fiir
Nitroglycerinaktiebolaget i Gyttorp,
som avsltter den pi den inhemska
marknaden.Ddremot exoorterascivila
sprdngdmnendirekt h[riirln.
Ammunitionen fdrs[ljes av krigsmaterialavdelningen i Bofors, med
vilken NFM har ett intimt samarbete.

Den civila fdrsiiljningsavdelningen
ledes av fdrsilningschefen, som till
sitt frirfogande har ett antal till fdrs2iljareutbildade kemiska ingenjcirer.
Dessaha till sin hjZilp en stabsman
och en serviceavdelning.Under fdrsdljningschefenstlr vidare en kalkyloch statistikgruppsamt en expedition.
Som inledningsvis ndmndes skall
ratt vara erbjudas&t ritt kund vid ritt
tidpunkt och till rltt pris. D& det
gdller att fFLfram den rdtta varan har
givetvis dven fd,rsiljningsavdelningen
ett visst inflytande. Det iligger s&lunda avdelningen att till fabrik,
forskningsavdelning etc. vidarebefordra alla tips, som uppsnappasute
p& marknaden betrdffande speciella
rinskem&lfdr varor. s&vdlsidana som
redan tillverkas av Nobelkrut som
sidana, som inte tillverkas hlr, men
som kunna tlnkas passa v&r produktionsapparat.
Di en varas frirsdljningsprisskall
faststdllas uppgtir kalkylgruppen en
fdrs2iljningskalkyl. Frin fcirkalkylavdelningen fir NFC uppgift p& varans
tillverkningskostnader. Pi dessa l?iggas sedan kostnader f6r emballage,
Irakter, eventuella transportfd,rsdkringar och agentprovisionersamt fdrsdljningsavdelningenskostnader och
l?implig vinst. Man fi"r d3"fram ett
offertpris, som tillstilles vederb6rande fdrsdljare. Vilket pris skall man
nu begdra av kunden? Fcir att avv'dga
detta, m&steman dels taga hdnsyntill
bolagets intresse av sk?ilig vinst och
dels till priser, som konkurrerande
slliare offerera och som kunden dr
beredd att betala. Kalkylgruppen inkopplas inyo, ty bland dessuppgifter
ingir att registreraalla prisuppgifter
frin andra fdretag, som pi olika vd.gar komma till NFC:s kdnnedom.
Fcirsiljarenstuderardettamaterialoch
faststiller det pris, som skall beglras
och utskriver s&en offert. Det dr ofta
en ganska svir uppgift fdr kalkylgruppen att faststdlla alla dessa
faktorer.
Betalningsvillkoren iro ratt olika
i olika fall. Genom soliditetsuppgifter kunna vi f& reda pi de svenska
kundernaskreditverdighet,men detta
'ar
varre, ndr det glller utldndska
kunder. Man m&ste d& ofta gardera
sig f<ir att yata s2ikerp& betalning.
Di offerten silunda dr klar, m&ste
man ha nigon att sinda den till och
denne nlgon skall ha offerten vid rdtt
tidpunkt. Fdr att kunna g6ra detta
m&ste man ha god kdnnedom om
marknaden.Det viktigaste instrumentet fdr detta dr forsdliarnaskontakter
med till tdnkta kunder. Natudigtvis
kunna vi sjiilva icke besiika alla tinkbara kunder i hela virlden och dd.rfor

finns det ett utvecklatndt av agenter,
som mot en viss provision Ltaga sig,
att skcjtadetta arbete. Aven i Sverige
ha vi i viss utstrdckningsidana agenter och st&lkontorendro iven inkopplade pi Nobelkruts produkter. Kontoren i Stockholm, Giiteborg och
Malmri, som handldgga hela NFC:s
varuregister,.kan i princip betraktas
som agenter, med de rittigheter och
skyldigheterdetta innebdr. Det ligger
i sakens natur att NFC har mycket
intim kontakt med dessaavdelninqskontor och i stor utstrdckningldmnar
dem uppdrag att ta reda pi det ena
eller det andra och att bescikakunder,
myndigheteretc.
Givetvis bes6ker lven fcirsdliarna
frin NFC kunderna i Sverigeganska
flitigt. Det dr av stdrstabetydelseatt
h3"l1a personlig kontakt och att f&
iging samtal fdr att hcira vad som
hdnder ute pi marknaden.
Fcirsdljningenav Nobelkruts produkter sker i huvudsaktill industrier
och ofta uppst&r ddr komplicerade
anvdndningsproblem,
ddr kunden begdr vir medverkan. Ofta dr det sv&rt
f<ir en agent eller ett avdelningskontor att klara dessaoch di fir fcirsZiljaren fr5,nNFC rycka in. Om problemet bed<imesva:n for svirt fdr fdrsiljaren anlitas andra experterinom
bolaget. I fcirsta hand kopplas d&
serviceavdelningenin. Serviceavdelningen dr utrustad med laboratorier
och kan gdra undersdkningarlven frir
kundernasrdkning, om problemenbedrims vara av sidan riickvidd att detta
iir motiverat.
Nobelkrut har agenteri alla europeiska linder av betydelse. Det dr
naturligtvis av den allra stcirstavikt,
att man fir en duktig agent.Att valja
ut agenter i utlandet dr ett delikat
problem. Man utviljer efter ingiende
undersdkning en firma, som fir bli
ensamagentunder en provtid, vanligen 1 ir och, om det hela visar sig
93"bra, sluter man ett kontrakt med
vederbiirande, som tillforsdkras ensamrzi.tten
till f<irsnljningeni landet
ifAga.
I vissa fall kan det dock vara n6dv2indigtatt ha flera agenteri samma
land. En del av vira produkter dro
mycket speciellaoch di- kan det vara
lZimpligt att utse dven underagenter.
Offerten sdndes, om det giiller
Sverige, i regel direkt till kunden.
Gdller det utlandet skickas den ofta
tiil agenten. Om det d& ir en stor
affdr, eller en viktig sak, bruka vi
f6rsdka f& agenten att g& upp och
civerkimnaofferten personligen, si att
kunden icke hinner gdra ett avslut
med en annan tillverkare,som kanske
rikar erbjuda varan till ett ldgre pris.

