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Vi ndrma ossslutet av hr 1952,och i B-pilens
sista nummer for iret vill iag gd.na enligt god
sedvdnjauttala ett tack t111.
alla anstdllda inom
nu
snart tilldndalupna
for
det
Boforskoncernen
irets arbete.
Av allt att doma och forutsatt att ingen stark
f6rsdmring av det politiska vdrldsldgetPlotsligt
intrdffar, har det svenskandringslivetatt emotse
en period av hirdare ekonomisktklimat. Efterfrl.gan pi sivdl varor som tjinster dr pL vdg
att minska, och prisernaha stagnerat,respektive
haborjat sjunka.
Vir samhdllsekonomidr i hogsta grad beroende av vlr export. Vi miste gora oss beredda pi en nedging i vhra exportpriser, och

en sidan har som bekant redanintritt pi minga
omriden. For att kunna i storsta mojliga grad
vidmakthilla exporten miste vi alltsi istadkomma sdnkta tillverkningskostnaderoch finna
oss i ldgre vinstmarginaler. Med det senare
foljer en fiirsdmrad likviditet for f6retagen och
sjunkande skatteintdkter for samhillet. Vad
tillverkningskostnaderna betrd,ffar, ha,r man anledning rikna med sjunkandepriser i r|varot,
brdnsle ffi. fl., men detta kommer s2ikerligenej
att rdcka till fijr att kompenseranedgingen i
vdrldsmarknadspriserna.Vi vilja givetvis strdva
efter att si ldnge som mojligt bibehilla den
relativt hoga levnadsstandardvi lyckats uppni.
Ndrmast till hands ligger di okad arbetsintensitet, rationellare och intensivareutnyttjande av
den dyrbara moderna produktionsapparat,som
svensk industri kunnat anskaffa under de goda
iren. Man har ocksi anledning forvdnta sdnkta
levnadskostnader,vilket dven det skulle mojliggora sdnkta produktionskostnaderutan forsdmring av realinkomsten.
Mottot for den ndrmasteframtiden under de
forutsdttningar jag skisserat b6r alltsi bliva:
Intensivareoch rationellare utnyttjande av den
existerande produktionsapparaten samt hter
hillsamhet betriffande nyinvesteringar och
andra kapitalbindande Ltgdrder. Om alla parter, anstdllda, foretagsledning,kreditgivare och
samhillet, kunna enasom tagen,skola vi sdkert
med lugn kunna motse det hirdnande klimatet.
Med dessaforhoppningar ber jag fh tillonska
alla ett gott nytt ir.
Bofors i november 1952.

TURBINERIIA I HARSPRANGET
Av Civilingenjiir E. STAGE
Harspringets kraftstation ir redan viridsberomd pA grund av den hoga spdnning,380 kV*),
som anvindes for ait overfora kraften till mellersia Sverige. Men dven ifrhga om den installerade effekten har det blivit rekord. Det dr
forsia gingen som en vattenturbin i virt land
n6.r over 100.000k\7 i effekt. Och i och med
att turbin nr 3 i kraftstationen togs i drift,
vilket skedde den 31 mars i ir, overtog Harspringet virdigheten att vara Sverigesstorsta
kraftverk. Den sammanlagdaeffekten fr8.n de
tre maskinernauppgir ndmligen till ca 335.00O
k\Xz. Tidigare yar som bekant Trollhdtte kraftverk det storstai landet med ca 210.000kw*.
'r') kS(/ :

kilorvatt.

380 kV :

380.000 volt.

Turbinerna i Harspringet dro konstruerade
for foljande data:
Fallhojd: 105 meter.
Vattenmdngd: 107 ms/sek.och turbin.
Varvtal: 166,7rfm.
Den hiremot svarande turbineffekten dr
gannterad till 98.000 k\7. Det har emellertid
visat sig att turbinerna kunna overbeiastasavsevrirt och deras max. effekt ligger vid ca
i12.000kNr.
Turbinleveranserna har utforts gemensamt
av AB Karlstads Mek. \Terkstad (KM\f) och
Nydqvist & Holm Aktiebolag, Trollhdttan
(Nohab), varvid en turbin i huvudsak utforts
av KM\S7 och tvi turbiner av Nohab. Da
Fig.

1.

Sehtionsritning aa Harspringets
Pi"r bilden synes en d.el au
tilloppstlben genom tilken t,atnet rillkraftstation.

fi)res tubinen slnzt sugrdret son aaleder
aattnet ,ill aaloppstunneln. Auer lurbinen
.t)rner geneftttorn ocb ddrtjaer ntaskinsalen, Alla tltl:lr,tiltelt iltspt.Atzgda i bergef,
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teAnihens katedral. Foto Kunsl. Vattenfallsstvrelsen.

Kungl. Vattenfallsstyrelsen onskade fi turbi
nerna sa lika som mojligt, blevo konstruktionerna gemensammapi si. sitt, att vissa delar
konstrueradesav KM\W och andra av Nohab.
Lophjulen ha dock konstrueratsoch utprovats
av vardera firman for sig. Detta gdller dven i
viss utstrickning regulatorerna.
Sammanfattningsviskan ndmnas, att turbin
nr 1 forutom lophjulet levereratshelt av Nohab, turbin m 2 har med undantag for det
elektrohydrauliskastyrverket levereratshelt av
KM\f och turbin nr 3 har helt levereratsav
Nohab.
I anslutning till den av Nohab utforda leverarsen lzimnasi det foljande en beskrivning av
turbinmaskineriet med tillhorande regulatoranldggning.
Turbinerna av Francistyp aro av det for
stijrre enheter numera vanhga utforandet med
vertikal turbinaxel, fig. 1. Fr&n kraftverksdammen ledes vattnet genom en vertikal tub
ned till turbinens spiralhus. Detta dr utfort av
plit i svetsad konstruktion. Pi grund av de
I oerk-rtad.enrdnil:lltil)et:ade.r sii stort dekr at
Fig. 2-5:
SL)ct.i'
spiralhaset, torn Aunde transporteras pfi itirnttiig. ningen alf6rdes i en lixtar rnonlerad p,i rullar. - Den stort
dttrdppen'fdr hetppassningatt spiralhusdelatna i t'erhstadet.
- Stagringen bearbetasi slora golt:turt'en p,i Nobab.
Nohabfoto.
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ansenliga dimensionerna (inloppsdiam. : 4,5
meter) och den stora fallhojden har en storsta
plittjocklek av 4O mm delvis mist tillgripas.
Spiralhuset d.r forbundet med en lrdelad
stagring av stilgjutgods. I vanliga fall bestlr
denna forbindning av en nitskarv, men sidan
kunde icke anvdndasi detta fall, enar nitarna
di skulle fitt si stora dimensioner,att de icke
kunde hanteras med hittills vaniiga verktyg.
Dessutom skulle plittjockleken i spiralhusetha
blivit avsev:irt storre dn 4O mm. Det iterstod
dirfor intet annat dn att svetsafast spiralhuset
vid stagringen. Detta miste utforas i kraftstationen, di stagringen var fdrdigbearbetad,och
krdvde ddrfor storsta omsorg och forsiktighet.
I verkstadensammansvetsades
si stora delar
som kunde transporterasph jd'rnvdg,fig. 2. For
att undeddtta svetsningsarbetet
i verkstadeninspindes plitsargarna i en fixtur monterad pi
rullar, si att det for svetsarbetetldmpligaste
ldget alltid kunde erhillas, fig. 3. For hoppassning av spiralhusdelarnai verkstaden anveindesen attrapp i stdllet for stagringen,som
icke kunde fi disponerasmed hdnsyn till den
tdmligen korta tid som stod till forfogande for
dennas bearbetning, fig. 4. Stagringen under
bearbetningi golvsvarven synespL fig. 5.
I kraftstationen uppmonteradesplitsargarna
i rdtt ld.geomkring stagringenoch hopsvetsades
sinsemellan. Forst sedan hela spiralskipet fdrdigsvetsatsvidtog svetsningenmot stagringen.
Den av svetsningenforanledda deformeringen
av stagringenblev mycket obetydlig. Endr alla
skarvar dro svetsadeerholls mycket sldta ytor i
vattenvdgarna, se fig. 6.
Spiralhus med stagring och delar av ledhjulet provtrycktesmed 20 atm.
Pli.tbeklddnadeni sugroret erholl Zivenavsevdrda dimensioner,fig. 7.
Ledhjulet dr givetvis utfort med utvindiga
regleringsdetaljer,fig. 8. Ledskenor och regIering arc av stilgjutgods, men i ovrigt dr materialet for de storre delarna gjutjd.rn.
Turbinaxeln, smidd i ett stycke, har avsevarda dimensioner; diameter i lagerglngen
950 mm, fldnsdiam. 1570 mm och vikt 32.600
kg., fig.9.
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Fig. 6-9:

Inleri6r au det liirdigsretrade spir.ilhuset. Liigg
niirAe till de sliita )rtorna i adltenuAgarna. - Sugrdrets plLtbeAliid.naderbdll ansenliga dimensioner. - Ledbjulet i Nohabs monteringshall. - Laphjulet till turbin nr 3. E. Stage
foto 6, Nohabfoto 7 och 9, KVVS-foto

s.

10. Tarbinaxeln, sntidd i ett stlcke, ses hiir
tnder kontrollmi)lning i Nobabs oerkstiider. Axeldiant eter 950 ntnt,'t'ldnsdiatnetet 1 . 5 7 0 m t t o c h i l k t
j2.600 kg. KVVS foto.
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Styrlagret har babbitsfodradelagersk&laroch
ir utfort for oljesmorjning. Oljecirkulationen
ombesorjes av 2 st. pumPar, en driven frin
turbinaxeln genom kuggvixel och en el-motordriven. Avtdtningen omkring axeln mot vattenrummet utg6res av en kolringstdtningsbox'For
drdnering av ldckvattnet frln denna och ldckningen g"norn ledskeneboxarnafinnes ejektor
och elmotordriven ringvattenpumP.Den senare
trdder i funktion endast vid de tillfillen, di
ejektorn av nigon anledning icke formir h&lla
undan ldckvattnet.
Lophjulet av rostfritt stilgjutgods dr.gjutet i
ett stycke,fig. 10. Det har en storsta diameter
av 4.tOOmm ocn en vikt av 38 ton.
Regulatoranldggningenbestir i huvudsak av
t och styrverk'
servoirotorer, oljetrycksaSSreS
Servomotorerna dro tvi till antalet och kopplade direkt till regler-ringen.Tryckoljan till servomotorerna fordelas av en reglerventil, pla5

cefad Da den ena av servomotorerna. Den ar
genorl en llnkrirrelse forbunden med styrverLet i maskinsalen,ddr iven tryckoljeaggregaten
dro placerade. Tryckoljan alstras av 2 st. elmoto-rdrivnaIMO-pumpar och en frin turbinaxeln genom kuggvdxel driven hjzilp-oljepump'
De motordrivna pump arna, av vilka den ena
tjdnstgor som reserv, dro tillsammans med
Fig. 11. Ttti't cylindrar till sertornotorerna och tufi olietryhs'
aggre8.1,till HarsprLnget i Nohabs monteringshall' Nohabfoto'

li

iryckklocka och erforderlig armatur placerade
ovanpi den i maskinsalsgolvetingjutna samlingsbehi.llaren for regulatoroljan. Tvi ^y
cylindrarna till servomotorernasamt tvi oljetrycksaggregatsynas L fig. 11. Oljetrycksagg'aro
regaten for de tre turbinerna
forbundna
genom rorledningar for tryck- och avloppsolja.
Hjd.rnan i regulatoranldggningen dr det
elektrohydrauliska styrverket, fig. 12. Det dr
utfort i samarbetemed ASEA, Vdsteri.s.Varvtalet eller frekvensen regleras hdr icke av en
centrifugalpendel utan genom elektriska orgafl.
En tachometergeneratorpi generatoraxeln
ldmnar enfas vixelstrom till en elektronrcirsregulator, vars huvudelement iro tv6. elektronror i balanskoppling, en svdngningskrets med
vilken frekvensen (varvtalet) instdlles,samt en
iterforings- eller ddmpningskrets. I regulatorn
omvandlas vdxelstrommen fri.n tachometergeneratorn till pulserandelikstrommar, som med
inbordesmotsatt riktning tillforas en i ett starkt
magnetfdlt fjiiderupph2ingd spole. Denna del
av regulatorn, som bendmnesdet hydrauliska
styrdonet,bildar overgingen fri.n det elektriska
till det mekaniskasystemet.Spolen,vars rcirelse
betingas av stromtillforseln frin elektronrorsregulatorn, piverkar ndmligen en hydraulisk
forstdrkare, som mingf aldigar dess stdllkraft,
och denna stir sedan i forbindelse med en
reglerslid, som reglerar tryckoljetillforseln for
hjdlpservomotorn i styrverket. Dennas kolv

!.tfs

Fig. 12. Det eleAnohldrauhshastyrrerAet till Harsprrtnget
au Asea-NohablabilAat. Nohabfoto.

stir genom ett ldnksystem i forbindelse med
ventilen pi huvudservomotornnere vid turbinen. Denna servomotor dr forsedd med fast
iterforing, varigenom hjdlpservomotorn och
huvudservomotornalltid intaga samma relativa
kolvligen. Av den elektriska regulatorutrustningen dro det elektrohydrauliska styrdonet,
potentiometrarf.or iterforing m. m. lyftmagneter och tillhorande kontakter, samt manoveroch signalanordningar inbyggda i styrverket,
under det att elektronrorsregulatornmed tillhorande reldutrustning dr inbyggd i ett separat
skip uppstillt intill styrverket i maskinsalen.
Styrverken till samtliga turbiner iro levererade av Nohab och den elektriska utrustningen
av ASEA.
Fig, 13. Tachogrant'frtin regulatorproa, Kuraorna Jon uppritats i en s, k, tachograf anger aarutalets procentuella -fi)riindring ttid belastningsfrdnslag. Vid ett sfrdant proa kdres
nzasAinennted. en tiss belastning rom genoilt lrinslag med
gener.ltorbryaren pl6tsli gt bortkoppla.s. Den diiruid lriglorda
turbinellekten accelererar di saiingmassornai det rorerande
:!stemet ocb aarula.let stiger, rnen samtidigt ingriper. regularorn och stlinger ledhjulet, sfi att aarr)talet efter n,igra
sekund.er Stertar sitt norntala tiirde, Kuruorna ha den t'orm,
.rom Aarahteriserar en aperiod.ish st,iingningsrdrel.re, ailket iir
den ideali:ka 't'6r god rart;tals- re.rP. frehrensr.eglering.

BOFORS GOTDBORGSKONTOR
Pi den vita fasadentill en av byggnaderna1
det forndma s. k. engelskakvarteret vid Kungsportsavenyeni Goteborg lyser skylten. Bofors
Lmgivet av B-pilsmdrket i grona bokstiver'
Meilan Nils Nessims skyltfonster, fyllda av
orientaliska mattor, siden och brokader, Iigger
entr6n till virt Goteborgskontor,hogkvarteret
for bolagets civila forsdljning i vdstra Sverige'
I den moderna, trivsamt eleganta kontorsviningen om 5 rum finna vi chefen, civilingenjor
HiDing Munkby, och hela hans personal,for
saliana for stil och kemiskaprodukter, kamrer,
kontorister och maskinskriverskor. Hdrdverkstad och stillager dro beldgna i en annan stadsdel, vid von Holtensgatan5, pi industriomridet
mellan dlven och utfartsvdgen norrut mot
Trollhdttan.
Goteborgskontoretborjade organiserashosten
I94O, sedan Bofors mingirige representant i
Goteborg, ingenjor Robert Hellstrom, i maj
samma ir avlidit, och trddde i verksamhetsom
ett Boforskontor den 1 april 1941. De forsta
t hren hade det sina lokaler vid Skeppsbroplatsen, ddr man overtog Robert He.llstroms
kontor, fiir att den 28 oktober 1950 flytta till
den nuvarandeviningen i stadenscentrum.
Vi skola lita chefen sjdlv berdtta om Goteborgskontoretsverksamhet.
"Virt forsdljningsomride omfattar Halland,
Bohuslin, Vdstergdtland upp till Gota kanal,
Dalsland samt Sdffle i Vdrmland, av Smiland
Jonkopings ldn och Ljungby i Kronobergs ldn.
Undei kontoret hiir ocksi tvi hdrdverkstdder,i
Goteborg och Vdrnamo, av vilken den sistndmnda redan beskrivits i B-pilen. Omridets
grdnser ir dikterade av de goda id'tnvdgsforTurbinerna

etc. Forts-frinfdrcg.sida'

Fig. 13 visar tachogram fr|n frinslagsprov
med aggregat 1 i Harspr&nget,och dirav framg&r i nigon min regulatornskapacitet' Ddrtill
kan ndmnas, att okdnsligheteni frekvensregleringen dr mindre an O,O2perioder. Di dessutom ddmpning och statik (: varvtalets eller
frekvenseni permanenta olikformighetsgrad)
bekvdmt kunna instdllas pi onskade vdrden,
kan det fastslis, att det svenska riksndtet
erhillit, forutom ett vdrdefullt energitillskott,
dven ett effektivt bidrag till forbdttring av frekvenshillningen.