Om offerten gir i form av brev
direkt till kunden uppstir alltid fr&gan, hur linge skall man vdnta pi
svar. Det beror naturligtvis pi, vad
det dr fiir slagsaffdr det gdller. Man
miste dock ldmna kunden tillr?icklig
betZinketid,men man bdr i andra
sidan icke vlnta si ldnge,att han hinner gcira avslut p3, annat hill.
Di en order inglr, trdder expeditionsgruppenin i bilden. Det gdller
att kontrollera pris, ange leveranstid,
skicka ut ordererkdnnandetill kunden, ordernota till fabriken, kanske
scika exportlicens,valutatillstind och
en massa andra liknande formella
saker. Allt detta handligges av expeditionen.
Expeditionen har dven ett sdrskilt
f<ir att man skall
bevakningssystem,
kunna sli larm om leveranstiderna
icke inneh&llas.
Likasi finns ett systemfrir bevakning av offerter, som inte resulterati
order. Om kunden icke vill acceptera,
eller kanskehar kopt frin annat hill,
miste man ta reda pi orsakenhnrtill,
om det ir en prisfriga, eller en kvalitetsfrAga,om det har med leveranstiden att gdn, eller om en anniln
leverantrirm&hdndallmnar bdttre service. Det dr massorav detalier som
miste samlasin av NFC f<ir att eventuella rlttelser skola kunna gciras.
Fcjr att agenternaskola kunna skdta
sitt arbete, miste de kinna till produkterna, men iven priser och leveranstider. Produkterna fi de kdnnedom om genom bescikhdr, eller genom de trycksaker som Nobelkrut ger
ut. Prisernaha de samladei en fcirs?iljningshandbok,ddr det finns ett
blad fiir varje produkt och pi vilket
alla uppgifter betrdffande emballage,
pris etc. finnas angivna.
Andra hjZilpmedelfiir fdrsZiljningen
dr annonsering,film och propagandamdten. Vi annonserahuvudsakligeni
Sverige,men i viss utstrdckning ldmna
vi dven bidrag till en del agenter fcir
annonseringi deraslands pressorgan.
En fnrgfllm om Nobelkruts civila
tillverkningar har, som bekant, relativt nyligen spelatsin. Den finnes intalad pi svenska,tyska, engelska och
franska och distribuerastill de viktigaste agenterna, s& att de kunna
ordna visningar.
Under de senasteiren ha iu 16varuprisernavarierat hrigst vdsentligt,
liksom aven etskilliga andnkostnadselement, bl. a. arbetslcinerna.Det
gdller natudigtvis att ta hinsyn till
allt detta och att teagera si snabbt
som mdjligt. Om en r&vara gir upp
eller ned m&stefdrsZiljarentigonblickligen fi reda p& hur stor kostnadsijkning resp. minskning detta motsvarar

fcir de produkter som den ingir i. rimlig siffra, som man knappastkan Anders Nyl6n, som hdlsadesvd.lkomFijr detta finns ett sirskilt system komma under. Det Ir ju ocks&livs- men till nlmnden. I fd,rslagskommitutarbetat.
viktigt fd,r fciretaget att hilla intim
t6n hade ingenjcir Nils Israelsson
En r[tt stor del av fcirsdliarnasar- kontakt med vad som hlnder ute pt
utsetts efter Nlsman.
bete bestir i att de, si att slga, skall marknaden, si att tendenser kan
h&lla agenterna varma. Ofta har ju
rapporterasi tid och itgiirder vidtagas
agenten ett flertal agenturer och det innan det dr frir sent.
Konjunkturliget
dr ju klart, att han ldgger proporDirehtiir Sohlman tackadefdr det
Oueringenii)r Prollius talade fcirst
tionsvis mera arbetepE sidana agenintressanta fd,redraget och fd,rklarade om den ekonomiskasituationen. Talaturer, ddr tillverkaren piskar honom
ordet fritt.
ren nlmnde, att han hade ekonomiska
med brev och pi annat sdtt. Man
Herr Gillberg sade sig fdrsti att studier som hobby och fann det inkan nog sdga ait varje marknad av
prissdttningen
p& de civila produkter- tressant att f6lja den ekonomiska
betydelse borde genomstrcivasminst
na slttes med hinsyn till konkurren- debatten i olika tidninear och tiden ging om iret av fdrsdljare frin
sen. Men han dnskadeveta hur den skrifter. Det vore inte si- Htt att giva
Nobelkrut.
en sammanfattning av de intryck man
I fd'rsdljarensuppgifter ing8r dven sker f6r de militdra produl<terna.
fick och det vore ockst givet att dessa
ju
Priskontroll
har
tidigare
funnits.
att kunskapa om nva behov. Fcir det
bleve
subjektiva.
frjrsta skali han nafurligtvis skapabe- Finns den kvar?
Konjunkturstrcimningarna just nu
hov fcir Nobelkruts varor, men dessDireAtiir Sohlman meddelade att ger
ett blandat intryck. Det rider
utom miste han hilla rigonen tippna priskontrollndmnden forifarande dvar
hcigkonjunktur, t. o. m. kanske i
och ld.mnatips till sitt fd,retagbetriif- kontroll civerde militdra orodukternas
n&got fall dnnu tjverkonjunktur, fdr
fande produkter, som kunna anses priser. Som regel ldmnasfcirst ett anen del branscher,men ftir andra ndvara vdrda att ta upp tillverkning av. bud av oss och sedan kommer en
'd'r
ringslivets greoar
det slmre. I
Sidana fdrslag tillst?illsforskningsav- representantfr&n priskontrollnlmnden
stort sett kan man nog slga, att <jverdelningen vid Nobelkrut.
hit och gir igenom alla siffror och konjunkturen hade
gitt <iverfdr denNir ett sidant projekt sett dagens man kommer si sminingom till en na g&ng och att "normalare'n-tider
ljus kopplas fcirsdljningsavdelningen riverenskommelse.
intrdtt.
in pi ett ganska tidigt stadium, fdr
Pl. fondbcirsenfcillo kursernai bdratt underscikahur stort behovetIr av F drsI agsa erk sant h et en
jan av iret och nlgon bdttring har
den ifrAgasattaprodukten i olika l?inOueringenj or lV ahI qui st ldmnadeen icke intrdtt fcirrin i slutet av juli, d&
der ir och vilka priser som kunna fis
rapport fr8n Fcirslagskommitt6n, av en mindre stegringigde rum. Arbetsut. Sidana marknadsundersijkninsar
vilken framgick att tre fiirslag inkom- krafttillgingen har blivit bdttre; sidr en viktig del av fcirsdljningsavdelmit, varav tvi hunnit att behandlas. lunda rlder ett civerskott pi kontorsningens arbete. Dir gdller det att ha
(Se vidare under rubriken "Fcirslags- personal.
goda personliga kontakter ute pe
Bytesrelationerna inom svensk utverksamheten"i nr 4 1952.)
marknaden. Ofta fu det v[l fr&qa om
rikeshandel ha fijr Sveriges del fdrprodukter, som tidigare Zir kZindapi
sdmrats. Massa-och tripriser ha gitt
vd.rldsmarknadenoch d?ir man allts& 0uriga frd.gor
ned. Sjdfarten har fitt sdmre tider.
har litet ldttare att ta reda pi behov,
Herr Linus Karlsson efterlyste de Frakterna ha gitt ned och faftyg ligpriser etc. Emellanit kan det emeller- signalanordningar som utlovats och ger upplagda i ritt stor utstrd.ckning,
tid vara ffi.ga om helt nya produkter som dro betingelsenfrir infcirande av dven om man inte kunde tala om
och dlr blir frigan vdsentligt mycket rdkpauser,ddr sidana dnnu ei finnas. nigon kris. Svenskafartyg d.ro emelkinkigare. Inte minst kan det vara
Ot erin genjdr lV abI quist meddelade, lertid ej konkurrenskraftiga dfi' de pi
svirt att fastst[lla utfdrs?iljningspriset.
att
nigot bestlmt uttalande, d& de grund av bemanningsfiireskrifterm. m.
Det dr ju klart att man vill ta ut ett
kunna vara klara, icke gjorts, men att ha avsevlrt stcirre omkostnader dn
h<igt pris fcjr att ft en god vinst, men
utldndska faftyg. Si kan exempelvis
det ej torde drdja liinge till.
priset fir inte sdttas si hiigt, att fd,ren tysk btt reda sig med 15 mans
brukningen av varafl begrdnsas. En
besdttning, ddr en svensk av motsvaEfter
fcirhandlingarna
visades
filannan nackdel av att s?itta fdr h6gt
produkter. rande storlek miste ha 2L man.
men
om
Nobelkruts
civila
pris dr ocksi att det kan locka alltfdr
Dei finns emellertid dven liusa
Erzg
m€nga konkurrenter att sitta iging
punkter. Bankinsdttningarnaha dkat
tillverkning av samma preparat, om
nigot och penningvlrdefallet har
det inte kan patentslryddas,och d?iribromsatssi att fd,rsimringen icke g&r
Tidaholmsverken
genom rasar priset ibland mycket
i samma takt som fd,rut. Index fcir
snabbt pi sidana produkter. Nar det
Den 5 september samlades Lter levnadskostnaderhar dock gttt upp
kommer till kritan, ir det dock under Fciretagsndmnden
vid AB Tidaholms- ffitn 2O7 till 213, sedan Fciretagsalla flrhlllanden tillgtng och efter- verken, under dueringeni6r Prolliut
nimnden fiirra g&ngen var samlad.
f figar. som bestdmmerpriset. Det dr
ordfcirandeskap,till ordinarie sam- Malmexporten fr&n Sverige har cikat,
dlrf6,r ett iimt&ligt och viktigt problem
mantrddeunder III:e kvartalet. F6r- vilket var viilbehdvligt, di annan exatt faststilla priset i s&danafall.
utom de ordinarie medlemmarnahade port stagnerareller minskar.
Nl, vad kostar nu fcirsiiljningen?
Vad Boforskoncernen och Tidaingenjcir Bergstr6m och herr Gillis
'dr
Man kan i stort sett sega, att civila
holmsverken angh,
efterfrigan
Kadsson frin Bonoplexfabriken kalfdrs?iljningsavdelningen
inklusive serganska stor pi koncernensprodukter,
lats eftersom Bonoplexfabriken var en
viceavdelningen och kostnader fdr
det rider kanske ej hdgkonjunktur,
punkterna pl dagordningen. Ingen- men arbetstillgingen
av
trycksaker och reklam kostar ca 5 /a
Zir god fdr ling
av fd'rsiljningsvdrdet. Erfarenheter jdr Ndsman har som bekant &terflyttat tid fram&t. De civila tillverkninqarna
frEn andra fciretag, s&v[l inom Sverige till Bofors och i hans stille hade filr f.ortf.arandemaka &t sig for frigssom i utlandet, visar, att detta d.r en ti[nsteminnen till ledamot valt heru materieltillverkningen.Ammunitions10

verkstadenhar ej lika mycket bestiillningar som Maskinverkstaden' Bulst&f. n. stilla och man
lardmaskinerna
vdntar leveransav maskiner som skola
ersitta dessa.
I Maskinverkstaden bcirjar man
m&ndagden 8 sePt. 2-skift, ehuru i
begrdnsadomfattning. Man har ei
miijlighet att investera ytterligare
pengur fcir iikning av maskinparken,
irtan"miste utnytifa befintliga-maskiner bdttre. I plitverkstaden skulle
man lita svetsningoch riktning g& ur
hand i hand i 2 seriergenom verkstaden, s& att en "halvflytande" tillverkning kunde &stadkommas.10-svetsaggteg tet var nu installerat.
Ifriga om maskinanskaffning var
det nu mest aktuellt med leverans av
automatmaskiner som ersdttning fiir
nyssnemndaBullardautomater.Tidaholmsverkenskall f& 2 nya 6-spindliga 25/g" Acme-Gridley och z begagnadesnarlika.
Ntgra personalfdrdndringarfanns
ej att rapporteramer dn att ingenjiir
Nisman flyttat till Bofors. Han skulle
d?ir ha till uppgift att overvaka leveranser fcir ddn nyl- 4o'.an. I Tidaholm skulle planeringendverses.Den
civila produlitionen planerasju redan
nu i Tidaholm, men detta avsnitt har
som ovan sagts minskats. I gengiild
skulle lven planeringen av lavettillverkningen i Tidaholm ske hdr. Man
skulle sdka fi en effektiv iivervakning
av materialleveranser, detaljtillverkning o. d. och miijligen skulle en nyanstillning av 1 eller 2 Personer
behtivas.
Herr Cbristentson fann det gHdiande, att herr ordftjranden nu vore
nigot mera optimistisk dn tidigare.
Folk har nu vdsentligt mera tillgingar
iven om man gjorde en omrdkning i
f6rhillande till penningvlrdets fall.
Det har visat sig att man nu har det
betydligt b?ittre i iandet dn f<irr, trots
allt tal om "vanstyre" o. d'
Betrdffande Tidaholmsverken var
det mycket gl?idjande att arbetstillglngen var god. Arbetet Pi den nYa
kanonen bdrjar nu intligen flyta r?itt
bra, efter att tidigare fijrsenats och
fdrsvnratsav ritningsindringar. Det
var trikigt och allvarligt ur ekonomisk
synpunkt, att inte konstruktionerna
vore mer klara, innan tillverkningen
biiriade.

emellertid besiutatgcirayttedigareett
ftjrscik. Man skall sdnka priserna och
effektivisera f6rsiliningen, gdra slut
pi lagren av fdrdiga
-delskivor samt stika
av marknaden.
stcirre
lr6uri
"tt sker skulle emellertid ett
Innan si
driftstopp bli niidvZindigt.Man hade
p& Tidaliolmsverken tenkt att begd'ta
per,ga. for ombyggnadav 2 av ugnarna. si att virmeekonomienblir bdttre.
Personaleni Bonoplexfabriken skulle
under driftstoppetplaceras,de kvinn(611),
liga i Besiktningsavdelningen
de manliga kunde delvis fortsatta i
n&gra mcijlibonoplexbearbetningen,
gen iysselsdttas med ombYggnad av
ugnar och tivriga placeras i verkstiderna. Nigot avskedandeskulle icke
bli nddviindigt. Bonoplexfabrikens
framtid beror i hdg grad pi fdrsZiliningen.
Ittgenjdr Bergttrdnt meddeladeatt
"pa'fdrs?iljningssidan ganska
vore
-un
optimistisktrots allt.

frirslag uttiver forslag till nya och
fdrbdttrade verktyg. Det funnes ju
iiven mdjlighet att inkomma med fdrslag som ginge ut p& fiirb?ittrad organisation och planering etc. Han fann
det mlrkligt att inga fdrslag inkommit frin arbetsledareoch tjinstemdn.