7

bindelsernamed Goteborg. Det torde vara det
naturliga forsdljningsomr&detfor vdstraSverige.
och del tdckesi stort sett av en halvcirkel med
ca 17 mils radie med centrum i Goteborg. Inom
omridet har vi dels ett stort antal storindustrier
i och omkring Goteborg, Jonkoping och Huskvarna, dels hela smiindustridistriktet i Smiland, dels alla textilindustrier i Vistergotland.
Vi har tvi forsiliare for stil och en forsdliare
for Nobelkruts kemiska produkter. Ingenjor
Bystedt har hand om hela Jonk6pings ldn, och
en del foretag i Goteborg med omnejd. Herr
Krook har resten av omridet, medan jag sjalv
har de storre industrierna och varven hir i
Goteborg, Gullhogen, Husqvarna Vapenfabrik,
Saabm. fl. Det dr ocksi sjdlvklart, att iag ofta
miste gripa in i frl ga om andra kunder, for att
klara reklamationer, ta hem nigon speciell
order m. m. Kundbesoken ir viktiga och vi
miste hilla kontakten icke bara med inkopsavdelningarna pi de stijrre foretagen, utan ocksi
Kungsportsalenyen 7, dl)r Bot'ors Gbteborgskontot disponerur ufrningen 1 rrdppd ttpp, ritddes enligt engelskt m)nrter
i bijrian ao 1870-tdlet at arkitehten I' B. IVesterberg Varie
!41
has i "Engelsha ktarlerel", KangsportsattenW,2 3-17'
Ndr huset ontbyggdes 1947 bibe'
attsert fdr en lanili.
hdlls lasaden.
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med teknikerna, verkstadsingenjoreroch konstruktorer. D6" det gdller val av ldmplig stilkvalitet for nigot indami.l, miste detta ndstan
alltid diskuterasmed konstruktionskontorenoch
ofta dvenmed verkstadskontoren. Mlnga ghnger
kan vi ftiresli ett stil eller ett utforande, som
ger ldngre livslingd, trots att det dr billigare i
inkop eller framstdllning. Tyvarr har vi under
de senasteiren blivit utslagna hos minga kunder pi. grund av att Bofors har alldeles for
lhnga leveranstiderjdmfort med konkurrenterna.
De kemiska produkterna forsdljas av ingenjor Hafstrand och hdr har vi i fd,rg-och fernissfabrikerna stora kunder for lacknitrocellulosa,
medan textilindustrin har stort intresse for
Bonotex och Bonogel. Droghandlarna i Goteborg koper olika farmaceutiskaprodukter. Nobelkruts storre kunder ir koncentrerade till
Goteborg, Alingsis och Boris. Bonoplex sdljer
vi ocksi frin lager, det gir trogare och kunderna'dr spridda over hela omridet.
Sj2ilv borjade jag i januari 1932 hos ingenjor
Hellstrom. Redan innan han dog var det tal
om att Bofors skulle starta ett eget forsdljningskontor i Goteborg. Starten var jo ganska
blygsam,vi var bara fyra pi kontoret, utom jag
froken Kristenson, herr Krook och en flicka,
och si herr Kadsson pi lagret forstis. Alla nu
nimnda d.r fortf.arande kvar, "flickorna" ha
vdxlat litet. De ha ju en viss bendgenhetfor
att gifta sig.
Nu dr vi tio anstdllda hdr, jag och de tre
Hallen med. utsthllningsmonter i Aontorsartningenaid Kungsp ofrJauen1en.
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Ciuilingenjfu Hilding

Munkby, G6teborgshontorels chef.

nyssndmnda forsaljarna, av vilka alltid en eller
tvl, ar ute pi resor, friiken Kristenson, som nlr
ar kamter, herr Perssonoch froknarna \Tennergren, Ros6n, Nyl6n och Karlsson. Pi lagret
rcgerarherr Karlsson, som nu har tvi man, ett
lagerbitride och en chauffor, till hjelp och pi
hdrdverkstadenhar hdrdmistare Brednert 6-8
man, for ndrvarande 7 m0$, till medhjdlpare.
Kontoret disponerar 3 personbilar, som vi 4
forsiljare fi samsasom och hdrdverkstadenoch
stillagret har en lastbil for alla transporter
inom staden.
Omsdttningen, forsdljningen, har stigit med
varje hr och uppgir for ndnarande till ca 14
milj. kr. per hr, ddrvid inte inberdknat Volvo,
som forsdljs direkt frin Bofors. Storsta tonnaget utgores av stilgjutgods. Smide ddremot
leder vdrdemdssigt. I frl"ga om valsverksprodukter utgor konstruktionsstal storsta delen,
dirnist kommer verktygsstil. Varven dr stora
kopare av cylinderlock,kolvtoppar o. d. Bofors
dr ocksi. huvudleverantortill varven av hoslegerat smide till krigsfartygen for svenskafiottan. Under kriget silde vi mhnga stilpropellrar, men nu skall alla faftyg ha metallpropellrar
igen, och sidana tillverkar ju Bofors inte. En
betydande mdngd stil sdljs i smAposterfrin
stillagret vid hdrdverkstaden, ddr d.r ndstan
diversehandel,och det hinder ofta att kunderna

kommer och begdr smibitar pFLnl"gta flr
Och det ffu de natudigtvis koPa.
Hirdverkstaden, som startade hr 7947, har
betytt mycket for forsiljningen. Omsittningen
hdr har okat ir frin ir, och likasi har kunderna
okat i antal. De storre industrierna och varven
i Goteborg har egna hdrdverkstdder,men det
hdnder ofta att man iven ddrifrln kommer och
begdr sakkunnig hjZilp frin oss. Smiindustrin
ar trcgna kunder och det mestaav omsiittningen
plockavi nog in pn smifakturor ph 5:-, 10:-,
15:- kronor."
Froken Elsa Kt'istenson dt Goteborgskontorets verkliga veteran. Hon har silt Boforsstf,.l
i 3O 6"r,ty hon borjade hos Robert Hellstrom
redan i november 1922 och var de forsta Aren
ensampi hans kontor. Vi lita henne berdtta:
"De forsta iren var ganskabekymmersamma,
det var d?liga tider, nir vi startade,lockout och
verkstadskonflikt,men det blev snart bdttre' Ar
t924 borjade vi med ett litet lager, mest valsat
stil, och den forste forsiijningsingenjoren anstdlldes.Ar L926 borjadeingenjor Folke Bengtsson hos oss. Han blev senarechef for Uddeholmskontoret hdr i Gdteborg. Och fu 1932
anstdlldes ingenjor Munkby, si vi tv5" hat arbetat tillsammans i 2o 3"rfot Bofors.
De forsta iren hade vi kontor pi Vdstra
Hamngatan 1p, men flyttade ddrifrin 7937 tlll
Skeppsbrohuset,varifrnn vi flyttade 1950 upp
till detta kontoret.
De forsta iren fick jag skiita ndstan allt
kontorsarbete sidlv, men senare anstdlldes en
flicka, som hjdlpte till med korrespondensoch
fakturor. Under kriget hade iag mycket att
gora, sdrskilt da herrarna voro inkallade, di
det ibland kunde hdnda att iag var ensam pi
Bild.rad.en:Herr Nils Krook. - Friiken Elsa Kristenson. Herr Stig Persson. - FrdAert Karin IYennergten och frdAen
Frdken
Fri)ken Ragnbild Nyl6n. Margareta Rositt. Britta Karlsson.
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kontoret. Nu har jag titeln kamrer och skoter
loner, bokforing, post och personalfrigor."
Herr Nl/s Krook dr dirndst dldst i girden.
Han borjade den 1 juni 7941, a[$e endast
n6"gramhnader efter starten. Han kom hit fr&n
Aktiebolaget Specialmaskiner,ddr han bl. a.
snlde stil frin \Tikmanshyttan och Skoda och
hade ddrfor god kinnedom om branschen.
"Jag reser mest i bil och har storre delen av
virt forsdljningsomrE"depi rnin lott, medan
Bystedt klarar resten. Vi reser normalt bara
under vir- och hostsdsongen,frin 15 januari
till borjan av juni och frin septembertill 1t
december. Orsaken varfor vi icke reser under
sommarminaderna6r dels att de flesta industrierna di har sina semestrar,och dels att vi
sjalva har semesterhar pL kontoret. Vi brukar
vara ute nigra veckor i taget och &tervdnder
direfter till Goteborgskontoret for att klara
upp alla papper. Bystedt ligger just nu ute i
Smiland pL fjtirde veckan. Det ir ett omvdxlande arbete, ibland bra, ibland besvdrligt.
Bofors kan numera inte bara hta pi sitt
namn, de andra bruken ha kommit fram bra
och kan ofta bjuda bittre leveranstiderdn vi.
Vad vi nu forlorar fFLrvi nog svirt att hdmta
tillbaka senare. Men Bofors har foftf.arunde ett
mycket gott namn, och sdger man att man
kommer frin Bofors, stlr alla dorrar oppna och
man kinner att man dr vdlkommen. Det dr
alltid en skon kdnsla. Det d'r bara synd, att vi
ej kan fhleveren mer och bdttre kunna utnyttja
vir forsil jningsorganisation.
Nog mdrker vi en omsvdngningi konjunkturerna nu. Skatteminaden seotember var det
exempelvisnycket svirt att fi in pengar t. o. m.
pi hdrdverkstadenssmi fakturor pi 6-s-ro
kronor. Vi ligger ocksi ute med ganska stora
fordringar.
Vilka som zir bdst att gora aff.fuer med?
Ja det ir svirt att sdga. Som lokalpatriot
Hiird,uerhstad ocb lager.

Fasaden n2o, aon Hohensgatan.

tycker jag forstis att det dr ldttast att sdlja stil
hdr i Goteborg, det dr si ldtt ^ft fe kontakt
med koparna. Men Jonkoping och Huskvarna
dr ocksi bra staider,smildnningarna d,r bra och
rediga attha att gora med, halldnningarnatrevligast och vdstgotarnalitet trogare och forsiktigare."
Vid B-pilens besok voro ingenjorerna Hafstrand och Bystedt ute pi resor och kunde foljaktligen inte intervjuas. Herr Stig Persson
tillhor ocksi. forsdljningssidan. Han har varit
pi Goteborgskontoreti 3 hr och har tidigare
erfarenheter frin branschen som kontorist pi
olika hirdverkstdder och Esabs metallurgiska
laboratorium. Han skoter telefonarbetet, inkommande order, forfrigningar o. d.
"Hd,r ghr telefonen i ett kor, kunderna vill
ha uppgift om olika stilkvaliteter och vi forsoker ge dem den kvalitet, som de onskar eller
rider dem att anvdnda ett annat och lika passandestil. Nickelsituationendr iu sidan, att vi
inte kan f3" fram vissa stilsorter, men vi ha ir-r
en del bra ersdttningsstil. En del stil kan vi
sdlja omgiende frin lager, men mhnga glnger
f3"vi bara ge ett trostensord."
De fyra unga damernaha var sina arbetsuppgifter, men fir di och d6. rycka in och hjalpa
varandra, si som det ofta sker pi ett mindre
kontor.
Froken Ragnhild Nyldn (med z tjinsteir pi
IIAG) skriver ut order, ordnar post och korrespondens och dr kontorets "arkivarie och postmdstare".
Froken Britta Karlsson skoter telefonvdxeln
och upplysningar och skriver ut och kontrollrdknar alla fakturot frhn stillagret.
"Jag har varit hir i sex ir nu och skott telefonvixeln sedanvi fick den for fyra ir sedan.
Jag trivs vdldigt bra hdr, det enda besvdrliga
dr de otiliga kunderna, som di och di ringer.
Fakturaskrivningenghr bra och jag borjar nu
fh vana att hitta i orislistorna."
Reskontranskots av froken Margareta Rosln,
som dessutomhar en hel del att gora med korrespondens, utskrivning av brev, stenogram
m. m. och dven klal-z, kassan, ndr froken
Kristensonhar semester.
"Hd,r dr mycket trevligare dn pL Skeppsbroplatsen,bdttre lokaler och trevligare ldge. Tdnk
bara pL hur bra grannar vi har pi andra sidan
altanen. Pi. lunchtid behover vi ban ropa in,
si fir vi over en kaffebricka frhn Petterssons
Konditori. Vi hinner ju aldrig gi hem och dta
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lunch hdr i Goteborg, utan vi tar smdrgisar
med oss. PA eftermiddagen brukar vi alla
dricka en kopp te, som vi flickor turas om att
koka. Firman bestir servisen och alla f\'t
en kopp.*)
nn sik, som jag onskar, vore att fi komma
till Bofors nigon ging och se hur ddr var. Ndr
man dagligen skriver och hor talas si mycket
om Rofors, si vill man ju gdrna se hur ddr sig
ut ocksi."
Sist bland damerna ta vi friiken Karin \7ennergren, som ocksAskoter korrespondens,stenosrafel:a och skriver maskin och kan rikna inte
ti.rdt. dn ! tjinsteir pi Goteborgskontoret.
"Jag har varit en gLng i Bofors, sett bruket
utifrin, men aldrig varit nere i verkstdderna.Si
nog skulle det vara skojigt att fL se dem vid
tillfdlle. Ndr vi firade virt 10-irsjubileum1951
fick vi se den historiska filmen, men det ir ju
inte detsamma att se film som att se verkligheten."
Efter detta besok vid Kungsportsavenyen
skola vi se hur man har det pi hdrdverkstad
och stillager. Goteborgskontoret dger ingen
egen fastighet utan hyr lokalerna, i vilka man
dock delvis bekostat viss inredning och ombyggnad, for att fi det hela sl vdlordnat och
praktiskt som mojligt.
Fldrdverkstadenligger inne i ett industriomride, helt ndra norra delen av hamnen och
ilven och utfartsvigen och jdrnvdgenmot norr'
Omgivning arna aro kanske inte si naturskona,
-"n lagef ar bra, och den ljusa fasaden med
"Bofors-" pi kronet ser onekligen myckei prydlig ut. Lokalerna omfatta kontor, ett stort
lagerrum med port ut mot gatan,personalrum,
en stor lokal, d6'r alla ugnar dro placerade,
samt diversesmiutrymmen, forridsrum ftir redskap och tillbehor, rum for elcentral och instru^".rt, to- for inkolning m. m.
Ugnsparken omfattar bl. a. en snabbstilsugn
(som man kor i samarbetemed Vlirnamo och
Malmo), en elektrodsaltbadsugn(cyanidbad),
ett neutralt saltbad (for verktyg), en nitrerugn,
ett termalbad, tvi elektriska muffelugnar pi
60 resp. 15 k\7, en gaseldad muffelugn, tv8"
konveklionsugnar fiir anlopning. Ddrtill kommer ett par bad och bassdngerfor olja, vatten
m. m. Alla nu upprlknade anordningar :iro
x) Aven tillf?illiga gester, det kan redakttiren intyga, som
blev bjuden pi en sdrdeles uppfriskande och vdlsmakande
kopp. Denna engelska sed rekommenderas f6r dvrigt livligt
till mera allmdnt infdrande!

t1.

Int eridr frfrn hiirdrerAstaden.

placerade i ett stort verkstadsrum, rymligt'
iuftigt och vdl belyst genom takfonster.
For metallurgisk kontroll finns en Brinellpress och en Rockwellapparatoch for riktning
en liten hydraulisk riktpress. Instrument- och
regleringsutrustningendr synnerligen forndmlig. Alla ugnar dro kopplade till en gemensam
central. Regulatorerinstdllas pi en viss ijnskad
ugnstemperaturoch sli sedan automatiskt till
och frin strommen. For start av ugnar pi natten finns tidstromstdllare. En sexfirgskrivare
registrerarautomatiskt temperaturenfor sex av
ugnarna ph diagnmpaPPer. Dl effektftirbrukningen icke fir overskrida en viss grdns dr en
effektbegrdnsa,reinkopplad, som di grdnsen
uppnis, slir ifrin den stora muffelugnel. Oeffiktforbrr,kningen eftet 2 minuter gitt ner
kopplas ugnen automatiskt in igen.
Ha.dmastare Gerhard Brednert dr infodd
boforsare och borjade sin anstdllning i maj
1928 pL verktygshdrdningenhos verkmdstare
't'6r Alenare stingmate'
Inreri6r frfi.n lagerlokalen rned hyllor
rial och griiare dimettsioner prt'golaet' T. h, en au hallsLgatna'
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Tillman. Till Goteborg kom han i mars 1945
och var med om installationen av ugnar m. m.
"Jo det gick ganska bra att flytta- till Goteborg. Ndr man ar uppfodd p6, ett bruk, si tror
man att man inte skall kunna klara sig nigon
annan stans,men det gick allt bra att flytta hit
och jag Lngrar det inte.
Vi dr 8 anstdllda har, 6 man i hdrdverkstaden, 1 kontorist och jag. Tvi av hdrdarna och
forman Gustafsson har varit i Bofors tidigare
och de andra ha kommit frin olika hill, Bohuslin, Dalsland, Vdstergotland, och har ldft
sig yrket hdr. Hir blir alltid mycket upplirning. Sdrskilt saltbadendr riskfyllda och man
fir instruera si att de inte skadar sig. Vi fir
ocksi minga olika slags stil for hdrdning. Vi
miste ocksi. vara aktsammaom hirdgodset, vi
hirdar ju inte eget gods, utan kundernasoch vi
vill ju limna ifrin oss ett fullgott arbete.
Pojkarna hdr tillhor Metall Goteborgsavdelning nr 41. Vi har ingen egen klubb, ban en
uppbordsman. Samtliga :dr bru, dom har lust
for arbetet, och jag tror att dom trivs hdr och
de flesta ha varit hir ganska ldnge nu.
Vi har hundratals kunder, hur minga kan
jag faktiskt inte sdga, men det dr bide stora
industrier som Plitmanufaktur, Tidaholm och
Lindholmens varv - vi har forresten all hdrdning for LindholmenSvarv - och smi foretag
eller verkstdder, som kommer med en eller
annan liten bit. I allmdnhet dr kunderna bra
och beli.tna,men vi har ju reklamationerocksi,
det har val alla hdrdverkstdder. Men kunderna
dr bra och man kan resoneramed dom. Vi har
fullt upp att gora, kanske vi mdrkt en liten
minskning nu efter sommaren."
Herr Karl Oshar Gustafsson dr ocks5.gammal boforsare, borjade 1939 i hrirdverket, varifrin han via Albin Motor i Kristinehamn kom
till Gijteborg 7)47 som hirdare for att utndmnas till forman 1950.
"Har ar bala' bra och jag trivs, man har
kdnslan att man betyder mer hdr. Vi dr som
en enda familj. Ett prima gang, dar alla kommer bra overens. Vi har ingen tryckklocka hdr,
men i gengdld arbetar vi desto hirdare, kunderna ligger ju pi."
Hiirdrniisrare S, Brednert. Kontorist Nygren honlererar
med lagerlirestindare Bror KarJsson. Fdrntan K. O.
Gustalson rid den gaseldade nrat'lelugnen. Hela arbet.rstykan i bitdrcrkstaden, fr. u. herrar A. !ohansson, B. Ols.ron, K, E. lordaason, G. Brednert, A, Andersson, K.
lobansson och K. O. Gasta'fson.
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Herc Birger Olsson dr ildst i laget, han har
tidigare va:it tyghantverkare ptt Az, bitsman
och styrman pi segelskutorm. m. innan han
kom hit for mer an 2 3"rsedan.
"Jobbet hdr gillar jag. En annanhar ju inte
alltid haft det si bta, men nu kan man knappast fi det bdttre. Ingen hets, lagom takt. Jag
har mest inkolning och inpackning. Smutsigt
dr det forstis, men nu ?irman ju van, si det gir
bra. Hyllorna har har jag fixat till och ordnat
upp allt som det skall vara."
Herr Karl Erik lordansson ar vdrmldnning
fr&n Lennartsforsoch arbetadetidigare i Bofors
j 7 hr pi hdrdverket hos verkmdstareTillma.n,
innan han blev goteborgarefor 4 hr sedan.
"Nog var det bdttre hemma i Vdrmland, men
det gir bru har med."
Ddrndst dldst dr herr Allan lobansson, lyse'
kilspojke med nigra ir pi sjon, innan han blev
hdrdverksarbetarefor 4 hr sedan. Han tycker
att arbetsplatsendr "skaplig" och att det tar tid
att lara sig alla finesseri yrket. I deita instdmmer herr Osten Andersson, dalsldnning till
borden och med 2Vz irs anstillningstidhdr:
"Nog drojer det ett par h.r innan man kommer in i jobbet. Man trodde forst att man
kunde harda, men ju ldngre man jobbar hir,
desto mer mdrker man hur litet man kan. Det
ir inte alltid det star i tabellernaoch handbockerna hur ett stil skall hdrdas."
Yngst i laget dr herc Arne lobansson, vastgote frin Svennljunga, som varit hdr nigra
m8.nader. Kontorist pi hdrdverkstadendr herr
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Herr Gdte NicAlasson ktir BOFORS-lastbilen. - Lagerchelen
Bror Karlsson (t. h.) och hen Lennart Sj6:tedt lasta groul
stfingntaterial,