0aeringenjdr Prollius ansig,att ledningen nu anser sig kunna taga en'
viss fdrlust pi forsZiljningen,fdr att
under tiden kunna se llgets utveckling.
Herr Cbristentron noterade tacksamt meddelandetatt det ei skulle bli
n&gra permitteringar eller avskedanden, trots driftstoPPet pL ungef'd,r3
m&nader. Vad sedan g2illde framtiden, si kunde man ju f6r ndrvarande
ej sliga mer dn "den dagen den sorgen"- Det vore i alla fall gliidjande
itt se, att ledningen giorde vad som
kunde gtiras fcir att hilla fabrikationen i g8ng och det funnes nog utsikter att f& igen vad man nu eventuellt kunde f3" ldgga fi.

Diskussionenkom ddrefter in Pi
patent och bew Nyl6n P&visade att
ienna friga reglerats genom avtal
mellan SIF och SverigesVerkstadsfdrening.
Oaeringenjdr Prollius fastslog, att
alla idler och uppslag mottogos vare
sig det rtirde ftjrb?ittring av verkty.g,
organisationoch planering eller tillverkningsging.

Ingenji)r Edberg undrade om tjenstemdnnenfitt del av ProPagandan
fcir ftirslagsverksamheten,vaftill berrar Pertsoiz ochAntonssonmeddelade,
ati tidnsteminnen haft fcirminen att
erhilla sammafolder som utdelatstill
arbetarna och att tidnstemlnnen vdl
icke kunnat undg8.att se de affischer
som uppsattsi verkstdderna,Iven om
negon'afficheringei skettp&kontoret.
Ingenjdr Bergstrdnzfann det naturligt, att dei inte inkom fcirslag fr&n
tiinstemdn till fdrslagskommitt6n i
nigon stcirreutstrlckning. Det ingick
iligganden att komi tjdnstemdnnens
ma med uppslag och id6er utan att
beldning skulle utg& fcir detta.

Arbetares rcsa till

S:t Eriksrilissan

Herr Christenston kom &ter med
fr&gan huruvida icke fiiretaget bord_e
undeditta frir arbetare att resa till
S:t Eriksmissan, der de kunde f&
uppslag och id6er som sedan kunde
bolaget tillgodo. S& vitt han
kimmi
F orslagsuerksamheten
visstehade ingen fttt ika i tr, under
Herr Kurl Perssonrapporterade,att det att tidnstemdnrest andra ir. Om
bolaget gjorde en uppoffring f.ot arfiirslagskommitt6n behandlat 7 f&'
slag som inkommit sedan fcirra sam- betare hirvidlag, si skulle pengarna
muntradet. Av dessahade ett bord- komma iter i form av effektivare arlagts och ett avslagits samt ftiljande bete. I ir vote det fdr sent, men
ndsta tr skulle det van bn om bolaI beliinats:
get kunde ordna exempelvisen buss5L32 S. G. E. Bjdrk: Graverings- resa ftir arbetare.
fixtur.
Oueringenii)r Prollius undrade hur
5015 K. L. J. Boije: Svarvdorn.
urvalet skulle ske, och var i iivrigt
5146 A. R. F. Lindgren, MonteringsfdrskeotiskrdrandeS:t Eriksmdssans
tlLng.
milga att kunna istadkomma uPPslag
5101 J. E. Lindgren: Tryckprovnings- och id6er, som verkligen kunde komverktyg.
ma till nytta fiir fiiretaget.
Ritsmall.
R.
Svensson:
l4t9
A.
Bonoplex
Herr Cbristensson f.ormodade, att
Fdretagsnlmnden upPmanadesatt det kunde vara l?impligt om Fd,rslagsBonoplexfabrikenhar varit fijremil
kommitt6n reste f6rst och sedan kunge sin syn och sina dnskemil tilknnfcir information och debatt vid ett
na nlr det g?illde f6rslagsverksam- de iu arbetarna f.L ika allt efter
tidigare tiltf?ille i Fiiretagsndmnden.
lZingd.
anstdllningstidens
heten.
Det har ej g&tt s&illa som man kunde
sade sig fcirOaeringenii)r.Prollius
hade
vdntat
sig,
Herr Cbristentson
ha fruktat, men priserna aro ei tillut han f&r
kommer
som
atdra
att
den
nlgra
stt,
komma
det
skulle
har
att
ledning
f redsstillande. Nobelkruts
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se och ldra nigot nytt. Av tjinstemdnnen har ett par filtt resa ett flr,
andra ett annat Zr, men lingtifri.n
alla av denna kategori ha fitl resa.
Arets mlssa, som han bes6ktunder en
semesterdag,hade ej haft nhgra nyheter att bjuda i maskinvdg.Ddr hade
inte varit n&got nytt att hlmta fcir en
tekniker.

uppfcirandeav gjuteritillbyggnad,men
att avgdrandet nu ligger i Kungl.
Flygf6rvaltningens hinder.
Betrdffande iordninqsta.ilande av
centralkcik frir lunchseivering ans3.g
direktcir Lind, att man i nuvarande
osdkrakonjunkturldge ej kan komma
med en s&dan begiiran och att det
civer huvud taget f. n. dr oklokt att
ekonomiskt engagera sig yttedigare.

penningvd.rdeca 77 % jlmftirt med
motsvarande siffror fiiregtende tr.
Direktcjr Lind redogjordef6r beliiggen pi de olika avdelningarna och
pipekade, att vi i nuvarandeldge nog
fir stZillain oss pi att ha korta leveranstider och ojdmn beliiggning. Han
s&gemellertididag ljusarepi situationen In ndr klubbstyrelsernasammankallades den 8 augusti och indragning
Bastubad.
av arbetet under fyra ldrdagar med
Hen Gau anslg, att man om fiireblrjan L6/8 beslijti. Med ailedning
Herr Cbristentton efterlyste om taget skall fortsdtta sin verksamhet i
det blir nigot bastubadsoni tidigare alla fall brir vdnda sig till Ld.nsarbets- hirav ville fiiretagsledningennu, iven
om den ojdmna beliiggningen viil
har planeratsoch meddelats i F.-circ- ndmnden fcir att undersijka miijligkunde
fcirsvara 5-dagarcvecka,men
tagsndmnden.
heten av att f2'byggnadstillstind. Han
hdnsyn till de anstillda Eterinfijra
ifrigasatte ocksi, om inte klubbarna
normal arbetstid fr. o. m. vecka 37
. Oueringenjtjr Prollias mindes mycket vdl bastubadet,men tiden och i skrivelseborde vdnda sis direkt till
(8-L3/9).
N&gon fan for dagen
omstdndigheterna hade ej medgivit bolagetsstyrelsei dennaarigel?igenhet. kunde ej speras, men
givetvis miste
dessfdrdigstlllande. Det skulle emel- Han p&pekade, att en av stadens man reservera
sig
fcir
vissa
inskrinkrestauranger nyligen slagit igen och
lertid bli av, iven om det drdide.
ningar och fcir dverflyttningar av peratt det dirfdr nu fanns m<ijlighetatt
komma river en dndam8lsenlis kdks- sonal frin en avdelningtill en annan.
Bruksg,irdar
Heru Gau uttryckte sin och sina
uirustning till fdrminligt prii.
kollegers
gliidje tiver direktdr Linds
Herr Cbiltenston nd.mnde,att han
Hery Axelstoa bitredde herr Gaus optimistiska syn pe ldget och framstrax innan han begav sig till sammantrddet hade rikat ldsa en tid- yttrande och fcireslog, att en mindre hcill, att oron bland de anstlllda med
anldggning till att bcirla med borde bl. a. rykten om permitteringar, missningsartikel om ett kommunalt bondje p& grund av de kinnbara lcinestadsbolagi Halmstad, som byggt hus iordningstl.llas.
med en hyn av 2i-26 kronor per
DireAtdr Lind lovade pL nytt taga minskningarnaetc.de senasteveckorna
m2. Han hade di osciktkommit att upp denna friga med styrelsen,ndr varit ett verkligt bekymmer. En Etertdnka pe Bruksgirdar, dir hyran han ansig tidpunkten hirfrir vara ging till normal arbetstidskulle ddrf6r van av stor betydelse.
skulle bli 35 :- kronor per m2. Han lzimplig.
undradeom man rnknadi med att fi
vinst p& Bruksgirdar?
Omflyttning aa arbetskraft
Konjunkturliiget
Uppgiften om den l&ga Halmstadshyran vd.ckteuppmdrksamhet,men di
D ireAtor Li nd. f ramhiill betrdffande , Htll Gau gick ddrefter ir'pLffitgan
Christenssonej kunde ldmna besked konjunktuddget att nigon stcirre fcir- betrdffande omflyttning av arbetskraft
om brdnslekostnadentillkom utriver dndring sedan fdregiende samman- och anhcill om stdrstamiijlig hdnsynsden ndmndasumman,kunde man inte trdde ej intrdtt. Vi befinna oss f. n. tagande hZirvid. I Aluminiumgjuteriet
fh nl"gon riktig uppfattning om det utan tvekan i en koniunkturavmatt- hade man kommit <iverensom att, ddr
hela.
ning, som nog dr en naturlig fciljd det med hdnsyn till arbetet iir m6lav
efterkrigstidens kanske tjverdrivet ligt, skifta varje ve&a fdr att h2irige}ueringenji)r Prollius framh<ill, att
nom hj2ilpa vararrdta, di omflyttBruksg&rdar iir gediget byggt, men kraftiga uppsving p3' alla. omriden.
ningarna i regel villar ekonomiskt
Fcirnyelsebehovet
er ej liingre si stort,
att man inte kan tala om nigon lyx;
avbrick fcir vederbijrande. Undantaq
lagren
lro
fyllda,
och det miste bli
det skulle di mrijligen vara di cippna
miste
dock efter besked frin civerl
spisarna. Nigon definitiv hyri- Ar en avmattning och mera normal efter- ingenjcir
Molin gcirasi sidana fall, d3,
dnnu ef faststdlld. Nigon vinit vare fti,gan pit alla produkter. Den samdet gZiller arbeten, som maste inldras
tidigt
stigande
konkurrensen,
sdrskilt
9ig vill eller fE.r man taga ut. Statliga
och siledes skulle bli lidande pi
lin skulle anlitas i den utstrd.ckning frln Tyskland och Japan. dr dven en
stZindigskiftning.
som numera dr gdnqsevid bostads_ faktor att rdkna med i detta sammanhang.
Verhmifutare fohansson framftjrde
hyggande. Si snart letta bleve mciiligt, skulle givetvis hyran faststdllas, Upprustningen, som varit en hdv- ett beklagandeav att arbetsledarnaej
siL att alla kunde fi klarhet pi den sting fd,r konjunkturerna, har kunnat tillfrigats, ndr det glllde beslut om
biras av Vdstmakterna utan att Dro- avkortad arbetstid, ener en del arbeten
punkten.
duktionen
av andra behovsartiklar p& verkstaden varit av brtdskande
E, M.
ndmnvdrt eftersatts. Nigon exceptio- natur och nddv?indiggjorde arbete
nell ekonomisk kris har d.nnu ef inIven pi lcirdagarna. Direkt1r Lind
Wedaverken
tritt och man fir dd.rf& ej gripas av meddelade di, att om d.ndrinq av arN7edaverkens Fdretagsnimnd hdli
fdr stor pessimism.
betstiden i framtiden miste vidtasas
den 3 septemberunder DireAtdr Suen
skulle Fciretagsndmnden kallas llll
Lindt ordforandeskapsitt tredje sam- Ordering,i.ng
extra sammantrdde.
mantrdde frir 6ret.
$Tedaverkensorderinging, som unHelfabrikat
juli visade en orovdckandenedder
F oregdende mdtes protokoll
glng, har tter visat en tendens till
Hen Axeltson stdllde ddrefter fri.Vid genomg&ngen av f<iregiende cikning - dock ej i dnskad omfattgan om bolaget ej borde taga upp
mcites protokoll meddelade direAtdr ning. Den totala ordering&ngenunder flela
egna tillverkningar av fd.rdiga
Lind att styrelsebeslutfdreligger pi
de gingna itta perioderna utg6r i
produkter, vilket han ans8g vira
1)