T orsten I'J7gren, ocksi varit har nhgra minader
och som nu borjar bli varm i kldderna. En stor
del av sin arbetstid fir hirdmdstare Brednert
"tillbringa" i telefon och detsammagdller eiven
Goteborgskontoretsandra trotjdnare, lagerchefen Bror Karlsson, Han har mycket att beritta
om den gamla tiden.
"Jag borjade i april 7925 hos Robert Hellstrom och har varit med om alla lagerlokaler
vi haft vid Kyrkogatan, Yallgatan, Skeppsbron
och nu sist hdr. Lokalerna har blivit bdttre och
bdttre. Pi Vallgatan stod allt stil upprdtt ldngs
vaggarnaoch ddr f.ick jagbara allt stil pi axeln
eller sldpa det upp och ner for trapporna. Det
var bara 2,3 meter till taket, si man fick gi.
krokig i trapporna, Det kunde ju inte bli si
stora bitar, hogst pi 4-t0o kg eller si.. Nog
eir dei etskilliga skeppslasterstil jag sldpat pi
- man skulle haft procentpi det. Nu har vi
ordentliga lagerfack och en travers, som lyfter
750 kg. De forsta iren fram tllI 1945 var jag
alldeles ensam pL Iagret. Blev det ni.got bud
till banken eller jdrnvdgen eller ut pi stan, si
lAstejag bara dorren och gick, och oppnadendr
jag kom tillbaka. Dei gir inte nu. Nu ir det
mycket mera stilsorter, verktyg och maskindeIar att hilla reda pi, forr var det bara stingstil,
men det ghr ju bra, ndr man f8.tt 27 hrs erfarenhet i branschen.
Nu rinser kunderna fr6.n stan och bestdller

Nfrgra intryck

frfln

FiEirran iistern

hiisten
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A'u Major BERTIL BOSTROM
Tvi. g6.ngeri veckan ldmnar numera en av
SAS' moderna och bekvdmaDC6:or Stockholm
for den linga resan till Fjirran Ostern. Pa
mindre an tvi dygn kan man forflytta sig cirka
1200 mil och byter under resan samtidigt bide
klimat och miljo pi ett bide forbryllande och
ibland trottande sdtt.
Sedan man passerat den Indiska halvon dr
man snart nere pi flygfaLtet vid Thailands
(Siams) huvudstad Bangkok, ddr vdnliga och
artiga siameserpi bista sdtt soka ta hand om
den nigot omtumlade passageraren.
Thailand dr idag i Sydost-Asien- liksom
Sverige i Europa
fredlig oas i en kringliggande orolig politisk vdrld. Likheterna mellan Sverigeoch Thailand iro, hur underligt det
dn kan lhta, dven i minga andra avseenden
ganska sliende. Landet, vars storlek 2ir samma
som Sveriges, dr, liksom virt land, underbefolkat enligt internationella begrepp. Inom
landet lever en fredsilskande och arbetsambefolkning, som stdndigt bildat ett fritt och oberoende konungarike, och vars kirlek till friheten manifesteratsig pi mingahanda sdtt.
Ur klimatisk synpunkt rAder emellertid en
himmelsvid skillnad mellan Sverige och Thailand. Storre delen av ltet ar vdrmen avsevdrt
hogre in iven den hetastesommardaghdr uppe
i Norden. Ddrtill kommer fuktigheten, som
ibland dr ganska besvdrande. Den nyanldnde
resendrensforsta intryck av landet och dessbefolkning blir vdnligheten, veirmen och vdxtlisheten.

Alla man moter skrattar och ler och alla gor
sitt bdsta for att frdmlingen skall kdnna sig si
hemmastaddsom mojligt. Kldderna bli pi en
kort stund genomblota av vlrmen, och man
miste byta ideligen for att inte se alltfor sjaskig
ut. Vdxtligheten dr overvildigande. Overallt
vdxer det bananer, palmer och pi ikerfdlten
ris, som dr Thailands stora exportartikel. Hdrifrin exporterades
fu I95l ej mindre in 1,6 milioner ton ris till andra ldnder.
Huvudstaden Bangkok a,r ungefar lika stor
som Stockholm,men heirtill inskrdnkersig ocks&
likheten. N&gra fina gator existerar inte, och
arkitekturen dr bide primitiv och orolig. Det
dr ett upp och ett i minne, bredvid ett betonghus ser man en rishydda och ddremellan ligga
vackra tempel med starka faryer i guld, rott,
gront och vitt.
Gatulivet dr overvdldigandeoch trafikstockningarna skulle gora en svensk bilist lindrigt
sagt fortvivlad. Nigon storre ordning i trafiken
forekommer inte och legionerna av tricyklar,
som koras av unga mdn med passagerarensittande under soltak bakom den som trampar,
slingra sig fram mellan bilar och lastfordon pi
ett fullkomligt halsbrytandesdtt.
Hotellen d,ro fL och enligt vira begrepp
ganska primitiva. Fonster saknashelt och hiilet, dorrarna borja en halv meter upp fri.n
marken och sluta vid brosthojd. Nigot privatliv finnes inte. De fattiga familjerna kopa sin
mat pi gatorna och lta och sova i de enklaste skjul.

Forts.-frdn ;l:iirag. sida.

och skoter alla transportermellan kontor, hdrdverkstad, jarnvd,g,hamn och kunder och dessutom deltar i arbetetp6,lagret, och herr Lennart
Sjdstedt,som ir lagerbitrddeoch "kapmdstare"
i det han skoter de 2 kallsi garna, uppmdtning
och uppvigning av allt utgiende stil.
"Jobbet har ar fint, inte si farligt och tungt,
vi har ju kranen, men det dr mycket att hllla
reda oi."
Diirmed ha vi gjort virt besokpA Goteborgsfilialen, som med si stor framging skoter Bofors stilaffdrer pi Vdstsverige.

stil, som de antingen sjdlva kommer och hdmtar eller som vi kor ut. Vi expedierar ocks6.
alla order frin kontoret och skoter alla transporter inom Goteborg. Minga ringer direkt hit
och vill tala med oss, si att de genast f.L veta
vad som finns. Vi ha ocksi en hel del kontantforsziljning ha/.f.rhn, men det mesta gir ju pi
fakturor. Omsdttningen har stigit med varje
ir, nu sdljer vi vdI 4-5OO ton stil om 5.ret
direkt friln lagret."
Pi lagret har herr Karlsson tvi man till
hjdlp, herr Gote NicklAtso?xr
som kor lastbilen

Samtliga fotos Folke D. Siirvik, Giitebor.g. Text E. Lbg.
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Trots allt dr landet outsdgligt sympatiski.
Var och en dr noid med vad han har, och man
roar sig ph alla upptdnkliga sdtt. Arbetet tar
man inte s& sdrskilt allvarligt, och t. o. m. i
fabrikerna forsvinna arbetarna di och di for
n5.gon eller nigra dagar for att besoka en
sldkting eller gora en vallfird till sina fordldrars gr^var.Vid den svenskatdndsticksfabriken,
som finnes i Bangkok, stdller sidant till ganska
mycket trassel,men siamesenendast sd,ger:"Jag
ir ju thai (en fri man) och om jag avstlr frhn
min inkomst si dr det min ensak." Behovendro
smi och har man litet ris och kan fi litet nojen,
d. v. s. se pi boxning, dans eller pi nigot annat
skidespel, si dr siamesenglad och lycklig.
En stor del av befolkningen i Bangkok bor i
blttar plt floden, och ndr man tidigt pi morgonen, d. v. s. strax fore soluppghngen,beger sig
till gronsaksmarknadenvid nigon kanal, fhr
man se ett fascinerandeskidespel.
Si. fort man kommer utanftjr Bangkok ta
vdgarna slut. Vi klaga over vhra vdgar har i
Sverige,men har man varit pi Bangkoks s. k.
vdgar inser man, att vi kIa"gadumt. Kommer
man med en bra bil upp till en medelfart av
20 km i timmen, si ir det hogt.
Landsbygdensbefolkning arbetar trdget pit
sina risfdlt. Pi sina stdllen fir man tvi skordar
om 8.ret, och nir risfdlten sti under vatten
fiskar man i dem och detta fiske ger ocksi en
god och ndrande kost.
Aven pi landsbygden finns minga tempel,
eftersom siameseni gemen mycket starkt vidh&ller sin buddistiska religion. Det anses silunda fortfarande vara normalt, att minst en
son i familjen tillbringar ett 5"rav sin ungdomstid sisom tiggarmunk. Dessa tiggarmunkar utgora,i sina starkt gula drdkter, en av de minga
fdrgklickarna i den exotiska tavlan. Munkarna
:iro overallt mycket respekterade och ingen
mdnniska underliter att stoppa mat i trggar
skilen, som strdckts fram.
Politiskt dr landet starkt orienterat ht de vdstallierade. Man har trupper i Korea, och dessa
firas vid iterkomsten till hemlandet sisom
hjaltar. Siam ligger nara bhde Indokina och
det kommunistiskaKina, och man vet vad det
skulle betyda for den frihet man sdtter hogre
Bilderna; Palatset Wat Pra-Kao necJ"The enerald Buddht".
'fru LinA bese
Fdrfattaren tned naka och direAtfu och
nyssnhnnda plat:. - Fbr't'attaren (1. 1,, pe'fotot) och generalAonsal Enstedt deltaga i en bankett pi en Aine.risk re.rtaurrilg. Kanal-Jir i Situt
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dn allt annat, om den kommunistiska regimen
skulle ta makten i denna del av jordklotet.
For att skydda sig mot eventuellafiender har
man ocksE under de senasteiren sokt byggu
upp sitt ftjrsvar pi bdstasdtt. Bofors ievererade
redan fore andra virldskriget bide fdltkanoner
och luftvdrnskanonertill landet. Dessakanoner
skotas mycket vil och d'ro fortfarande vdlbehillna, och trupperna ova sig med dem si gott
sig gora liter. Efter kriget har man iven fitt
krigsmateriel ffin USA och England, men man
skulle garna 8.ter vilja erhilla materiel frin
Bofors, di man anser vhra pjdser overldgsna.
Siam grdnsar i soder till Malajstaterna. Neir
man ldmnat det fredliga Siam pi vdg mot dessa
stater, moter man strax oroligare forhillanden.
Ph Malacka plgir guerillakriget for fullt och
det har sina risker att resa omkring med bil,
vilket ocksi nogsamt mdrkes av alla de forsiktighetsmitt, som de engelskatrupperna vidtaga,
innan marr fir tillstind att resa ut pi landsbygden. Redan omedelbart utanfor Singapore,
som iir en stor, modern och rik stad, stoter man
overallt pi bevipnadefordon och trupper. Trots
alla forsiktighetsitgdrder hdnder det overfall
nistan dagligen, och dessagh s3,fort, att tillgdngligamilitdra styrkor ofta inte hinna ingripa
forrdn overfallet dr slutfort och angriparnaforsvunna i djungeln.
storsta hanSingaporezir ett av Sydostasiens
delscentra. Huvuddelen av befolkningen utgores av kineser och dessa aro, efter asiatiska
begrepp, i allmdnhet ganska vdlsituerade. Att
en kvdll studera folklivet pi ett av Singapores
tivolin, motsvarandevirt Grona Lund i Stockholm, eir ytierst intressant. Si prydliga och
vilklddda mdnniskor, som man ser ddr, kan
man inte se ens i Sverige. Det dricks visserligen
ol och t, o. m. danskt sidant i sior utstrdckning,
men ytterst sdllan ser man nigra onyktra mainniskor, liksom overhuvud taget inte i Asien.
Folket behover inte sprit for att ha roligt, ty
livsglddjen dr tillrdckligt stor dndi.
Utanfor Singaporeligger en skdrgird, som i
viss min piminner om Stockholms, och hdr
myllrar det av farkoster av alla de slag. En del
av de storre oar, som man ser frin stadenSingapore, tillhor det vildiga landet Indonesien,som
nu efter ganska hhrda strider Intligen blivit
ett sjdlvsiindigt rike.
Indonesien har nog pi. sdtt och vis fitt en
ofortjdnt dilig press runt om i vdrlden. Det
skrivs i tidningarna, att forhillandena ddr dro

kaotiska och att allting, som kan stjdlas, ocksi
stjdls. Fullt si dystert d.r det emelleriid icke i
verkligheten. Di resendrenkommer till huvudstaden Djakartas forndmliga flygfalt, verkar
allting vara mera europeiseratdn i Siam. Staden Djakarta (f. d. BaLavra)har, enligt indonesisk uppgift, over 3 milj. invinare. Gatorna
dro vdlbehillna och husen dro itminstone till
det yttre prydliga och vdlmi.lade. Holldndarna
bo kvar i landet och ha, trots att de forlorat sin
politiska makt, alltjamt stort ekonomiskt inflytande.
Det dr alltid roligt att se en ny stat i vardande, och Indonesiendr ett typiskt exempelhdrpi.
Overallt i ledningen dr det ungt folk. Vare sig
man tillhor det ledande ( ?) socialistiskapartiet, eller nigot annat av de storre paftierna, ir
man overallt lika ivrig att framhi.lla landets
mojligheieroch kommandestorhet.De 80 milj.
mdnniskor som leva pi de storre och mindre
tiar, som landet utgores av, ha visserligenflera
olika religioner samt skilda sprik och seder,
men samtliga iro starkt besjeiladeav en gemensam nationalkdnslaoch onskan,att deras dlskade Indonesienskall gi. en ljus framtid till motes.
Trots att landet under irhundraden varit
under europeisktvdlde, rider det dock ej nigon
storre animositet mot europder.Man erkdnner,
att man behover europ6enstekniska kunnande
for att bygg upp landet, och man erkainner
ocksi dennes storre erfarenhet och pianeringsformhga.
P3,Java,som ir en av de stcirstaoarna, lever
icke mindre dn 35 miljoner mdnniskor. Javair
ocksi en av jordenstdtast befolkade oar. Varenda kvadratmeter, som kan odlas, dr uppodlad
och i allmdnhet kan man ta ut icke mindre dn
3 risskordar om iret.
Inom staden Diakarta forekommer skottlossning numera endast sdllan, men si fort man
reser ut pi landsbygdendro forhillandena fortfatande ganskaosdkra. Annu har man icke helt
lyckais underkuva de rovarband, som under revolutionsiren hade frihet att hdrja, och man
fFLrta sig i akt for att inte riJra i bakhill. Fullt
lugn rider silunda icke, dven om den tillfdllige
resendrenmdrker relativt litet av de orolisa
forhillandena.
Java ar ett skogigt och mycket bergigt land,
fullt av vulkaner, som di och d6. ge sig tillkdnna. Yd,garna aro fortfarande utrndrkta och
nya broar ha byggts ddr de gamla forstordes
under kriget. Industrin har kommit iging, och
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detta gd"ller dven krigsmaterielindustrin. Pa
forsvaret av landet avser man ldgga ned avsev;irda summor och arm6n dr bide stor och vilutrustad med motorfordon av alla slag. Med
artilleriet dr det emellertid sdmre stdllt. Man
har dock allt fortfarande kvar filt- och bergskanoner, som Bofors levereradepE.zo- och 30skotas
talen till HolldndskaIndien. Dessapjdser
mycket omt och man dr stoli over dem. Under
inbordeskriget fingo ocksi soldaterna en viss
krigserfarenhet och Indonesiens forsvarsmakt
ir s&lunda, ?ivenom den efter europeiskabegrepp dr ganska svag, dock en viss kraft att
rdkna med i Sydostasien.
Forbindelserna mellan Indonesiens aIIa oar
miste ske med mindre faftyg eller med flyg.
Den indonesiskainhemskaflyglinjen "Garuda",
vars flygpersonal i allmdnhet dr holldndsk, dr
mycket vdlskott och mycket omfattande. Pi
varje o finns flygfdlt och trafikplanen dro en
alldaglig foreteelse.
Oster om Java ligger den omskrivna on Bali.
Flygresan dit tar endast nigon timme frin orlogshamnen Surabaja. Ndr man vdl kommer
fram till Bali kommer man in i en helt annan
virld. Hdr har man bibehillit de garnla sedvanjorna,,den urgamla religionen och det levnadsdtt man haft sedan urminnes tider. Den
miljon mdnniskor,som lever pi Bali, vars storlek motsvararGotlands,lever helt i religionens
tecken. Detta hindrar emellertid inte, att tuppfdktningar dagligen pigi i varie by och att man
ocksi varje kvill dansar och roar sig pi bdsta
sdtt. Trots - eiler skulle man kanske sdga tack vare det krdvande men sunda arbetet i
jorden ir balineseu en lycklig man och ziven
den fattigaste pi Bali skattar sig lycklig att fi
leva pi sin o. Han avundasicke frdmlingarna
och ej heller de relativt f5. amerlkanareoch
europ6er, som besoka platsen. Balinesern anser, och det kanske med full ritt, virt nutidsjakt vara nigot absolut forkastligt, som en fri
meinniskainte behover infekteras av. De ha ei
heller nigot behov av alla de moderna och tekniska uppfinningar, som vir visterldndska civilisation kommit med, ddri inbegripet alla forintelse- och forstorelsemedel.
Klimatet 6r underbartp& Bali, i motsatstill
de flesta andra platseri Indonesien,inte alltfor
Bilderna: Ollerglixor bi)ras lran iproce.t.rion t)ll teuplet,
Galilrertailrdng pit Bali. - Snid:tuppeu prepdretdr
Bdli. Tenpeldansershor.
inl6r tapplaktningen, Bal). -
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Bruksfolk