<inskvdrtfcir att fi en idmnare arbetstillg&ng.
Direktdr Lind svarade, att denna
frlga under mLnga Lr vait fciremil
fiir diskussion och dven ni'gta egna
tillverkningar tagits upp. Fr&gan ir
dock mycket komplicerad och \7edaverken, som ej ?ir instiillt pi helfabrikat, mlste gL ftam med stor ftirsiktighet och bdr nog bibeh&lla sin
karaktdr som leverantdr av halvfabrikat. Det finns ju ej heller nigon
garanti fdr att en helfabrikattillverkning under en depressionskulle kunna upprdtth8llas, utan ilven denna
skulle bli beroendeav koniunkturutvecklingen.
Under den fortsatta livliga diskussionen av denna fr&ga framfdtde herr
l{/elander iinskemila aft f3. n|gra
buffertarbeten ftir att vid behov kunna f.ylla ut luckorna pi vetkstaden,di
ju maskinerna kosta f<iretaget en hel
del, ddr de sti. Verkstadensproblem,
som vid milnga tillfiillen diskuterats,
komma nog enligt direAtiir Lind alItid att besti, d& det ei dr ett primlrt
problem att fylla upp verkstadenmed
irbete, utom densammamiste frimst
tjlna som serviceavdelningftir gjuterierna.
P?t.oerkmlistare lobanssotzr f<irslag
att man skulle iterupPtaga mera utvecklingsarbetensisom kokillkonstruktioner etc. svarade duetingenidr Mo'
lin, att man ldnge haft dgonen cippna
hiirfiir. Den hittillsvarandefulla sysselsittningen hade dock ej medgivit
experimentoch forskning i dnskvird
utitrickning, men kansketiden hdrfijr
nu kommit.

D& i detta sammanhangsiirskilt Ekonomiavdelningen nimndes p&pekade
berr lI/ebnelt, att dess personal ej
dkats pi mlnga &r, trots att produktionen under samma tid tredubblats.
Ingenjdr Ljungd.ell framhiill, att med
Wedaverkens tillverkning, som fordF 6rslagsuerksamheten
rar en stor kontrollapparat,stor laboIngenjdr Lindh rapporterade, att ratorieavdelningetc. kan fdrhillandet
Fcirslagskommittdnav brist p& fcirslag ej ansesonormalt. Fcir vanligt hanej sammantrdttsedan senasteFdre- delsgjutgodsir en sidan organisation
tagsndmndssammantrdde.
ej nridvdndig och det dr givetvis
Det tidigare av 203 Holmgren ldm- ocksi ddrfdr -Wedaverken har svirt
nade fcirslagetbetrdffandedndring av att hlvda sig i prishZinseende.
Direk'
en ugn i kokillgjuteriet har man ei tijr Lind anmlrkte hdrtill, att if.r3gaansett sig kunna f<iresli till beltining, varande omkostnader differentieras,
dn meningarnaom fdrslagetsPraktiska men medgav att det enklare gjutgodanvdndbarhet dro delade. Detsamma set dock f&r en viss belastning.
iir fcirhillandet med ett fcirslag betriffande uppspinning av matriser fcir Diaerse
fri.gor
utvlndig slipning, som varit fcirem&l
hemstdllan
av berr Weland.er
P&
och
underscikningar
frir en hel del
lovade ilrektdr Lind pi ndsta samdiskussioner.
mantrdde ldmna en redogcirelsefcir
EnIigt berr lVelander borde tv& resultatet av fiireg&ende irs verksamfrirslag vara inlamnade, vilket emel- het. Herr Welander fdreslog ocksl,
lertid ingenjdr Lindb ej hade vetskap att man till nista sammantrddeskulle
om, men han skulle unders<jkasaken. gciraett nytt fcirsdkatt fi hit f.il. mag.
I detta sammanhangrekommende- Giista \Testlund fdr att tala om arrades Fcirslagskommitt6natt h&lla betsglZidjens
problem.
sammantrddedven d& endast ett Par
Herr Webnert foreslog som disfrirslag inkommit, d& ftirslagsstillarna
vid ett kommandesamav ett beskedsi snart kussionsdmne
iiro intresserade
mantrdde "Effektiviteten av arbetssom mtiiligt.
kraft i olika ildrar" med inledning av
ntgon auktoritet p& omridet.
ilmen

Di man allmdnt skulle vara intresserad av en orientering betrZiffande
fcirsiljningsarbetetfd,reslog ingeni6r
Ljungdell, att ingenjd,r Lagerhjelm
vid tillf[lle skulle redogdrahdrfdr.

Stillf

Ingenjor Liungdell meddelade pi
Ddrefter visadesden nya stillfilmen
frirfrigan av berr Olsson, att kassaom \Tedaverken, dess organisation
tionerna glZidjande nog ghtt ned,
och tillverkning.
speciellt i Elektrongjuteriet.

Herr Tore lohantson p&minde om
justeringen av utsugningsledningarna
Med anledning av ett pipekande i Aluminiumrenseriet.Herr Saensson
frln ingenjdr Ljungdell, att S7edaver- meddelade, att frhgan varit uppe i
Herr Axeltsoz vidhiill sin uppfattning att fciretaget, dven om nigra kens h6ga priser nog var den huvud- Sdkerhetskommitt6noch ReDarationsstdrre ekonomiska vinster ei skulle sakliga "kiippen i hjulet" fdr oss, avdelningen har order orn arbetets
kunna gtiras, skulle tidna PL att ha redogjorde direAtiir Lind ikofthet f6r utfdrande. Oueringenjdr Molin skdle
n&gonberedskapstillverkningoch uppmaterialkostnader, liiner och civriga undersdkaf cirh&llandena.
manade de ndrvarande att till ndsta kostnader,som ing& i sjdlvkostnaderDl ytterligare frigor ej kom upp
sammantrlde inkomma med fdrslag. na. Metallkostnaden :utgdr ct 50 /o
sammantrddetavslutat.
fcirklarades
sig
och d& \Tedaverken helt rittar
Nr/.
har'
metall
dr
pi
marknadspriset
efter
F 6r siil jn in g r o r gd.ni sat i on en
vidlag ej mycket att gdta, nlr det gdlPL en frLga av herr Axelsson tedo- Ier att fh ned slllvkostnaderna.Andra
gjorde direAtiir Lind fiir fdrsliljnings- ing&endefaktorer, l6ner och omkost- NOIIAB
organisationenoch betonade,att fcir- nader, dro de, som miste ned om firreNohabs fciretagsndmndh6ll sitt
siiljning av llttmetall framfijrallt ir
taget skall kunna konkurrera bittre.
fjdrde
sammantrldefcir &ret onsdagen
en frlga om service. Samtliga inom
Ndr det gdller inbesparingav ma- den 17 september
under direktcirOdelavdelningen iro ocks&ingenjdrer, som
terial ansig berr Gau, att man ei
inom
andra
befattningar
bergs
ordf<irandeskap.
tidigare haft
skulle scikagcira detta pi ncidvlindiga
fciretaget och alla samarbeta mycket
artiklar, snsomgjuteriskor, handskar,
Sedan direAtir Odelberg f<irklarat
intimt med Tekniska avdelningen.
handdukar etc. utan inrikta sig pi de sammantridet dppnat och hdlsat de
och
har
distrikt
sitt
Varje fdrsiiljarc
stdrre posterna s&som olja, elkraft
ndrvarandevdlkomna, vdnde han sig
sina kunder att besdka och ge sero. s. v. Man skulle ei heller endast
vice. Kundkretsen fcir de civila tillsi pl de anstdlldai gjuterierna det med nigra ord till fciretagetsnye Perverkningarna dr mycket skiftande och
sonalchef,fil. lic. Henrik Jdrnefors,
finns mlnga omr&denatt sparaPt.
omfattar omkring 500 firmor, vilka
Ddrefter ftiljde en diskussionom som nu ingir som ledamot av ndmnf. n. sdrskilt intensivt bearbetasav
proportionernaarbetare- tjdnstemdn. den, och uttryckteen fdrhoppning, att
Fiirsdljningsavdelningen.

ten
Konkurrenskraf
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denne inom sitt omr&deskall kunna
medverka till att tika trivseln ftir de
anstillda.
F drslagsaerksamheten
Fcirslagskommitt6nhar icl<ebelcinat
nigot nytt f6'rslag, men nigra ir utsiinda pl remiss i verkstlderna och
kommer att behandlasvidare av kommitt6n. Eftersom antalet inlimnade
f6rslag synes ha minskat, uttryckte
direktdr Odelberg en ftirhoppning om
6kad aktivitet under hiistenslopp.
Pr od u kt i on sko mrnit t dern a
boeringenjdr Holmquitt omtalade,
att fem produktionskommitt6ertillsatts, ndmligen en f<ir dieseltillverkningen, tvi fdr turbintillverkningen
(en fcir verkstadsarbetet
och en for
montagearbetet vid kraftverksbyggena), en fd,r smedjanoch en fiir gjuteriet. Av dessahar ena turbinkommitt6n och kommitt6ernafiir smedianoch
gjuteriethunnit komma i arbete.

har konjunkturfcirsdmringenvarit mildare dn frir rivriga industrigrenar, men
orderbeldggningen har dock sjunkit
dven ddr. si att levetanstidernanu dr
2-3 mhnader kortare dn fdr ett ir
sedan.
Vad Nohab betriffar mlrks den
hirdnande konkurrensen sdrskilt vdl
pe exportmarknaden, d?ir tyskarna
ibland offerera till priser, som ligga
under vira sjdlvkostnader.Aven frin
England och Japan har konkurrensen
skdrpts,och Nohabs exportfdrsdlining
har ndstan avstannat. Vira tillverkningskostnaderm&ste sdnkas, vilket
kan ske antingen genom 6kad produktivitet i de egna anliggningarna eller
genom att i stiirre utstrdckning kdpa
borta. Nohab anlitar redan nu i ganska
vilstor omfattning underleverantdrer,
ket hittills skett fd,r att avlastade egna
verkstiderna. Nu visar det sig emellertid, att vi kan kiipa billigare borta
In vi kan producerasjdlva. Direktrir
Odelberg fcjrklarade ddrfdr, att Nohab
kommer att i stdrre utstrdckning kiipa
frin underleverantdrer.

P& direAti)r Odelbergsfriga f<irklaHerr Miiller fann detta oroandeoch
radeberr Herman Andertton, att sivitt
ffigade sig, varfcir andra verkstdder
han nu kunde se,dr sammansdttningen
kan tillverka billigare. Han fruktade
av kommitt6ernariktig fcir att frigorna
att det lven skulle komma att g& ut
skall bli allsidigt behandlade.Han an6ver arbetskraftenvid Nohab.
s&g det vara ay stort vdrde att tdffas
i kommitt6erna och tala ut med varDireAtdr Odelberg fcjrklarade, att
andra,f.Lupplysningar och kanskedven vi nu betrdffandeexporten stir infdr
l?imna kritik. Ett sammantrlde per det probiemet att antingen s2iljatill
minad ans&gsvara tillriickligt, efter- priser, som ej tlcker v&ra tillverksom mao ju har tillf?ille att dryfta ningskoslnader,eller inte sllja alls.
sakeroch ting med varandraiven mel- Fcir nirvarande har bolaget god
lan sammantrddena.
orderstock,men vi miste anvdndaden
frist, vi ddrigenom har, till att fcjrbilliga produktionen. Genom att ldgga
Konjunkturliiget
ut tillverkningen av en del av denna
fdr konjunkturldI sin redogcirelse
orderstock hos underleverantiirertill
get ndmnde direAtiir Odelberg inledbilligare pris, kan kostnadenfdr hela
ningsvisden ned&tgiendetendens,som
produktionen slnkas, och dirigenom
allmdnt gjort sig mirkbar i den interblir vi i stind att sd,ljavlra produkter.
nationella konjunkturen sivdl frir
Milet skall ej varu att placera arbete
kapitalvaror som konsumtionsvaror,
hos andra utan att fiirbilliga produkoch den fcir Europas ekonomi betydeltionen. Trots att marknadsldgetnu dr
sefulla faktorn, att produktionen av
sidant, att det gfu att placera ut bzlde
kol och olja nu kommit i kapp kongoda och mindre goda tillverkningar
sumtionen. Samtidigt f.Lr man dock ej
kan man k<ipade bdsta tillverkningargldmma, att en uppitgiende rdrelse
na till de fiirdelaktigastepriserna,och
finns i USA fiir exempelvis bomull,
diirfcjr fE vi nog rikna med att sjilva
ull och metaller. Minskningen av detaga de besvlrliga bitarna.
taljhandelns omsittning i USA har
Herr EngAuislundrade,om bolaget
Iven upphiirt. USA har fortfarande
stort exportdverskott, men trots detta f6r nigon statistik 6ver kassation av
resaskrav pt tikat tullskydd.
bortabestdlltgods jiimfdrt med eget
Fcir Sverigesvidkommande har by- gods, och om n&gon skillnad kunnat
tesbalansenstarkt fcirsdmrats,export- pivisas mellan de tvi slagen. Det
priserna ha sjunkit betydligt mera dn upplystesatt n&gon fullstdndig s&dan
importpriserna och det stora export- redovisning ej fcirekommer,d& den
civerskott,man tidigare rdknat med frir
skulle stdlla sig alltf6r dyrbar. Herr
1952,kommer fcirmodligenatt fiirbytas Engkvist fann det ocks&underligt, att
i importiiverskott. Speciellt har cellu- Nohab nu ei kan konkurrera med
losaindustrienhaft k?inning av kon- andra verkstider, eftersom vi tidigare
junkturomslaget. Fiir metallindustrien haft en hel del bearbetningar
fcir andra,
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som tydligen kunnat gciras billigarc
hos Nohab.
DireAtdr Odelberg bekriftade, att
fdr Volvo-bestdllningarnahade Nohab
varit konkuruenskraftigamen mist avbdja arbetet,d& vi sj?ilvafick brist pi
verkstadskapacitet.Sedan har Volvo
lagt upp denna tillverkning pi annat
sdtt som gdr, att Nohab nu sannolikt
ej skulle kunna konkurrerai pris.
PFL
f ri,gaav berr Herman Andersson
redogjorde direktbr Odelberg fdr de
faktorer, som man m&stetaga hdnsyn
till vid j2imfdrelseav priset pi bortabestZilltoch eget gods.
Herr Herman Anderssontrodde, att
genom att Nohab kdper sidana delar,
som vi sjdlva har svirt att fL fnrn, och
ndr vi kommit i kapp med reservdelstillverkningen, s& kan tillverkningen
h?ir l?iggasupp pa ett mera rationellt
sdtt,och di blir nog ocksi Nohab konkurrenskraftigaigen.
Herr loban Nilsson undrade, om
orsakernatill Nohabs bristandekonkurrensfcirmiga undersdkts organisatoriskt. Herr lYennerstri)m ansl.g, att
den avlastningav de egna verkstdderna, som hittills istadkommits genom
bortabestiilningar, var enbart bra,
eftersom detaljerna ddrigenom kommer fram snabbare.Anledning till oro
fir man fcirst ndr bortabestdllninsarna
gcirasmed hdnsyn till prisl?iget.
I fortsdttningenutspannsig en livlig diskussionhuvudsakligen mellan
lterrar MdJler och lY/ennerstrdmangl.ende arbetsledningeni gjuteriet, Jch
hem Mriller reagerademot tendensen
att skylla kassationernai gjuteriet pi
arbetarnaddr.
Direkti)r Odelberg frirklarade sammanfattningsvis, att man dr vdl medveten om bristen pn planmiissighet i
dieseltillverkningen,vilket beror pi
att produktionen dnnu ej kan riverblickas,och att reservdels&tgingen
visat
sigvara mycket stdre dn vintat. Stora
kvantiteterreservdelarha bestillts hos
underleverantdrer, och man fiirsdker
l2iggaupp ett lager av dylika delar. Si
sminingom kan man nog vdnta bittre
produktionsf<jrhflllanden.
Under diskussionenhade berr Herrnan Andertson framfort isikten, att
man inte flr vata alltfcir kZinsliginom
nimnden, utan man m&stekunna sdga
sin uppfattning rent ut. Detta understrciksdven* direAtijrOdelberg.Fdretagsnlmnden ir ett forum, dir Ssikterna skall kunna fdras fram utan lngslan
fcir att de kanske kan vara otrevliga
att hora, men det bcir givetvis vara
inliigg med ett positivt syfte. Om aila
har den &sikten, blir samarbetetgott
och fruktbrinqande.