i skrattspegeln

De gamla brukssamhdllenai virt land svarar
sina arbetare en utskdllning pi grund av att
for atskilliga av de ej allt for rikligt forekomdennevarit full:
mande anekdotpdrlorna i den svenska skdmt- "Iu, men ja va ju inte full, patron."
pressen,och det har sin givna forklaring. De
- "Hall kaft ! Har dr det jug som begamla brukspatronernaoch smedernavar ofta
stdmmer."
folk med s. k. fdrg, dominanta figurer med en
Under sidana forhAllanden forstir man ju
underfundig livsfilosofi och en mustig humor,
ocksi
den gamle srneden,som ger sina soner
och deras slagfdrdighet har apostroferats i
foljande
rid pi vdgen:
historier, som overlevt generationer. Det dr
"En sak ska ja sdja er, pojka. Ldr er
silunda ingen tillfdllighet, att flera av vlra
ingenting i onodan. Ni fa bara mer L gora."
kinda folklivsskildrare hdmtat stoff iust ur
brukens mi.nghundra|':.igaanekdotflora. Sedda
Mycket arbete krdvde forna tiders patroner.
i perspektiv kan anekdoterna faktiskt i viss
Som den, vilken ger en av drdngarna besked
min sdgas avspegla nigot av den sociala utom att:
vecklingen.
- "Du fhr ata frukost i kvnll August, for
Vid en inventering av svensk skdmtpress
du
miste ivdg tidigt i morronbitti."
- ffiLn 60-talet och framover - f\.r man visAtt arbetsfolket di ocksi. fordrade kraftigt
serligen ett intryck av, att inte s5.fi av brukstilltagna portioner dr inget att forundra sig
historierna urvattnats en del pi sin vdg tili
over:
tryckpressarna. Yrket och yrkesmannen som
sidan trdngs i bakgrunden av anekdotsvarvarens staffagefigurer och fir oftast figurera i
sambandmed fyllerihistorier och andra utsvdvningar. Det odet delar de emellertid med andra
yrkesgrupperi den flod av brdnnvin och lavin
av snus, som viller ut over skiimtpressens
spalter. Inte for ty kan en inventeiing av
skdmthistorier i brukssammanhansha sitt intresse,och det dr resultatet av en iadu.r som vi
hZirpresenterar:
Den gamla brukspatronen forekommer i
olika gestaltning och minga sammanhang i
svensk skimtpress, frin den patriarkaiiskatypen
till gulaschtidensvrdkiga mingfrestare. I den
" gamla goda tiden", d& fackforeningen dnnu
var en okdnd foreteelseinom svensktarbetsliv,
kunde patronen ej sdllan upptrzida som en envildshdrskare p6.sitt bruk och tilde som sidan
ndppeligen nigon motsdgelse. Till den typen
hor onekligen brukspatronen, som ger en av

Forts.frdn -ftireg.sida.

varmt och inte heller si kallt, ati kldder i vanlig
mening behover anvindas eller hus byggas till
skydd mot kylan. Bali ar nog en av de fi
ororda platser pi jorden, dir den moderna
civilisationenicke vunnit intrdde, trots allt. Den
inhemska kulturen stir ocks6"mycket hogt.
Sisom slutomdome kan sdqas betrdffande

- "Naa, Anders,ir du mdtt nu?"
- "Matt skavi allri tala om, lilla frun, men
beliten."
hela sydostasien:den vite mannens politiska
inflytande ar i dag, och troligen for alltid, forsvunnet. Hans kunnighet, och framfor allt
hans planeringsformiga, behovs emellertid allt
fortfarande. Det ser ocksi. ut, sornom den vite
mannen och asiatenskulle kunna leva sida vid
sida i endrdkt och utan blodsutgjutelsepi
denna del av iordklorer.
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for de
Ddr forekommerocksi representanter
nya humanistiskaid6ernabland den gamla goda
tidens brukspatroner.Men de hade inte alltid
si l6tt fore i portgingen. Som t. ex. patron
pi Berga, som inkallat en av sina arbetarefor
en tillrdttavisning. Han forde sin avbasningsi
att sdga pi ett hogre plan, beklagade"att inte
humaniteten trdngt djupare ned i samhillslagren", efterlyste "individens sjdlvkdnsla och
hederskdnsla"o. s. v. i samma stil' Patronen
skulle sannolikt ha blivit tdmligen besviken,om
han haft tillfnlle att avlyssnaden silunda ithutades besked till sina arbetskamrater:
- "Ya patron mycketilsken?"
- "Ah, int si vdrst. Han talte mest toska."
Och den hdr kristidsiobbaren kan lika vdl
hdrstamma frAn nigot bruk som frhn andra
affirsdrivande kretsar, di l-ranmed anledning
av ryktena om fred 1917 utbrister:

-

"Hd,r sitter man i det lugnaste och djupaste av alla krig och si skulle det kunna hdnda
att freden bryter ut!"
Bruksfolk figurerar ej sdllan i religiosa sammanhang. Religiositet torde vil inte ha Iegat
si alldeles vil till for de gamlabrukssmedernas
livsfilosofi, men sivdl statskyrkansrepresentanter som frimicklarna fann vdgen ut till bruken.
Av historiefloran att doma tycks bruksfolket ha
haft en viss obendgenhetatt tinka abstrakt och
foredragit att"hiila sig pl jorden" dven i kyrkliga sammanhang. Ndr biskopenhiller en visitation vid ett brukssamhille och i fiirstone inte
f|.r nlgot svar pi sin friga, hur det stod till
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med det sedliga tillstindet i forsamlingen samt
vdnder sig till 9O-hrigesmeden Sven, som har
14 barn, med en uppmaning att gora en jdmforelse mellan det sedliga tillstindet i sin ungdom och nu fir han svaret:
- "Herr biskop. Det dr i starkt avtagande
*- itminstone va mej betrdffar."
Man fijrstir ocksi vilken dvermdnsklig anstrdngning som gamle brukssnickarenoch syndaren, nyfrdlste Johlund, presterar,neir snickarIdrlingen rikar trampa pi hans iimmaste liktorn:
- " Aaaliooh! G Gu Gu vdlsigne dej, pojk.
Aiiaah ! . . . du forstir vd'lva ia mena!"
Som sagt, sinnet for det konkreta lag vel till
for brukssmedenoch sldppte inte gdrna taget
om honom, hur siiuationen dn gestaitade sig.
Ndr smedenMaspelle infinner sig hos brukets
snickare for att bestilla ett kors for hustruns
grav, sh har man svirt att komma 6verensom
hur inskriptionen ldmpligen ska formuleras.
Snickarenforeslir slutligen den gamla vanliga
- "Alskad i livet, saknad i doden", men Mashar svirt att forlika sig med den ocksi:
pelle
- " Ajal Hon har allt vari braJavligibland!"
Hygien och allmdnbildning ldmnade etskilligt iivrigt att onska i brukssamhdllenaanno
dazumal. Foljande dialog efter en s. k. "finkning" siger ju en del:
- "Kle av et, ni ska bada!"
- "Ska jabada?"
- "Javisst, det kan ni min sjdl behova. Jag
undrar iust ndr ni bada sist."
- "Ja ha allri vari hdktad fiirr."
. . . och att det kunde vara si och si med liskunnigheten fortiljer brukssnickaren:
-_ "Anners pl Klabben d full i f-n, men
mdck lurar han inte. Han kan inte ldsa, men
de vell han allri tellsti. Si hdromdan kom han
in tell mdck i sneckarstuga,satte pi sdck glasoga h tog en tidning, som han vdnde opp i ner
p3., i si sa han: Jug1u skdller dom int pit
kongen i den hdr tidninga md."
Brukssamhdlletshandelsbod var, pi sin tid,
ni.got vida mer dn enbart ett stdlle ddr fotogen
och sill bytte igare. Det var samhdlletsnyhetscentrum,ddr dagenshdndelserdryftadesoch de
lokala nyheterna gavs allmdn spridning i samhdllet. Med tanke pi kredithandelns utbredning var handelsbod* au"tt den plats, dir man
inhdmtade soliditetsupplysningar. Huruvida
handlanden Svenssons orakelmdssiga besked

rans si bra att lina brdnnvin i, men satanssi
skrovliga, ndr man ska ldmna tebaks . . ."
. . . och ndr nykterhetsapostelntillhiller Anderssonatt inte supa si mycket utan tinka mera
pi sin hdlsa, si blir han rdtt si fyndigt avsoisad:
^
- "Tycker inte Andersson,att han mir riktigt bra, ndr han liter bli att supa?"
- "Joo, men man kan vdl inte m& bra jamt
heller."
Ett par bruksgubbar figurerar ocksi i foljande historia: August och Pelle har anvisats
vedsigning, och den senare har ghtt istad att
himia grejorna. Ndr han kommer tillbaka sdger August:

var fregarna till nigon hjdlp liter vi emellertid
vata osagt..
- "Om
Johan i Krikebo gor rdtt for sej?
han viss dd. For dd forsta d. han
dd
gor
Joo,
drlig, och for dd andra si harhaningenkredit."
Liksom "handlingsman" tillhorde ocksi ldnsman brukssamhillets "honoratories'',men rcinte,
av nhgon anledning, inte samma popularitet
som den forre. Mihdnda horde det i n&gon
min sammanmed, att bruksgubbarnainte drog
sig for att, om tillfdlle gavs, dryga ut matsedeln med resultatet av lite tiuvskvtte.
Silunda har det varit inbrott i handelsboden,
varvid bland annat en fulskinka forsvunnit.
Ldnsman, "detektiven" kallad, p3.grund av avsaknaden av detektiva anlag, tillkallas. Han
gjorde pliktskyldigast sina noggranna iakttagelser, varefter han djupsinnigt utbrister:
- "Jaha, hadde vi nu bara hatt skinkan hdr,
si kunde vi ha tatt fingeravtryck 5. tjyven."
Brukssmedernavar inte precis dom som pldgade spotta i glaset, utan var tvairtom,vi talar
nu om skdmthistoriernassmeder, ganska fortrogna med den buteljerade livsglzidjen. Den
gamle sti.ngjirnsmedenDahlin salutcrar silunda de nya literbuteljerna med foljande fortroende till bruksbokhillaren:
- "De ainga nya literputtdllerna e djed-

"Men ja sa ju till dej att ta me alla verktygen.
"Jaa, hd.r zi ju bide sigen och yxan."
- "I^, dd ser jag val, men var har du olet ?"
Och si slutligen en brukshistoria frin den
tid, da den medicinska vetenskapenute i bygderna dnnu enbart representerades
av fdltskirn:
Svenssonvar illa sjuk och tillkallade fdltskdren Soderbom, som anvinder alla sina
konster - forgdves. Svenssonblir bara sdmre
och sdmre. Frun vill dock inte ge opp hoppet,
utan vdnder sig entrdgei till fdltskirn:
- "Men tdnk nu dtter, Soderbom. Kan han
inte hitta pi nlge, si vi fir behilla Svensson
hos oss?"
- "Jau, lilla fru Svensson. ska saja, att
Ja
nu, ndr vi bide har koppat och slagit ider, si
ir de just inte mer i gora ven. Fast, vi, ja vi
kunne iu alltid forsokeme i dra ut en tann. . ."
T. S. H.
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Ogat kan i minga avseendenliknas vid en
kamera. Vi ha i bi.da fallen en apparat som
fingar och bryter ljuset si att det uppst&r en
bild av det foremil som fixeras. I kameran ha
vi ett positivt linssystem,
i ogat dr det icke blott
linsen utan eivenandra delar - bl. a. hornhinnan och glaskroppen - som tjainstgora som
brytande medier. Vi ha bldndaroppningensom
liksom pupillen kan vidgaseller forminskas.Vi
ha vidare det ljuskdnsligaskiktet, filmen, i ogat
kallat nZithinnan,ddr strilarna efter genomgingen av linssystemetsammanbrytasoch bilden uppsti.r.
Ogatsinstdllningfor ljLrsstrliarnaar olika for
olika personer.Man kanvara normaisynt,oversynt eller ndrsynt. Lingsynthet eiren annan sak,
som jag skall g5. narmarein p& senare. For att
en tydlig och klar bild skall erhillas fordras
jusi i
att de infallande str5.larnasammanbrytas
ndthinnan. Hos normalsyntair detta fallet med
strilar frin "odndligt" lingt bori bellgna foremil, om ogat befinner sig i vila, ej ackommoderar. Genom ackommodation,d. v. s. ogats formh"gaatt oka sin brytkraft, kan man fh strLlarna
fri.n foremil dven pi nirmare hill ait sammanbrytas pi ndthinnan och ogat kan siledes med
hjilp av ackommodationanpassasig for seende
pi vilket avstind som helst.
ordet
Jag kommer i fortsdttningenatt anvzir-rda
dioptrier och att tala orn l'rogreeller ligre grad
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av instdllningsfel. Jag vill dirfor hdr inflika en
liten forklaring av dessabegrepp. Frin optiken
vet vi att det finns konvexa ocl-rkonkava (positiva och negativa) linser. Deras brytkraft mrites
i dioptrier, vilket dr omveindavdrdet av brzinnvidden uttryckt i meter. Det dir liter mycket
kringligare dn det eir. Brdnnvidden ir det avstind frin linsen, ddr parallella strilar traffas
sedande Dasserat
linsen.Ar detta avstind t. ex.
tvi meter bakom linsen,iir linsensbrytkraft lika
med f t/2 dioptri. Alltsa, ju kortare brinnvidd
desto starkarelins. Neirsvnthetoch oversvnthet
bendmnasefter det svagastenegativaresp.starkaste positiva glas med vilket en person kan
se tydligt i fjd,rran. Hogre gradar nu helt enkelt
ett hogre dioptrital pi denna lins.
Den vanligast forekommande instdllningen
av ogat dr dock ej normalsynthetutan en ldtt
grad av oversynthet,di bilden frin fjarran ej
skulle uppsti forrin bakom ndthinnan och ogat
i vila ej fir en skarp bild. For att se tydligt pi
lingt hill fordras alltsi en okad brytkraft, antingen genom ackommodaiion eller genom att
man seitteren positiv lins for ogat. For att si
se oi nZirmareh5.11fordras alltmer och rner av
ackbmodationen.Vid fixation av den neirmaste
punkt d;ir tydligt seendednnu dr mojligt har
ogat anvdnt sig av hela sin ackommodationsfornhga. Denna punkt kallas ogats ndrpunkt.
Observerasbor att det erfordras en hogst

olika anstringning av ackommodationenfor en
viss avstindsdndring, beroende p5. vilket avstind fr&n ogat det gdller. For att ackommodera den 15 cm linga strdckan fr?n 40 till 2t
cm framfor ogat fordras 1,5 dioptrier, medan
det for de ytterligare 15 cm frhn 25 till r0 cm
fordras inte mindre dn 6 dioptrier.

Den ndrsynte ser tydligt och utan ackommodation endast pi ett visst bestdmtavsiind frin
ogat, beldget ndrmare ogat ju hogre grad av
ndrsynthetsom foreligger. Strilarna frin foremil i f.jdnan td'ffa ndmligen samman framfor
ndthinnan och ett negativt glas behovs for att
placera bilden just i nzithinnan. Dessutomforekommer ett annat mera komplicerat brytningsfel, bendmnt astigmatism(ofta kombinerat med
foregiende), ddr brytningen Ir olika i holisoutal- och vertikalplanet. Detta skall jag emellertid inte hd,rgh ndrmare in pi.
Behova dh alla som inte iro "normalsynta"
ha glasogon?
For att forst tala om yngre personerdir forhillandena ligga litet enklare till, kan man
generellt sd,gaatt vid ldgre grader av oversynthet (under f 2 dioptrier) dr ej glas nodvdndiga. En ung personsackommodationsformiga
ir si stor att det i vanliga fall ej innebdr nigon
storre svirighet for honom att stdndigt behova
ackommodera. Personermed mycket ndrarbete,
sdrskilt av petigt slag som t. ex. sommerskor,
finmekaniker, sdttarem. fl., kunna dlremot behova ha hjnlp av glasogon for tillfiilligt bruk.
Likasi miste glas tillgripas om man av en eller
annan anledning dr trott och nere - av ^nstrdngande arbete eller efter en lingvarigare
sjukdom. Man orkar di inte si lzingemed den
okade anstrdngningen som ackommodationen
innebdr.
Aven vid nigot hogre grader av civersynthet
kunna mhnga utan storre obehagklara sig utan
glasogon eller endast ha dem vid behov for

nirarbete. Vid de hogre gradernaav oversynthet behovasdock i allminhet glas for stdndigt
bruk.
Vid ndrsynthet, iven om den ar lhggradig,
fordras hjalp for att se tydligt pi lingt hill.
Man behover glasiigon nir man ghr pL bio, pi
forelisningar o. dyl. Vid kraftigare nirsynthet
ir det ddremot liimpligt rned glas till stdndigi
bruk. Alla glasogon bijra itminstone forsta
gingen helst utprovasav lakare och inte littvindigt inkopas hos en optiker eller t. o. m. av girdfarihandlare, vilka senare ej ha den ringaste
rnojlighet att rdtt bedoma behovetav glasogon.
Ackommodationsformigan uttrycks i dioptrier och dr som jag fiirut sagt stor i yngre 6.r
men den minskar rdtt snabbt med stigande
ilder. Den sjunker fri.n 10 till 7 dioptrier frin
20- tilI30-irsildern, vid 40 ir dr den ungefeir
4,5 f.or att vid 60-irsildern ligga vid endast0,5
dioptrier. Hdrigenom iker nirpunkten ldngre
bort frin ogat och formigan till tydtigt seende
p6.nd.rahill avtar alltmer. En ildre person fir
hilla tidningen mer och mer ifrin sig for att
kunna ldsa- han har blivit "lingsynt". Minskningen beror pi att linsen forlorar sin elasiicitet
och drabbar siledes alla utan avseendepi ogats
instillning. Men den har olika effekt pi olika
ogon.
Ar man normalsynt eller obetydligt oversynt
gor sig inte besvdrenhdrav gdllande forrdn i
4o-45-hrs1tldern,di ndrpunkten borjar komma
ntanfor 25-30 cn framfcjr ogat. Det dr i fijrsta
hand de som ha sidant arbete att de dro beroende av att kunna se klart ph nd.rahill, som
forst soka for att fi glasogon- personermed
skriv-, lds- och syarbetem. fl. Med ndrglasen
kommer nirpunkten iter ndrmare ogat, arbetsavstindet blir bekvimare. I borjan gora besvdren sig mest gdllande nir belysningendr diiig,
i skymningeneller vid svagt lampsken. Vid avtagande ackommodation miste glasen goras
successivtstarkare. Man kan dock inte ge hur
starkaglas som helst och man skall eller behover
inte iterstdlla hela ackommodationsformigan.
Man brukar hos normalsyntaej garnagh hogre
dn till + 2,5 eller 2,75 dioptrier. Man fi.r med
starkareglas ett si. litet omride ddr seendetdr
tydligt att detta verkar besvirande.
For de oversyntaligger det litet annorlunda
till. De miste ju ackommoderaredan som unga
och for seendepi lingt hill och fi dZirfor tidigare dn andra besvdr av ackomodationsminskningen. De ha, enkelt uttryckt, fiirbrukat
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Det finns mhnga yrken som ett "skelbarn"
rned starkt nedsatt syn senare i livet ej kan
valja, t. ex. inom sjofarten, jdtnvdgen, flyget
etc. For att flt fora bil i yrkesmissig trafik
fordras normal synskdrpapi biigge ogonen.
"Fordelen av att ha tvi ogon dr att om man
forlorar det ena har man det andra kvar", stod
det faktiskt i min gamla biologibok. Men fordelarna dro nog huvudsakligen av annat slag.
Man fir stiirre synfdlt, man kan littare bedoma
avstind och man fir stereoskopiskt seende,
d. v. s. djupseende. Fodusten av synen pl ett
oga rdknas som 20 /o invaliditet om det andra
har full syn. Si nog bor vi virda oss om bida
vl.ra ogon och inte nonchalerandr de signalerar
att nigot dr pi tok.

'iI

utan praktisk nytta lika mycket av ackommodationen som graden av oversynthetanger, och ha
ddrigenom mindre kvar att anvdnda p3' nara
'med
nirhall. De oversynta och speciellt de
fijr
sina
arbete soka ddrfor tidigt ogonlakare
besvdr. Men ofta soka de ej for att fi glas utan
for att ogonen svida eller kdnnas trotta, de ha
svirt att se tydligt eller besvdrasav huvudvdrk.
Sd.danabesuiir finns ndrnligen i mfrnga fall ddr
den biista boten dr glasogon. Naturligtvis kunna dessabesvdrdven upptrdda av andra orsaker
och kriva i varje fall undersokning av ldkare.
Den nairsynteir i viss min blttre lottad. Han
behover ndmligen ndrglasen senareoch klarar
sig ofta bra genom att ta av sig sina vanliga
glasogon,niir han skall lisa.
Det ansesibland - huvudsakligenbland damer och kanskemer folr - att det dr missprydande med glasogon. Men nu, ndr det finns
trevliga och praktiska modeller att vdlja bland,
borde den isikten utrotas. Det ir verkligen inte
vackrare att se anstrdngda, rodkantade och
kisande ogon ainett par vdl utprovade glasogon
i ett ansikte. For att inte tala om glddjen att
kunna se omvdrlden skarpt och tydligt samt de
minskade riskerna for olycksfall etc.
Ett sorgligt kapitel i mhnga fall d,rskelningen,
dir genom forsummelsefrin f.oraldrarnassida
barnet i framtiden blir lidande av ofta hoggradigt nedsatt syn pi ena ogat. En skelning skall
behandlasredan di barnet ir litet. Fore tviirsildern dr det dock ej nodvdndigt eller ldmpligt.
Den operation som gors ibland i 15-irsildern
har enbart betydelsefor utseendetmen iterstlller
pi intet stitt den di redanforstordasynformigan.
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Trivsel och anpassning
Vad betriffar trivseln pi arbetsplatsentorde
det vara av minst lika stor vikt att personalen
visar sin goda vilja till anpassningsom att arbetsledningenftjrsoker skapatrivsel. Finns inte
denna vilja kan nog knappastnigot forsok frin
arbetsledningenssida bdra frukt.
Kineserna lar ha talat om fem himmelska
dygder nimligen rdttvisa, storsinthet, artighet,
forstielse och trogen pliktuppfyllelse. Ville
samtliga inom ett fiiretag minnas dessa och
tilldmpa dem i avvd,gdadoser, kanske trivseln
vore ett faktum.
(\V-bladet )

av reservdelar
Bofors tillverkning
fiir bandtraktorer
ddrfor direkt kontakta traktordgarnafdr att er'
hilla order av en sidan storleksordning, att
tillverkningen skulle stdlla sig ekonomisk. Prisernakommo dock att ligga avsevdrtover dem,
som noteradesfor originaltillverkarnas reservdelar. Seriernavoro smi i forhillande till de
amerikanska,och tillverkningen kunde ddrfor
inte ske si rationellt, som tinskv;irt vore. Se
t. ex. tillverkades i U. S. A. bandplattor for
normala arbetsforhillandenav valsadeprofiler,
som kapadestill erforderlig ldngd, di Bofors n
sin sida miste tillgripa den dyrate rnetoden att
hejarsmida plattorna. Ndmnda faktorer gora
sig alltjdmt gillande i frhga om prissdttningen,
och till "originalpriserna" kunna vi tyvdrr inte
strdckaoss. I frl.ga om kvalitet ligga emellertid
Att Bofors kom att upptaga denna tillverkBofors reservdelarpi ett mycket hogt plan, och
ning p& sitt program, dr ursprungligen att tillddri ligger vir styrka och konkurrenskraft. I
skriva devalveringen av svenska kronan samt
dollarbristen, som stdllde landets traktord,gare detta sammanhangbora vi kanske nzimna, att
iiven en del tyska och engelska firmor borjat
i en brydsam situation betriffande anskaffning
reservdelarfor bandtraktorer och kontillverka
av reservdelar. De svenskageneralrepresentankurrera
den svenskamarknaden.
pi
terna for de amerikanska traktorerna kunde
Betrdffande
bandolattor aro andra i marknaicke tdcka landets behov av sidana detalier och
erhollo ej heller av sina huvudmin bemyndigan- den forekommande plaitor i regel endast segde, att sjilva ordna med en svensk reservdels- hdrdademed en hi.rdhet i sin helhet av ca'210
tillverkning, troligen emedan amerikanarna Brinell. Bofors ddremot seghdrdarforst plattorna till denna h6.rdhetmen flamhtirdar sedan
fruktade en framtida, icke onskvird konkurplattansmest utsattadel, kammen,till en hlrdrens. For Bofors lig emellertid inga hinder i
het av ca )00 Brinell. Pi det l-relataget har
vdgen att sdtta iging en sidan tillverkning. Den
Bofors-plattan en livsldngd, som zir betydligt
ansigs ligga val till for foretaget ur metallurgisk synpunkt och miste ur beredskapssynpunkt storre in den, som brukar betraktas som normal. Hdrtill bidrager dven den omstdr-rdigheten,
betraktas sisom synnerligenangeldgen.
Att vid forsdljningen anlita generalrepresen- att Bofors-plattorna i de flesta fall ha storre
tjocklek dn oviga plattor.
tanterna visade sig vara ogorligt, forutom av
Terrang- och klimatforhillandena skifta ju i
ovanndmndaskdl dven av den anledningen,att
olika ldnder och ddrmed ocksi. de fordringar',
priserna skulle stdlla sig alltfor hoga med tanke
som stillas p& traktormaterielen.Dessa fordomkostnaderoch nodvdnpi generalagenternas
ringar torde vara ld'grei U. S. A. in i Sverige,
diga nbatter till iterfo rsaljana. Bofors miste
ddl vLr hhrda granitgrund och t. ex. krdvande
dlvrensningar for timmerflottning stllla traktoEn Caterpillar bandtraktor i hirt lobb: utschaktning ar
rerna, och di speciellt traktorbanden,pi mycket
spriingsten. Foto A. Rygin.
hirda prov.
Att Bofors-plattorna hejarsmidas har den
fordelen, att de ldtt kunna utformas for skiftande arbetsforhillanden. Bl. a. ha hornen pi
kammarna utan extra kostnad kunnat goras avrundade. De tvdra, direkt frln profilstllet
kapade plattorna ha skarpa horn, som lett
fastna i trddrotter, stenar o. d. och ddrigenom
Bofors har sedan ungefdr tre hr tiilbaka
successivtupptagit tillverkning och forsdljning
av reservdelarfor bandtraktorer av bl. a. markena Caterpillar, International och Allis-Chalmers. Reservdelarnaha huvudsakligenutgjorts
av sjd.lvabandplattornamed tillhorande ldnkar,
bultar och bussningar,underrullarna, som ligga
an mot banden, samt ringar for framhjul. Tillverkningen av dessa detaljer dr ej fullstdndig
for de olika traktortyperna men dr for Caterpillar timligen komplett. Bolaget har dven for
avsikt, vilket ligger ndra till hands, att leverera
helt fdrdigmonteradebafld. Sjalva monteringen,
som sker i specialmaskiner,kommer dock icke
att utforas i v6"raegna verkstdder.
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I)en garnla furan

beriittar

For ldnge sedan, dh jag endast var en spid
liten planta och stod hzir som nu invid Timsdlveni strand, di hdrskadestorskogenoch vildmarken hdromkring. Hdr strovadevarg och lo
och alla skogens djur. Nlgon enstaka ging
hdnde det, att en jagare eller fiskare drog hdr
forbi. Pl den tiden fanns endast Bo glrd med
sina lador och hus pl sluttningen mot sjon' Och
obunden och fri brusade dlven forbi'
Men over bergen och isarna i oster kom mdn
ridande. De stannadehdr och gdstadeBo gird'
De vandrade och sig sig omkring utefter dlven
och sion. Vid den tiden l&g endast nlgra en
staka girdar och fiskarkojor vid stranden'Mdnnen boriade roja och by88u,och efter en tid
stod den forsta smedjan fdtdig invid forsen vid
Bo gird. Hdr stod jag och sF'1 de forsta
gnis6rna flamma upp frin hdrden och horde
ia, d"t't vattendrivna hammarenslog sina forsta
slag. Hdr stod jag och sig, hur mdnniskorna
byggde sina hus, rojde och odlade och lade teg
intitl teg. Vildmarken fick ge vika' Men hur
de dn r6jde och odlade, si blev jag gl6md' Och
hdr stod jag som ett minne av vad som fordom
varit. lHar har jag nu stitt i Arhundradenoch
sett de idoga mdnniskornas hirda arbete och
Forts.;frin f iicg. sida.

forslmra traktorns vdndningsegenskaper'Plattor for vinterbruk ha genom hejarsmidning
kunnat givas en synnerligen effektiv utformning mJ tvdrkammar) som motverka slirning
i sidled.
Om alla faktorer tagas med i berdkningen'
blir, enligt uppgift frln kundkretsen,kostnaden
oer effettiv- irbetstimme med Bofors plattor
fetydligt ligre dn med andra plattor' Vid en
sidan uppskattning bor man givetvis-tagahd'nsyn dveriiill d"t-tkostnad,som ett driftstopp for
utbyte av utslitna plattor innebdr och som dr
direkt beroende av plattornas livsldngd'
Underrullarrru, .not vilka ldnkatna arbeta,
iiro utsatta for mycket stark slitnin$, och i
motsats till originalrullarna, som endast liro
seghdrdade, utforas de i Bofors med f lamhdrdad slitbana.
Ringar for reparation av framhjul dr ett
obieki som medior besparingarfor bandtrak-
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Boisrallen. Foto vintern 1945 C. Tillman'

strdvan i denna bygd. Jag hat foljt utvecklingen omkring Bo gird.
Hdr invid vdgen,som frin borjan endastvar
en obetydlig stig, har jag stitt och sett mdnniskorna draga fotbi pi sina fd'rdet,i sivdl helg
som socken,i sorg och glddje. Ja, i alla livets
skiftningar. lHdr har kungar och furstar farit
toragarnagenom ait di framhjulet dr forslitet,
dettl icke I sin helhet behover kasseras.Aven
insarna ha flamhdrdade slitbanor.
foreligga pFLatt upptaga tillverkFl*"t
ninsen av en hel del andra reservdelar for
banltraktorer dn de ovan ndmnda samt slitdelar, sisom hiirnstil och schaktbladsskdr'
Pi grund av den bestiende knappheten-pi
valutoi och med hinsynstagandetill andta fakhar vdgennu
torer, bl. a. de statligaintressena,
med
samarbete
ett
bdttre
iiven jdmnats for
traktorfirmornas rePresentanter.
Vi fA hoppas, att reservdelarfor bandtraktorer bli ett gott tillskott till den civila produktionen i Bofors. Som av ovanstiende fnmghr,
torde ocksl denna tillverkning ha stor betydelse
i
ur bide militdr och civil beredskapssynpunkt,
viri
att
hdndelse en sidan situation uppstlr,
lands import av viktiga reservdelarfor bandtraktorer forsviras eller kanske helt omdjAie
ligg6res.

forbi, men ocksi stannat och gistat Bo gird.
Jag har hort klockorna i kyrkan klimta och
kalla till samling i ofredstider. Jag har aven
sett vipnade skaror tiga forbi. Vandrare och
vd.gfarandestrotta hdstar har rastat i skuggan
av min krona. Ja allt detta har jag sett under
en ling foljd av 3t, och nu ser jag de jnktade
nutidsmdnniskornaila forbi.
Hdromkring har allt med tiden fordndrats.
Det enda, som ej den nya tiden helt utplinat,
ir Timsdlven, fastdn den numera flyter lugn
och majestdtiski sin f.hra. Ej ens Boisen ir som
den fordom varit. Dir hirskade forr mina
frdnder, ddr stod storskogenmork och tdt, ddr
Iekte barnen mellan de grova stammarna. Och
ddr vandrade ungdomen i den dunkla skymningen, under de jdttelika furornas kronor. De
gick till bergets hogsta topp, sta,nnade och
blickade ut over den fagra nejden, liksom sokte
de att ddr skida sitt framtida ode. Men nu dr
stor skogen borta iven ddr. En natt brot stormen
ner de flesta av mina frdnder och yxan har
gjort sitt. Endast nlgra fL stir kvar, och snart
dr vdI dven deras saga all. Men den ljusa lovskogen blir deras eftertridare, som skall folja
minniskornas framtida iiden och i sinom tid
inrama den nya tidens Bogird, som ligger liksom ett ornndste pi bergetstopp. Djupt ner i
berget har mdnniskorna trdngt sig in. De har
forintat urbergets kdrna, de har sprdngt ghngar
och salar. ddr de idktade nutidsmdnniskorna
trdngas. bir arbetas dag och natt med hjdlp
av snillrika maskiner. Ddr arbetar de fiir sina
medminniskors framtida oden, pi ve och vil,
vem vet ?
Ja, hdr invid vdgen och 6lven har jag stitt i
irhundraden, stitt hir och samlat pi minnen
och visdom och lagt irsring till irsring.
Milnga d,r de fhglar, som vilat pi mina grenar, minga ir de stormar, som svept genom
min krona. Men jag dr gammal nu och mdtt pi
ir och minnen. En dag kommer mihdnda mdn
med yxa och sig och forvandlar mig till smidesstabbari smedjorna,ddr stilet hamras. Stilet som blivit kdnt over en hel vddd sedanden
forsta lilla smedjanbyggdesvid Bo gird.
*
furan en vinterkvlll for flera
Ja, sS.berdttade
ir sedan,ndr vinden susadei desskrona. Furan,
som stod ddr ensaminvid allfartsvdgen.
K. F, K,