Personalaudelningens
arbetsuppgifter
Doktor lirneforc redogjordefcir de
arbetsuppgifter personalavdelningeni
ett industrifitretag i allmdnhet har.
Den skall hjelpa till att hiiia fiiretagets
effektivitet och medverka till att de
anstlllda fi stijrsta mdiliga trivsel och
tillfredsstiillelse i sitt arbete, vilket i
sin tur lterverkar p& effektiviteten'
Vid fiiretag av Nohabs storleksordning
ir personalchefenantingen understllld
direktdren direkt eller n&gon annan
medlem av fdretagets ledning, i vlrt
fall ekonomichefen.
Personalavdelningen 1r f6,rst och
frdrnst en serviceavdelning till hjalp
ftir f6retagets samtliga avdelningar
ifr&ga om rekrytering och utbildning
av arbetskraft, men den har ocksi
sjiilvst?indigauppgifter, s&somexempelvis personalv&rden.
Personalanskaffningen kan uppdelas i tv& faser, dels rel,cytering,d. v. s'
annonsering eller kontakt med institutioner, som kan tillfdra fiiretaget ny
personal, dels anstdllningen,d. v. s.
den proc"ss, med vilken en nyanstdlld
kommer in i fiiretaget. Doktor Jdrnefors omndmnde de olika metoder, som
anvdndas fd,r att utr6na en arbetssiikandes Hmplighet - personlig intervju, psykotekniskaprov eller ti?instgii-

ring i provavdelning, dir de nyanstiil- till personalavdelningenmed sina
da fii vistas en tid under erfaren ftilgor, men arbetsbefiiletbiir ha sitt
ord med i laget. I m&ngafall dved&tes
ledning.
har
uPPgift
viktig
En mycket
Per- det sociala hjiilparbetet mer och mer
sonalavdelningeni introduktionen av it de kommunala sociala organen.
Likaledes har trivselfrlgorna p& senyanstilld personalpi arbetsplatsen,si
naste tiden kommit mera i bakgrunmed
inte
bara
etableras
ait kontakl
n[rmaste arbetsbefdlutan dven med de den. I fritidsverksamhetenkan persoredanfdrsta nalavdelningenvid behov f.F'taga del
ndrmastearbetskamraterna
visat sig -_ initiativet biir dock komma frln
har
det
fall
I
milnga
dagen.
liksom i den
liimplist att efter nlqon tids anstdll- personalens sida -,
nin! tEt" den nyanstlllde fi giira en ilmenna informationen f6r personatur genom hela ftiretaget och fi en len i administrativa och socialafrigor.
Doktor Jirnefors framhijll till slut,
civerblick.
Utbildningsfrlgorna ir en annan att personalavdelningen1r en fcirbinviktig gren av personalavdelningens dekeHnk mellan de anstdlldaoch fiirearbete. Det kan giilla utbildning av tagets hiigsta ledning och mellan de
nyanstilld personal men iven vidare- anstillda och den ort, ddr fiiretaget ir
utbildning, exempelvis av fcirmans- beldget, dirigenom att denna avdelasPiranter,kurser f6r teknisk personal ning representerarde anstillda i de
eller omskolning av personal som av frlgot, som i realiteten alla ir en del
av virt samhdllessociala liv.
n&gon anledning behiiver placeras pi
annat arbete.
DireAtiir Od'elberg, som tackade
Personalavdelningenkan vidare f&
doktor
Jdrnefors fiir redogdrelsen,urlgdller
befordsom
vid
frigor,
bitrZida
att PersonalavdelningenIr en
derstrcik
ran av personal inom fciretaget och
till alla iivriga avdelserviceavdelning
har fcir 6vrigt de rent personalv&rdaoDen
kan
inte sidlv utr[tta
ningar.
bostadsfrigor
sisom
uppgifterna,
de
intimt samarbete
ett
utan
n&gonting,
och ridgivning i personligaangeldgenmellan avdeltill
stind
miste
komma
heter. Doktor Jdrneforsframhdll emelkan komma frln
Impulserna
ningarna.
inte
personalavdelningen
att
lertid,
personalavdelningen, men de miste
skall fungera som nlgon slags "husavtomte" fiir de anstdllda,utan de bdr f<irverkligas av de arbetsledande
delningarna.
arbetsbesig
till
vinda
hand
i frirsta
II
fdlet. Vem som helst [r vdlkommen
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