HOBBY
Mera

om mynt

I tider som dessa,di allt utom pengarna stiger i "vdrde", iterkommer ofta ffitgan "vad
innehiller vira svenskakronmynt och vad dr
skrotprisetp& silver?" Den sista frk"ganldmna
vi obesvarad,men vi minnas vdl, hur det gick
med vira guldmynt, niir plotsligt skrotpriset
rakade i hojden. I dagensIdge fhr man betala
100 kronor fijr en guldtjugukrona, varav ca
40-50 kronor av det hoga priset fir rdknas p5.
numismatikernas konto. Den skall vdga
8,9606g. Legeringeni alla vira guldmynt efter
7873 dr 90 /o gald och t0 /o koppar.
Vir silverfemma av 6.r 1935, som inte heller
finns i handeln, hi.ller hela 90 /o silver, vilket
ir den finaste legering som forekommer i vira
silverkronmynt. Den prdglades i 663.819 ex.,
varfor man varken kan rdkna den till de vanliga eller sdllsyntamynten.
En- och tvikronorna fram till L942 hlller en
legering av 80 /o silver, alltsi. en betydligt
finare materia in den hemvdndande parisresendren har i sin hustrus marockanskaarmband.
Frin och med sistnimnda h.rbiirjademyntverket
pragla kronmynt med endast 40 % silver. De
ovriga metallerna d,ro 5O /okoppa1 5 /a nickel
och 5 /o zink. Det dr en skon sak, att de nya
mynten itminstone dro vita i firgen. Myntverket har vdl ansett att den nya legeringenbdttre
motsvarar det isatta virdet. Myntverket kallar
iven dessamyni for "silverskiljemynt" . . . det
finns ju olika spanjorer.
I en tidigare artikel om mynt uppgavs felaktigt att tvikronan av 3.r 1878 med omskriften
"Oscar II Sverigeso Norges Konung" dr nr
och kan betalas med omkring 75 kronor, men
det ir varianten med omskriften ". . . Sveriges
och Norges
." som dr vdrdefull och mycket
eftersiikt av numismatikerna. Tvikronan frin
1880 kom ocksi. ut med olika omskrifter, men
hir forekommer de b1.da vaianterna ungefir
lika ofta. En del hr har upplagorna varit sm&
och hillit sig under 100.000 st. Bland enkronorna dro irtalen IB7g, 1887och t888 sdllsynta
och upplagorna iro 77.00O, 57.000 respektive
62.000st.
Ar t942, di. vi borjade med de vita 'kopparmynten", kom det dven ut en upplaga pi
24O.OOO
st. enkronor med den gamla legeringen.
Typen dr ocksi den gamla, varfor de dro mycket litta att kdnna igen. Att dessa enkronor
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Ittterafrtr
"Vi pn Nohab" heter en broschyr,som p[ initiativ
av Fdretagsn;imndenutarbetats av sekreterareInge
Johanssonoch ingenjrir Lars-GunnarEricson,och som
nyligen blivit fiirdig att utdelas,i f<irstahand till de
nyanstrilldamen ocksi till alla dem, som redan arbeta
vid fciretaget.
Broschyrenger i tre kapitel "En blick pi Nohab",
"Personalen" och "Fritiden" en koncentrerad,men
samtidigt mycket upplysandekunskapom Nohabs utveckling under de gingna 10) iren, Boforskoncernen, anstdllningsftirhillanden,socialaanordningar,de
anstdlldasrdttigheter och skyldigheter samt mcijligheten att pi ett riktigt och trevligt sdtt tillbringa
semester och fritid. Texten kompletterasmed ett
vackert bildmaterial. I en ficka i bakre pdrmen fcirvaras tvi bilagor, en visande Nohabs organisationsplan och en med en f<irteckning<iveralla de personer, som de anstdlldabdra kinna till, siledesbolags-

forekommer sparsamt,kan man forsti, om man
jdmfor med upplagan 1946, som yar iiver
19.000.000st. Dessutomhar myntsamlarnaoch
mynthandlarnaogonen pi denna 42:a och dettz
har bidragit till att gora den alltmer sdllsynt i
borsen.
Aren 1939 och t94O utkom en variant i liten
upplaga som dnnu inte "slagit igenom" riktigt.
Pi dessaenkronor har myntmdstarensbokstavG
(Alf Grabe) prriglat storre, och fir man heindelsevistag i en sidan, kan man gott kosta pi
sig att Idgga in den i byrilidan tillsammans
med den obligatoriska silverfemman och eventuella hamstrade tvikronor. Denna variant
finns inte upptagen i katalogerna och ett par
mynthandlare fornekar bestimt dess existens.
Skillnaden iir emellertid s& markant, att intet
tvivel r&derom, att det hir ror sig om tvi olika
priglingar. Storlekenpi G:ei dr ndrmastjdmforbar med irtalets siffror, som forefaller vara
endast en aning storre.
Ar 7924 utkom 2 typer, ddr den ena har
punkter mellan siffrorna i irtalet. Vid skiftet
av myntdirektorsposten1945 utkom mynt med
dels Alf Grabes och dels Torsten Svenssons
mdrke.
Den, som borjar samla mynt, kdnner snart
samma upptdckarglddje som filatelisten, ndr
han kommer over ett mdrke med plitspricka,
ett uppochnedvdntvattenmdrkeeller en ovanlig
nyans'
E. Lindhorg
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iedning, avdelnings-och sektionschefer,arbetsledare
m. fl. pi deolikakontors-och verkstadsavdelningarna,
ledam<iiernai Fciretagsnimnden,fcirslagskommitt6n,
personalorganisationernas
styrelser,klubbar, idrottsm. m.
fcireningaroch bildningsorganisationer
Sldkiskapenmed anstillningsbroschyrerna
fcir Bofors och Nobelkrut dr omisskdnnlig,men fcirfattarna
ha satt sin personligastil pi det hela.
Det typografiska utf<jrandet dr utmirkt, och
'ar
broschyren f6ftrldfflig i alla avseenden.
E. L.
S,uenshtLizt ocb Arbete
JEirnbruksminncn.
Nr 14. Nordiska Museet 1952.
Nordiska Museet och SvenskaMetallindustriarbetarefcirbundet inbj<id f<ir ett par &r sedan alla gamla
jdrnverksarbetare
att skriva ner sina minnen frin den
gamla tiden och deltaga i en td.vling. B-pilen har
redan vid ett pat tidigare tiilfiillen talat om denna
tdvling (bl. a. 1949:4, I9)O:2 och 4) och dessresultat. Nigra boforsaredeltogo, och ett par placerade
sig h<igt uppe pi prislistan. Deras skildringar rcirde
dock andra bruk, och fri.n Bofors voro minnesuppteckningarnarelativt fi.
Resultatetav tdvlingen blev civerraskande
gott, och
synnerligenvdrdefullt kulturhistorisktmaterial rdddades lt eftervldden. Museilektor Mats Rehnbergvid
Nordiska Museethar nu samlatett l5-tal av de plsbelcinadeoch bista tivlingsbidrageni en liten voiym.
som kom ut i bokhandelni oktober minad.
I tlvlingen domineradede gamla vallonbruken i
pfi sid.j0.
Forts.

.=
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Wi frdgar-vGrarar

"Yiixelutiiimningen"

vid avliiningen

Under Ariget uppstod.brist ph uiixelmynt och drirf 6r inforde: .t!.ttemet nted "aiixelutjiirnning". Detta
leder till tiindigt hrLngel genonzfel som appstSr och
sedan lLngt ont liinge riittas till, di ntan bunttit
gl6ntma hnr d.etegentligenbiingdeibop. Det rir beller
inte liitt att taga uara p2 alla rernsor, ocb ibland. iro
desta sfr trasiga ocb Alippta s3 mtala, att man knappt
kan liisa :iffrorna.
Nu fdreslhr lag ocb jag uet att iag bar alla bahom
mig i detta fall: Slopa uiixelutjlimningerzocb lLt ost
f2 exa€tabelopp i aaloningtpSsen.lag har ett ntinne
aa att detta uarit uppe fdrut och att bolagsledningen
d.3 suarade,att det uar praLtisAt med odxelutjiimning
och att det sparadearbete. lag trol inte att det kan
b/i mera arbete med.att riiAna i exaAlasumrtan i auldningtpLsen iin detta oiindliga bokfdringsarbeteron?
nu p3g2r. Vidare iir iu detta en gammal kuarleua
frZn krigtiden och iag ft)nnodar att bolaget eljest
biiadar, att regleringar ocb krfrngel frfrn denna tid
bdra bort rnarart mdjligt. Var dd AonseAuenta
ocb
tlopa denna eLind.iga bistoria naed.uixelutjiimn)ng.
Skulle man au for mig obegripligt uaktbLllandeom
gammal slentrian uilia bibebLlla aanan att ei ldmna
exahta belopp i aildningtpfuen, s2 uore det biittre att
draga ojiimna .rtlmlnor oclt siitta in p3 arbetarens
honto, ex.-uis.aal.267:39 sh iitt in 2:39 bfr kontot,
Det iir enklareatt Aontrolleraoch hfrlla reda b3 ocb
dessttlontbefrrimjar det tparsamheten.
" KrSngelfiende"
Socr:

Onskem&letatt f& kinerna utbetalda i exakta belopp
g&r tyvirr inte att frirverkliga i dagensldge, eftersom
det mirkvirdigt nog fortfarande fcireligger en viss
brist pi skiljemynt. Bankerna har ddrfcir ej kunnat
ga.ranterabolaget tillriickligt antal skiljemynt fcir det
fall ati systemetmed vixelutjlmning skulletagasbort.
Di. emellertid tillgingen p3. l-kronor synes vara
mycket god, har det fcirslagetuppkommit, att lcinerna
skulle riknas och utbetalas i jamna kronor, varvid
d,verskjutande
<irebeloppsinkes resp. hdjes till niirmast llgre eller hrigre krontal. En nettoldn pi exempelvis 327: 50 avrundastill 328: - kr., medan en
nettolcinpiL327:4p utjlmnas tlll 327: - kr. (Grnnsen mellan hdjning och sdnkning skulle alltsi vara
50 tire.) Fcir den enskilde anstdlldeskulle de under
ett ir enligt detta systemvidtagna hcijningarnaoch
sdnkningarnaav nettoldnernapraktiskt taget helt taga
ut vatandra,och detsammaskulle bli fcjrhillandet fcir
bolaget,enligt "de stora talens lag".
Detta fdrslag till lcisning av ffitgan om vdxelutjdmning har diskuteratsmed fackfcireningeni Bofors och

nyligen antagitsatt tills vidare tilldmpaspi prov. Av
tekniska skdl torde systemetemellertid icke komma
att infriras fdrrdn 1 januari 1953. Jag fcirmodar att
systemetdr helt i linje med "Kr&ngelfiendes"intentloner.

Inlormation
om planerade
nader och tillverkningan

B. Henning
nYbYggr

lag bar med.intressetagit del au d.e utmiirhtaprotoAollen frdn fdretag:niimnd,ernas
sammantriidenocb
bar dlirigenont Aunnat i stort tett fr)lja derat arbeten.
Arbet:uppgifler uknas tydligen icke ocb uiljan till
samarbetefinnet.
Det fdraSnar mig emellertid,att man inom niimnd.erna i fi ringa utstriicAning gemen.tamtdisAuterar
ocb planerar, infornzerar ocb rSdgdr uid byggand.etaa
nya fabriAer och aid igSngthttning au nja tilluerkningar. Niimnderna tycks i de flesta fall, aa bolagtledningen, bli tiillda infdr ett faktum. SAall det
uerkligen tara s2? Borde de icke istiillet p3 ett betydhgt tidigare sAedef3 ta del ao planerna; bli inforrnerade om biirigheten, inaesteringarnatstorleA,ausiittningen o..r, a. Faller oerAligen sSdanafrfigor
atanfiir fdretagsnlimndernas
belogenhet.
,, 4 . G . "
Soor:
A. G. anser,att man inom fcireiagsnimndeni alltfcir ringa utstrdckning "gemensamt diskuterar och
planerar, informerar och ridgcir vid byggandetav ilya
fabriker och vid igS.ngsittningav nya tillverkningar".
Och han slutar med att f.rlLga,om sidana drenden
verkligenf alla utanfdr f dretagsnimndernas
befogenhet.
Det rider ju intet tvivel om att dylika frigor i stort
sett tillhcira ndmndernasbefogenhetsomride;jag hdnvisar till $ 4 i avtalet om fciretagsndmnder.Denna
pangraf inneh&ller en begrdnsning: frS.gornaskola
omfatta produktionensteknik och utveckling.
Jag har den uppfattningen, att dylika frigor ofta
diskuterasmed de anstd.llda.Dock kanskedet - &tminstonehittills - i Bofors oftare skett med vederbcirandeklubbstyrelsereller i sambandmed ackordsfcirhandlingar dn i fciretagsndmnden,och det kan
diskuteras,vilket som dr bdst. Ifrigavarande klubbstyrelsesoch avdelningsingenjcirs
stcire detaljkinnedom torde ofta gora, att drendet blir effektivare
behandlat infcjr detta mindre, men sakkunnigare
forum. Nobelkruts ndmnd synes i viss omfattning
sysselsdtta
sig med dylika frigor.
ar
silunda
fullt ense med insdndarenom att
Jag
dylika frigor skola diskuterasmed de anstdlldaoch
informationer ldmnas,men ddrfcir bcir det ur effekti-
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vitetssynpunktbiist liimpade forum vdljas. Nir emellertid A. G. begiir ridslagning om den ekonomiska
bdrighetenoch avslttningsmcijligheterna
frir t. ex. en
ny produkt, stZiller jag mig tills vidare en smula
fr&gande. Icke dlrfiir, att dylika problem skulle vara
tabu, tvirtom, men ddrfcir att mycket litet resultat dr
att ftjrvdnta av s&dandiskussion. Dessa frigor dro
ndmligen mycket svira. De behandlasi regel si, att
fciretagetsexperter pL iffigavarande tillverkning, sedd
ur teknisk och kostnadssynpunkt,
f& tillsammansmed
f6rsdljningsexpertisfcireligga bolagets styrelse sina
isikter och utredningar. Styrelsenfattar ddrefterefter
bdsta fd,rmiga sitt beslut. Fciretagsnimnderna
kunna
icke, enligt min tro etminstone6nnu, tillfdra behandlingen av en dylik ftl.ga nhgot nytt eller berikande.
Bofors den 17 november1952.
E. Viikander

Semesterhemmet

prfl Storiin

"S-mtt
Soar l

Ett tilreckfigt svar pi S-m:s friga torde vara en
hdnvisning till Storcinastiftelsens
stadgar, som fdreskriver, att Storcineir till fdr arbetarehos AB Bofors
och dessasfamlljer. Med arbetarehos AB Bofors
avsesanstdllda,som dr medlemmar av metalls, gjutarnas och Bj6rkborns fackfcireningar. Fcjr att S-m
skulle fi ett positivt svar pi frlgan m&steen stadgedndring ske. Sedanblir det en annan friga vad man
vinner med en sidan dndring av stadgarna.Vi tror
inte, att nigra semesterprobiem
lcjsesfrir Karlskogas
del genom att ett fatal familjer fick komma tiIl
Stor<in.
Vid en iterblick pi sommarensom nu g&tt, kan
man se, att Storcinvarit fullbelagd hela juli t. o. m.
23 augusti. Det enda, som funnits ledigt under
denna tid, har varit ett fetal z-bdddarsstueor.Dessa
fu inte si stora att de rdcker fcir de stcjrreTamiljerna.
Vi kan inte tdnka oss, att tiden fdre eller efter ovanstiende skulle ge Storcjnnigot st6rre antal semestergister.
Genom Boforsbolagetsoch de anstllldasgemensamma anstringningar att skapa semesterhemmetpi Storijn, har ocksi stadenf&tt ett kraftigt handtag fcir att
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STORONASTIFTELSEN.
Gbsta Nilsson.
Hyllningen

Vi boforsarbetarehar geno?nbolagetshjtilp erhkllit
ahrt semetlerhem Stordn i Viinern. Som p3 alla
semesteranliiggningariir beliiggn)ngen ganska-ojiintn
ocb den fdrstklassiga anldggtilngen Aan inte effeAtiut
utttjttiat. Diraa fdljande fr7ga: Aunde inte StordnadireAtionengfr med pfi. att mjuLa upp ttadgarna, sd
att i borjan ocb tlutet au rlisongenandra karltAogabor
Aunde ffr. aistat p2 t)n.
Boforsarbetarna liigger iu uarje 2r uits tribat till
Stordn genotn augilter etc. Kunde rnan inte ex, aa
6ariga harltAogabor uttaga en aiss ersiittning i stttgoistelsen, nzedan and.ra formZner tAulle
itX ,!t:
Boforsarbetarna skall fdrst ocb friintst disponera
sin temestero,nten niir det finns en cbant fdr flera
Aarlskogaboratt njilta au Stordnsfrukter, aarfdr inte
ge dem cbansen,till formfrn bSde lor Stiltelsen oclt
ost alla.

I
t

ge mrijlighet it den storre delen av innev&narnatill
vila, rekreationoch frirstrrielse.Desto vdrdefullareir
det, att detta har kunnat ske utan n8.graekonomiska
utlZigg fcir staden.
Det finns flera synpunktersom kunde framfciras,
bl. a. att det finns flera fciretaginom koncernen,som
ej har egna semesterhem,och att mhnga av de anstiillda pi dessafriretag med gl?idje skulle mottaga
en inbjudan till semester& Storcjn. Dessa familjer
stir givetvis fcire i kcin med tanke pi bolaget,vilket,
fcirutom medlemmarna i respektive fackfcireningar,
bidrager till finansieringenav semesterhemmet.
Frigan kan allts& sesur flera synpunkteroch den
saknar inte intresse,men nigon lcisning iir knappt
mcijlig i nuvarandelige och med nu gdllande lagar.

ay

blivande

pensionEirer

Ett debattinlligg ang. hyllning$ormen ilcl bhaande
pensioniirersaugLng.
Niir de bliuande pensionlirernagdr sin tista dag i
Bofortbolagetstjiinst, brukar d.e bli fdrentLl fdr hlllilngar frfrn arbetsledning ocb arbetskamrater.MZnga
aagfrendeAarnraterhar baft lfuzg anstiillning, AansAe
sedanbarnsben,andra Aortare.
Aadelningscheferna fdr bolaget talar med nLgra
aacbraord och iiaerliimnari de Iletta fall en bJorutna.
Men kunde inte bolagtledningin ge'nfrgot standarduerk, l)Aa till oarje bliaande perzt)oniir,ett Boforsalbum eller annan augfrngsgLua,gratifikation etc.
Sedan borde byllningarna i uerAsthdernaauskaffas.
Representanter
for resp. graPPer bdr pfr sista arbetsdagensafton besdAapensionlireni dennes/tent.
Lika:2 bil&jutsen bdr aashaffas. Nkr man ghtt till
Bofors i kantLe cirka 50 frr, s2 han man ocksLg2 henl
fdr egen maskin sista shiftet.
"Ei penionerad"
Soorrl

Formen fcir hyllningen av blivande pensiondrerp&
deras sista arbetsdaghos bolaget kan naturligtvis
diskuteras.Nuvarandeart av avskedshyllninginfrirdes
frjr icke s& ldnge sedan och den synes ske under
vardiga former.
Fcirslagetatt ge n&got standardverktill varje biivande pensionir skulle kunna komma iffiiga, men
tyvdrr finnes intet l2impligt "standardverk" att dela
ut och dessutomblir vdl dennahyllning litet schablonmdssig.
Personligenanser jag, att vi inte skola taga bort
hyllningen i verket. Det torde varken vara ldmpligt
eller praktiskt att besdka pensioniren i hans hem.
Avskedet g?iller ju icke enbart arbetsbefdloch arbetskamraterutan ocksi sjllva arbetsplatsen,
milj6n.
Bilskjutsenbcir heller icke avskaffas. Mi s3.vara,
att vederbdrandekan klara sig hem fcir egen maskin,
men bilskjutsen er icke bara en hyllning, den dr
ocksi till fdr att pensiondren pi en ging kan taga
med sig hem a|la sina personligatillhririgheter, atbetsklrdero' dYl'
T/rYn

oUeteraner
somslutat
stntjanf+

<d.,rl

Edrin BergLui:t

Daaid. Blic6man

Erik Green

J. A. Green

3,

9LGi
6i

Pl:alri,:;,1
ilt:gli 5 iti
(q ;:,:

'.;, ,
"{

E. J. lsraelsson

A. M. Johansson

K. H. Johansson

'
Forts.
-frin sid.28.
Jiirnbruksminnen.
norra Uppland; i boken har man fdrsdkt att f& med
skildringar frEn olika landskapoch landsdelar,varvid
dven vlra trakter kommit med. lohn Gauffins utmdrkta skildring "osterbyliv och Osterbyjiirn"inleder
boken och efter nlgra berdttelser bl. a. frin Gimo,
Forsbacka,Marieholm kommer E. Edgrens mycket
trevligt skrivna berlttelse frin livet pi Bofors och
Valisen under 1880-90-talen. Si fdljer ytterligare
berdttelserom hur lancashiresmeder,
hyttarbetarc,valsare och stAlverksarbetare
hade det vid olika bruk i
Bergslagen. Bofors, Degerfors, Valisen och andra
bruk i trakten skymta di och d3. i sammanhanget.
Det vore frestandeatt citera valda avsnitt av Boforsskildringen,men vi rekommenderaboken till allmln ldsning och begrundan. Den [r synnerligen
ldrorik, den skildrar inte alltid de liusa sidorna i
brukslivet, utan hiller sig till den griare vardagen
och det tunga arbeteti smedjoroch hyttor. Men ingen
av forfattarrra dr bitter och dcimande,tvdrtom. Man
konstaterarfakta, och fu glad och tacksam6ver att ha
fitt medverka i utvecklingen till bdttre och sikrare
arbetsf<irhillanden.Krip boken. Den kostar endast
kronor 7: E.L

Pelrus Larsson

Berghaitt,lohan Eduin, f.1878.
Bergkvist anstdlldes redan L892 p& linbanan vid
Boforsverkenoch kom i augusti 1896 till Projektilverkstadensom granatsvalate. I februari I9o2 overflyttade han tilf.trobelkrut, varifr8.nhan i apr:.lr9o7
iterkom till Proiektilverkstadensom fdrridsarbetare.
Denna sysslainnehadehan till den 22 augustii &r di
han avgick med pension efter ca 60 tj?insteir. Vid
jubileet 1946 erhlll han stora silvermedaljenoch gratifikation ftu 54 tjdnsteir.
Biickman,Daaid, f. 1883.
Bdckman anst[lldes frirsta g&ngeni lantbruket pi
Bofors herrgird i juni 18!s, ddr han stannadetill
apilL 1902. Han arbetade sedan i Valsverket och
Smlltsmedjan n|.gta Lr, varefter han i minst 35 8r
var vid skogen som huggare och apterate. Ar 1946
kom han till industrivedsirdenoch direfter till Vaktavdelningensom vakt. Nar hun slutademed pension
den 15 septemberi ir kunde han rlkna ca 54 tjdnsteir. Vid jubileet 1946 mottog han medalj och gratifikation f<ir 48 tjdnsteir.

'

Green,Erik lohan, f. 1885.
Green anstilldes pi Byggnadsavdelningen
vid Nobelkrut fu 1937. Denna avdelningtillhiirde han hela
sin anstdllningstidoch till den 30 septemberi ir, di
han avgick pi grund av uppnidd pensionsilder.

JU

G, E. Lindberg

F. A. Lindblad.

Hernan

Ljung

Erih Nilsson

37 tjanste&r. \zid jubileet erhcill han medalj och
gratifikation fcir 30 tjdnste&r.
Larsson,Petras, f. 1883.
Larsson anstdlldesi februari l9l4 i Smedjan r.id
Boforsverkendir han hela sin anstlllningstid, eller
mer zin 38 hr, arbetadesom smed. Han avgick med
pension den 1 november. Vid jubileet erhcill han
medalj och gratifikation fcir 32 tldnstehr.

Anton Scbelin

Axel SAoog

Green, lohan August, f. 1885.
Green anstdildesi maj L94o vtd Tidaholmsverken
som Portvakt i Apteringsavdelningen.
Han har senare
varit grovarbetareoch stldare samt tjinstgjort som
vikarie fcir portvakten i Huvudporten. Han avgick
ur tjinst den 30 september
vid uppnidd pensionselder.
Israelsson,Erik lohan, f. 1885.
Israelssonarbetadevid ValAsenssig i909-1910
och som gjutgodsrensarei Stilgjuteriet vid Boforsverken 19LI-19I3. Ar 79L4 anstdlldeshan pi Nobelkrut, dir han arbetatpi Nitroglycerin- och-Nitrocellulosakrutavd.,Ammunitionsavd. och Byggnadsavdelningen. De senaste Lren, frhn 1946 ti'Ll den 20
september,di han avgick med pension efter ca 4O
tjdnste&r,arbetadehan pi Avsdndningsf<irr&det.
Vid
jubileet L946 erhlll han medalj och gratifikation fcir
34 tjdnsteir.

I

Lindblad, Fritr Albin, f. 1s8i.
Lindblad anstdlldesvid Tidaholmsverkeni december 1,941som betareoch har senaretjinstgjort i flera
olika sysslor,sisom detaljtvdttare,hdrdningsbitrdde,
packningsarbetare
och transportarbetare.Vid sin avging ur tjdnst, vid uppnidd pensionsilder den 20
juli, var han grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.
Liung, EriA Herman, f. 1885.
Ljung arbetade 1894-1896 tidvis pi Projektilverkstadensbesiktningsavdelning.Frin augusti 18p7
till septemberl9O) arbetadehan pi Kanonverkstaden. I april 1910 iterkom han till Bofors, ddr han
stannadetill mars L923. I ianuari 1925 iteranstdlldes
han i Kanonverkstadensom verktygsslipareoch innehade denna sysslatill september1952, de han avgick
med pension efter ca 46 tjanstelr. Vid jubileet erholl han medalj och gratifikation frjr 40 tjdnsteir.
Nilsson,Erih,f.t882.
Personaliai friregiende nummer av tidningen.

lobantson, Anders Magnus, f. 1884.
JohanssonanstilldesZt l9t9 vid Nydqvist & Holm
dlr han hela sin anstdllningstid som snickare och
trddgirdsmdstare
tillhdrde Byggnadsavdelningen.
Han
avgick med pension den 1 november efter ca 33
tjinsteir och erhdll vid jubileet I)47 medalj och
gratifikation f6r 26 tjdnsteir.

Schelin,lohan Anton, f . 1"887.
Schelin anstdlldesi februari 1929 vid Nvdqvist &
Holm som fdrman. Han tillh6rde de senari iren
Planeringsavdelningen.
Han avgick med pensionden
30 septemberefter ca 23 Lr i bolagetstjdnst.

lohansson,Karl Hennins, f. 1885.
Johanssonarbetade1915-1918 i Nitroglycennavdelningen vid Nobelkrut. Han arbetade1920-1924
pi Stilgjuteriet vid Boforsverken,v^tifrln han &teranstdlldesvid Nobelkrut, denna ging pi Nitroceilulosakrutavdelningen.Hdr arbetadehan till den 18
septemberi 1r, dZ han avgick med pension efter ca

SAoog,Axel, f. t886.
Skoog anstdlldesi augusti 1901 som sliggare i
Smlltsmedian vid Bofors, vai^ffin han senarekom
till Projektilverkstadensom granatsvarvare. Denna
sysslainnehadehan till mars 1952, de han slutade
med pensionefter ca 51 tjdnsteir. Vid jubileet 1946
mottog han medalj och gratifikation fdr 45 tjtinstelr.

3I

t'

Lindberg, Gottfrid Emanuel,f . 1884.
Lindberg anstdlldespi Byggnadsavdelningen
vid
Boforsverkeni j::n.i 1934 som trdarbetareoch innehade denna sysslatill den 23 augusti i ir, di han
slutadevid uppnidd pensionsilder.

-DDIN MEMORIAffi<<:

Agcla lobansson

F. A. Sjt;gren

Artbur Forsberg

Lennart HenriAsson

dL ca 38 tjlnsteir och erhcili vid jubileet medalj och
gratifikation f& 32 tjdnsteir.
Forsberg,Knut Artbtn', f . 3 maj 1890,d. 3 sept.1952.
Forsberg anstilldes i maj I)75 som kontorist i
Valsverketskontor vid Bofors. Hirifrin kom han i
augusti L933 tiII Intressekontoret,ddr han, med undantag av ett kortare gistspel september l94L-mars
1943 pL Materialbokfciringen,arbetadesom bokhlllare till sin bortging. Han kunde di nkna 37 2'r i
bolagets tjdnst och erhdll vid jubileet medalj och
gratifikation frir 31 tjdnsteir.
,1.

J.

P erlerJ Jot2

lolsansson,Agda Regina, f . 3l m a r s 1 8 7 8 , d . 1 2
augusti 1952.
Fru Johanssonanstdlldesi aprrl 1936 som stiderska
vid Boforsverkenoch innehadedenna sysslatill sin
bortg&ng.
Sjdgren, Fritz Arnold, f . 9 februari 1900, d. 10
augusti1!52.
Sjcigrenanstllldesi mars I9l4 som gjutareldrlingi
Stilgjuteriet vid Bofors. Han kom senaretill Kanonverkstadensfilar- och monteringsavdelningddr han
arbetadesom montcjr till sin bortging. Han rdknade

Henri€sson,Lennart,f . 27 1ili 1925, d.22 september 1952.
Henriksson anstdlldesfcirsta gingen vid Nydqvist
& Holm i november 1943 som plitslagare i Plitslageriet ddr han arbetadetill mars 1950. Ateranstdlldes
p& sammaavdelning 1951, som han tillh<irdetill sin
bortging.
Petterston,Axel Siguard, [. 22 januan 1917, d. 20
september19)2.
PetterssonanstdlldesI iuli t943 i Hdrdverket vid
Bofors som hdrdningshjiilpare.I november1948 blev
han verktygshdrdareoch innehade denna sysslatill
sin bortgtng.

hindelserna inom Boforskoncernen 1952. Material till kronikan erhilles ur tidningsklipp och
frin avdelningscheferm. fl. vid de olika foretagen. De foreningar och andra organisatione-r,
som ha anknytning till Boforskoncernensfdretag, och som onskabliva omnimnda i kronikan,
bora limna in forslag till text- och bildmaterial

RBIIAKTIOlNEN
Ndsta nummer av B-pilen, nr 1 av tidningens
8:e irging 1953, utkommer i mitten av mars
1953.Som vanligt kommer hdftet att till storsta
delen fyllas av en kronika i ord och bild over

snarastmojligt till Redaktionen (adressHuvud,
kontoret Bofors). Ovrigt material, ins;indare,
frigor etc. bora vara. Redaktionen tillhanda
senastden 15 februarj 7913.
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GRATULE

Bof,onsoerken
Januari.
L93'
l. StAblberg, Karl loar, Svarvare
1933
L. Karlsson, Uno Aagust, Fdrman
r928
z. EAbolnl' Karl Gdsta, Ingenjiir
19t7
17. Sfihl, Gustaa Helge, Smed
1912
18. Koarnstrdm, KarJ Euert, Grovarbetare
1945
19. SAoglund.,Sara Eloira, Presserska
1934
23. Berg, Karl Oskar, Pressare
24. Larsson, Axe I T ur eH i I d in g, Materialvd,garc L939
t920
25. Anderron, Axel Paul, Svatvare
26. Grund.strdnt.,Guslaa Gerbard, Pl&tslagare t 9 T 7
L949
27. Eklund, Suen Torsten, Fd,rrtdsman
Februari.
L. Eriksson, Gustau Georg, Reglerare
l. Andersson, Karl Ragnar, Synare
5. Andersson, Mhrten Georg, Banarbetare
5. loban:son, lohan Verner, Verktygsutliimn.
6. HewiAsson, Editb Oliaia, Stiderska
8. Petterston, Ragnar, Kallslgare
t4. Ablberg, Bror Hilding Herbert, Maskinrep.
1,9. Linnemann-fanssen,loban Bertil, Kapten
2r. Lund.berg,Karl Hildiw, Ugnskdtare
27. Oloorson, Axel Gunnar, Tfiarbetare
27. lobanron, Erik Gustao Holger, Bruksl2ik.
28. Callend.ahl, Oscar Helge, Verkstadsing.
Mars.
7. Ablstrand., Hilding Natanael, Verktygshdrdare
8. Skoglund.,Saen Harald, Ritsare
8. Andersson, lohn Edain, FircLdsarbetare.
1,5. Granqoist, Helge Augustinus, Gltidgare
!9. Karlsson, EriA Vilhelnz, Frev.-svarvarc
24. Nilsson, Nils Uno, Utfraktare
24. SAotte, Olou Natanael, Mek. repant6r

L937
1937
1952

19ro
1947
1942
r92O
t933
1924
1934
L938
1933

Januari.
t6. Andercson,Artur Cornelius,Krutbruksarb. 1938
24. Andersson, lohan Helmer, Krutbruksarb. L933
l9L9
27. Berglund., Erik loban, Kntbruksarb.
Februari.
1938
L8. lohanston, Karl Artur, Port-rakt
21. Shotre, Nils Entil Gunnar, Krutbruksarb. re2q

J)

1950
L947
L935
1946
1927

Mars.
z. VAtia, Karl Albert, Klensmed
3. Gustafsson,Olof Henry, F<irman
L9. Andersson, Carl Helge, Ingenjdr
24. And,ersson,Per Martin, R6rarbetare
24. Larsson, Karl Lennart, Formare

L92r
L938
1935
L952
L947

Tldo.holmxoerken

Ianuari.
29. Nlrtriinz, Bror Arne Haladan, grovarbetare
Februari.
l. Dittmer, Miirta Dagrnar Viola, Bonoplexarb.
UVA
Mars.
2L- Karluon, Erik, Svarvarc.
Ved.aoerken

Februari.
I. Sdderquist,Bror, Kdrnmakare

r950

76-&ning
Wedaoetken

Mars.
2. Fornstedt, Eruil, Avsynate

L944

JEinnbnukskursen
I93t
1940
1946
1926
1918
1942
1919

Nobelktut

Mars.
17. Eh, Nils Harald Villiam, Fdrman
17. Nyoeliu, Herman Martin, Fiirr&dsarb.
17. SpecAtor, Karl Hialmar, Fiirrldsbitrdde
18. Lartson, Axel Herberf, Grovarbetare
zl- Rolf, Hans Aruid, Grovarbetare
29. Reinholdsson,Holger Martin, Appara*kiit
3I. Penson, Karl, Montdt

Noho,b
Februari.
Io. Classon,Axel Vilbelm, Uppslagare
t6. Tbhng, lohn Harry, Traversskdtare
18. And,ersson,f oban Gunnar, Pl8tslagare
t8. Bergstrdm, Cail Einar, Ingenj&
25. Strdm, Karl August, Verktygssvarvare

1924
1934
195L
1937
1942
1934
L938

Studiearbetet pi Jdrnbrukskursen har nu
kommit iging vid Boforsverken, sedan sivil
ABF som TBV i studieprogrammen annonserat
kursen. Icke mindre dn 7 studiecirkiar dto
iging med sammanlagt ca L4o deltagarc.Nigra
a-vcirklarna ha organiseratsmed tanke pi skift^rbetarnl och sammantrdderpi tider sorn Passa
med skiften. Intresset fiir kursen. hat vadt
sirskilt stort i Hdrdverket (MH 20, 22 och 24),
varif.rLn ej mindre dn 7o deltagare anmdlt sig.
Som studiecirkelledare tjiinstgora ingenjorerna Nils-Ake Berglund (MG), Christian Bergman (MV), verkmdstare Tore Holm (MS),
ingeniorerna \7ilhelm Karlsson (BAB), Sten
Killander (ME),John M6rth (MLK), Per-Olof
Larsson (ME).
En f<jrelisnings- och filmkurs pi Bofors Samlingshus ordnas som en komplettering till studiecirkelarbetet. Sammantrddeskvdllar for denna kurs bli den 3 och to december1912,7 och
28 januai,27 f.ebraari och 2O mars 1953.

srrFTErsEN BoFoRScAnnan
De flesta boforsare ha nog under cle senare institutions stora erfarenheter oi bostadsomriiren hort talas om nigot som kallas "stiftelsen
det, dels ddrmed att man tdnkf sig att for den
Boforsgirdar", och minga ha sdkert undrat
framtida forvaltningen kunna utnyttja HSB:s
over, vad som doljer sig bakom detta nigot
befintliga organisation i och for minskning av
diffusa begrepp.
f orvaltningskostnaderna.
Stiftelsen bildades 7948 och har enligt stadDet forsta resultatetav stiftelsensverksamgarna till dndami.l att "inom Karlskoga stad
het utgjordes av de tvi hus i kvarteren Prosten
fowdwa, uppfora och forvalta fastigheterinneoch Klockaren pi Carls-Aby, vilka av folkhuhillande huvudsakligen bostdder, avsedda for
morn gemensamt dopts till "Vinkelboda".
upplitande it personer,vilka av Aktiebolaget
Dessa hus, vilka blevo fdrdi ga for inflyttning
Bofors rekommenderasfor erhillande av dylik
under 3.r 1949, innehi.lla tillsammans 29 lagenbostad".
heter om 2-4 rum och kok samt 13 enkelrum.
Stiftelsensangeldgenheterhandhasav en styStiftelsens ndsta byggnadsobjekt var ungrelse pi 5 personer,varav ) utses av Aktiebokarlshotellet i Bohult. bendmnt Hultebo. vilket
laget Bofors och 2 av HyresgdsternasSparkasse- r"ippfordesunder 8"renL949-50. Denna byggoch Byggnadsforeningi Karlskoga, HSB. Som
nad innehiller 116 enkelrum och 5 tvimansstyrelseLtar anda frin stiftelsensborjan fungerat
rum samt en vaktmdstarebostadom 3 rum och
Direktor Helmer Nordqvist, ordforande, Kamkok. Dessutom finnas 5 sillskaosrum med
rer Rudolf Holmberg, Byggnadschef Kjell
koksutrymmenfor individuell matlagning samt
Stridbeck, Civilingenjor Olof Nordstrom och
hobbylokaler for pingpong, trd- och metallBrukstjdnstemanGunnar Berggren.
slojd etc.
For en gammal boforsareligger ju den frhgan
I kvarteret Dovhjorten invid Drottningvdgen
ndra till hands: Yafior bygger inte bolaget
igi.ngsatte stiftelsen pi nyiret 1951 byggandet
sjdlvt sina bost2ider,som det gjort forr, utan
av 10 st. 3-viningshusmed iillsammans 150
overliter detta till en sdrskild stiftelse? Ja,
ldgenheter samt 21, enkelrum. Den forsta
orsakerna hdrtill aro flera, men di det skulle
byggnadsetappen,omfattande 6 hus med tillfora for lingt ati nzirmare 96.in ph dessa,skall
sammans 84 ldgenheter och 15 enkelrum ziro
hzir endastanforas en, som 6r mycket vdsentlig,
nu fdrdiga med undantag av vissalokaler i kdlndmligen att en stiftelse av detta slag, som air
laniningarna, och inflyttning i dessahus har
ett i forhillande till bolaget fullt fristiende
dgt rum under viren och forsommaren detta
foretag och arbetar utan vinstsyfte,kan erhilla
ir. I den dndra etappen,omfattande 4 hus med
statliga och kommunala lhn och subventioner 66 ldgenheter och 6 enkelrum, blir det forsta
till sina hus i en helt annan utstrdckning, dn
huset inflyttningsfdrdigt till jul i fu och de
som vore mojligt, om bolaget byggde husen i
iterstiende successivtunder tiden 1 februariegen regi, och detta dr givetvis av stor betydelse 1 april nasta 6"r.
for sivdl kapitalanskaffning som irskostnader
Av de 150 ldgenheternai kvarteret Dovhjoroch hyror.
ten ;iro 36 pL t rum och kok, 93 pi 2 rum och
Att HSB blivit inblandati stiftelsen,samman- kok, 18 pi 3 rum och kok samt 3 pi fyra rum
hdnger dels med att bolagetvelat utnyttja denna
och kok. De 2l enkelrummen,vilka ha direkt
inging fren ffappan och dro forseddamed kokNdgra ar busen ) fdrsta etappen i Kt. Dorhjorten. Foto i
sk&p, dro si anordnade, att de utan vidare
nov. 7952. Boforsfoto Tillnian.
kr.inna sammansl8smed intilliggande 2-rumsidgenhet till en 3-rumsldgenhet.Det utrymme
som blivit over i kdllarviningarna, sedanhyresgdsternasbehov av matkdllare, cykelrum, handtvdttstugor etc. tillgodosetts, kommer att utnyttjas for olika andamhl. Si t. ex. har i ett av
husen inretts en barntrddgird, som drives av
Karlskoga stad, i ett annat hus en finsk bastu,
som kommer att upplitas dven for andra dn
)+

)

+

hyresgdster,och dessutom kommer det att bli
bide en storre samlingslokal och hobbylokaler
av olika slag, vilka dock dnnu ei aro fnrdigstillda. De iterstiende killarlokaler, som bliva
disponibla, komma att hyras ut som lagerlokaler eller liknande.
Omridet kommer ait forses med tre garagebyggnader, vardera med plats for 10 bilar,
men byggnadstillstind for dessa garage har
dnnu ej erhillits. Stommen till en av garagebyggnaderna har dock uppforts for att under
byggnadstiden anvindas som arbetsbod och
kontor etc.
Samtidigt med ovanndmnda hus i kvarteret
Dovhjorten har Stiftelsen Boforsgirdar haft
under uppfiirande tvenne 2-viningshus vid
Floravdgen i kvarteret Malmhagen, vilka piboriades vid irsskiftet 1911-52 och nu dro
fadiga och tagna i bruk. Dessahus, vilka iro
avsedda som ungkarlsbostider av permanent
karaktdr till skillnad frin de mera provisoriska
ungkarlsforlaggningat som bolaget varit nodsakat att byggu, innehilla vardera 32 enkelrum
samt en ldgenhet om 1 rum och kok for stdderska jdmte tvi sillskapsrum, ett kok for individuell matlagning, duschrum, hobbyrum, forvaringsrum m. m.
Sivil stiftelsensforutndmnda 3-viningshus i
kvarteret Dovhjorien, som ungkarlsbostddernai
kvarteret Malmhagen erhilla vdrme ocl-rvarmvatten frin den vdrmecentral, som ligger i
kvarteret Malmhagen och forut betjdnat 47 radhusligenheter i kvarteret Malmgi"tdarna, men
nu kompletterats med ett Par nya vdrmepannor och varmvattenberedare,oljeeldningsanordningar etc. Vdrmekostnadernafordelas pi de
olika omridena med anvdndande av virmemdtare.
For den neirmastetiden planerar stiftelsen
uppforandet av 3 st. 3-viningshus jdmte en
garagebyggnad i kvarteret Kyrkoherden pit
Carls-Aby, pi vilka arbetet skall igingsdttas
omedelbart efter nyir t9)3, och vilka beriknas
bliva firdiga for inflyttning under sista kvartalet 79)3. Dessahus komma att innehilla iillsammans75 ldgenheter,varav 6 enkelrum med
kokvri, 11 ldgenheterom 1 rum och kok 30
om 2 rum och kok samt 24 om 3 rum och kok.
Garagebyggnadenkommer att ge plats for 20
personbilar samt ungefdr lika minga motorcyklar.
Aven om de byggnadsforetag,som genomforas i Stiftelsen Boforsgirdars regi, dro fullt
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De tufr nya angAarlshotellen i

Ktt. Malmhagen.

Bofors-

foto Tillman.

Siillskapnurntnen i botJentiningen i de nya ungkarlsbotellen
ha ntod.erna, bekadrnu och rrirsaruna rniibler. Boforsfoto
Tillman.

Inter)br lrin ett A! Jo1)rxuilnleni angkarlthotellet i Kl.
Malrnhagen, A46bleringen lir ocksri /tdt nt.odern, aacker och
prahtisA. Den beAaiinta solfan t. h. d'fotot kan med ett
enkelt band.grepp l|ruandlas till siing. Boforsfoto Tillman.
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VERI(SAMHETEN
Nobelkrut
Tre fdrslag foreligo till behandling vid Forslagskommitt6nssammantride den 3. 9. I9t2.
Av dessahade ett inkommit si sent att behandling av detsammaej medhanns.
Foljande foreslogostill beloning:
50158Tage Holmstedt, NVK 2; Skyddssk2irm
vid krutvalsverk (reg. m 34).
55494 Fritz Ohl, NB 93: Portabel anordning
for konstaterandeav spdnningari glas (reg.
nr 35).
Eng
Boforsverken

Forts.frdn fdreg. sida.

fristiende frin Aktiebolaget Bofors, har naturligtvis bolaget i hog grad haft sin hand med i
byggnadernastillkomst och planering. Bolagets
sakkunskappi olika omriden har silunda i stor
utstrdckning stitt till stiftelsens forfogande.
Byggnationen har dven under byggnadstiden
helt och h&llet finansierats av bolaget, som
dessutomldmnat betydanderdnte- och amorteringsfria stiende lin, vilket allt medverkat till
att sdnka byggnadskostnadernaoch ddrmed
iven hyrorna. Men utijver denna bolagetsmedverkan ligger stiftelsensverksamhethelt utanfor bolagets rorelse och miste ddrfor drivas si
att den gir ihop, vilket inte alltid dr si ldtt
under gdllande hyreslagstiftning och med de
kostnadsstegringar,som de glngna irens penningvdrdesfdrsdmringfort med sig.
Som ett led i strdvandenaatt komma till rdtta
med den svira bostadsbristeni vir stad har
Stiftelsen Boforsgirdar alltsi en uppgift att
fylla, och dven om omfattningen av dessverksamhethillits inom en begrinsad ram, kan man
nog utan overdrift sdga, att den varit av betydelse for sivdl stadenssom AB Bofors bostadsforsorjning.
Nm.

Forslagskommitt6n vid Boforsverken sammantrddde den 11 november och behandlade
dzirvid 11 forslag, darav 3 tidigare inldmnade,
som bordlagts f6r ytiedigare utredning och 8
nya, inldmnade under september och oktober
minader. Kommitt6n besliit att belona nedanstiende 7 forslag, medan 1 forslag avbiijdes och
3 bordlades for utredning ang. deras anvdndbarhet.
9053 K. G. Axelsson, VP 20: Konstruktion av
fixtur for svetsningavoljetank (Reg. LL/52).
4510 Harry Lind.er,B ll; Konstruktion avhd'vstingsanordning for ventifuattar (Reg.l,z / 5z) .
2708 Henry Ljunggren, VK 25: Yerktyg for
demontering av elgon (Reg. t5/52).
130sloel Nord.quist,MG 27: Verktyg for putsning av buktiga ytor (Reg. L6/52).
7335 O. Skansen,P 10: Forbdttrat smorjsystem
for hejare (Reg. t7/52).
2212 Elis Pettersson,VK tO: Fiirbdttrad metod
for slipning av tappfrdsar for inde (Reg.
18/52).
14178 A. E. Larsson, MG 23: Uppld.ggningsbord for syrgashyvling och syrgasmejsling
(Reg. 19/52).
Tills dato (t5 november) ha 19 forslag inldmnats, ddrav 10 fri.n Verkstdderna, 4 frhn
Metallurgiska avdelningen, 2 frin Elektriska
avdelningen,2 frhn Centralforridet (P 10) och
I fr|n Byggnadsavdelningen.
Lbg.
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ntinnracsuimNDBR
Det dr i dagarna fem ir sedan de forsta
foretagsndmndernakom till i virt land. Vid
irsskiftet 1947/48 fanns det ca 500 ndmnder,
medan motsvarandesiffra vid irsskiftet 195152 var drygt 3.000.
Uppbyggnaden av denna verksamhet fhr
alltsi anses ha ghtt forvinansvdrt raskt, och
bide inom SvenskaArbetsgivareforeningenoch
Landsorganisationenhar man nedlagt ett omfattande arbete p3" att stimulera verksamheten
och berika ndmndledamijternaskunskaper i de
frl.gor som nimnderna skall behandla. Arbetsgivareforeningenhar silunda pi sitt kurs- och
konferenshem Yxiaholm haft veckolinga kurser for mer dn tusen foretagarrepresentanter,
ddrav ca 25 procent verkstdllande direktorer,
medan LO bedrivit en motsvarandeverksamhet
for arbetarrepresentanterpi Brunnsvik och
TCO pi Bergendal.
Antalet ndmndledamoter uppgir till ca
35.000, varvid suppleanternainte dr medrdknade, och foretagsndmndernasverksamhet beror f. n. ca 660.000 LO-anslutna anstdllda och
ca 200.000som zir anslutnatill TCO.
Det har emellertid nu ansettsLimpligt att ge
foretagsndmndernaen extra injektion, och i
samrid med SAF, LO och TCO har dzirfor
Ekonomisk Information, som dr ett samarbetsorgan mellan de ndmnda organisationernaoch
staten, beslutat starta den kampanj "Aktiva
Foretagsndmnder", vars affischer och ovrigt
propagandamaterial sdkert alla vid det hdr
laget redan kommit i kontakt med. Avsikten
dr att forse ndmnderna med mera konkret material och samtidigt ocksi att soka forankra
ndmndarbetetfastarebland samtlisa anstdllda.
*

+

1. Kampanjen ordnas pi initiativ av SAF,
LO och TCO i samarbetemed Ekonomisk information.
2. Arbetsgivareorganisationerr.itanfijr SAF,
sisom Statsverken,Koop. forbundet, Handelns
Landstings-och stadsarbetsgivareorganisation,
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forbunden, Landskommunernasforbund m. ft.
medverkar for kampanjens genomforande Pa
sina omriden.
3. I kampanjeningir en brevkurs utgiven av
Ekonomisk information och utarbetad av sekreterare Nils Ramsten, LO och granskad av
oarterna. Kursen bestir av 5 studiebrev och
dirttibn.tus av Brevskolan.
Foretagsndmndernarekommenderas att inrdtta sig som studiegrupper och gemensamt,
arbetsgivare,tjdnstemdn och arbetare, studera
kursen och med ledning av denna bringa den
med
esna namndensarbete i overensstdmmelse
urrtul"tr anda och bokstav om det foreligger
brister. Suppleanternai nzimndernaskall ocksi
deltaga i studierna.
4. I kampanjen ingir ocksi 2 brevkurser i
foretagsekonomi, avsedda att studeras av de
anstdllda. De har utarbetats i samrid mellan
SAF och LO.
Den ena kursen heter "Foretaget och samhdllet" och omfattar 3 studiebrev. Den andra
heter "Hur man ldser en balansrzikning"och
omfattar 4 studiebrev. Studiegrupperpi dessa
2 kurser bor organiserasute i foretagen, helst
med det egna foretagets ekonomiska expertis

som larare, si att anknytning kan vinnas till det
egna f6retagetsforhillanden. Brevkursendistribuerasav Brevskolan.
ABF och TBV medverkar ocksi for att stimulera de foretagsekonomiskastudierna. Salunda har ABF anstillt en foretagsekonom,som
under studiesdsongen
reser omkring i Vdstmanland och Dalarna och handleder studierna i de
2 foretagsekonomiskakurserna. 40 studiegrupper ir redan organiseradei dessa2 landsdelar.
5. En film om foretagets kostnader har
framstillts av Ekonomisk information. Filmen
heter "Vad kostar det?" Den skall visas i anknytning till de foretagsekonomiskastudierna,
men ocksi i ovrigt di de anstdllda dr samlade.
6. En serie ph tz affischer har fdrdigstillts.
De riktar uppmdrksamhetenpi foretagsnimndernas id6innehill och arbeisforlopp. De dr
numrerade frln l-72 och skall sdttasupp pi
arbetsplatsernai den ordning de ir numrerade.
Varje affisch skall sitta uppe 2 veckor, varefter
utbyte sker mot nista. Ndr alla affischer varit
uppsatta,skall som avslutningsamtligaaffischer
sdttasupp i svit.
7. Hela kampanjen presenterasi en folder
vilken sprids pi arbetsplatsernai en upplaga
av 800.000ex.
8. Ett antal radioprogram kommer att utsdndas under hosten 1952 och v\,ren L)Jj, behandlande foretagsnlmnderna.
9. Lokal,a konferenser om foretagsnimndernas problem kommer att anordnaslandet runl .
*
Vid Nobelkrut har frh.ganredan dryftats om
en effektivisering av ndmndensarbete. Vid ett
sammantrddeden 3 november under ordforandeskap av civilingenjor Nils Carbonnier,tillika
representant for foretagsledningen, och med
herrar Karl Hansson frin fackforeningen,Uno
Lonnqvist frin SIF och Folke Andersson frin
SAF nirvarande, diskuteradesfrlgan ingiende.
Man beslot, att samtliga ndmndens ledamoter
till en borian skulle studera brevkurserna"Akiiva Foretagsnimnder" och "I{ur man liser en
balansrdkning",och ddrvid dela upp sig pi tre
studiecirklar, med ordforande fri.n de olika
organisationerna. Studiecirkelarbetet kommer
att borja i december,och man planerar hilla ett
sammantrd.dei veckan de ndrmasteminaderna
fram<iver.

BOTAGSTEIININGBN
Avliiningsdagar

1953

Minadsaal iinad. personal.
23 jancalj,25 februai, 25 mars,24 aprll,22
maj, 25 juni, 24 juli, 2) augusti, 25 september,
23 oktober, 2J november, 18 december.
Timaulonad bersonal.
Avltings-in
period nr

Perioden omfattar

-

r5/r -28 /r
.. 29/r-r1/2
1
^)- // )- - ) \

utbetalas

datum

- 1 4' ^/ t1
1
'//1
'

2
3
4
5

Atliiningen

tiden

/)

2L/r -22/r
4/2 - 5/2
r8/2 -r9/2
4/3 - t/3
r8/3 -19/1
r/4 - 2/4
15/4 -16/4
2e/4 -30/4
1 3/ 5
27/t -28/5
1 0 / 6- r r / 6
24/6 -25/6
8/7 - e/7
22/t -23 /7
5/8 - 6/8
r9/8 -2o/B

. . 26/2 -1r/3
o
1 2 / 3- 2 5 / )
7
.. 25/i - 8/4
8
e/4 -22/4
. . 2 1 / 4- 6 / t
9
10
7/t -20/5
11
.. 2r/5 - 3/6
I2
4/5 -r7 /6
18/6 - r/7
11
r4
2/7 -r5 /7
r5
r6/t -29/7
76
30/7 -12/8
17
13/8 -26/8
2/e - 3/e
18
27/8
16/9-r7 /e
e/e
-23/9
19
ro/9
3o/e- r/rc
20
24/9 - 7/ro
M/ro-15/rc
2l
8/ro-2r/r0
28/10-29/10
22
22/10- 4/n
71/11-72/rr
2)
2 5/ 1 1 - 2 6 / r r
5/1r-r8/rr
24
r9/r7- 2/r2
9/r2-7o/12
25
2 3/ 1 . 2
3/12-76/12
26
1 7/ r 2 - 3 r / r 2
7913
Reservationfor eventuellaandringar.
Fullmdktige for Foretagsnzimndenvid Boforsverken diskuterade "Kampanjen" pi ett
sammantrddeden 31 oktober, varvid man beslot
att foresli, att ndmnden skulle taga upp Brevskolans kurs och bilda en studiecirkel. Frl.s.an
kommer ytterligare att behandlaspi ndmndens
sammantrddeunder fidrde kvartalet.
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Kdrt barn har mhnganamn. Si har ocksavar
storsta helg fitt mhnga och talande bendmningar. Barnens, hemmets och familjens helg,
ljusets och den goda viljans hogtid -- se ddr
nhgra av julens beteckningar. De har alla nhgot
att sdgaom julens innebord.
Att midvinterfestenursprungligeni hog grad
varit en ljusfest, dr ganska naturligt. Vi bdr
alla inombords en stark ldngtan till sol, vdrme
ldngtan som under ildre tider
och ljus
med mera primitiva forhlllanden sdkerligen
gjort sig dnnu mera gdllande iin nu.
Vi behover yttre ljus och vdrme. Men vi har
ocksi behov av det inre lius som heter tillforsikt, tro och fortrostan. Kring julen har ocksi
knutits en del forestillningar ^Y detta slag'
Ndr allt gi'r oss vdl i hdnder, dr det kanske
ingen storre konst att vara vid gott mod. Vdrre
dr det att hllla humoret uppe och se ljust pi
livet ndr det ser mtirkt och besvdrligt ut. De
sittes vir livstro och fortrostan pi prov.
Frin skilda tider och under skiftande omstdndighetermoter oss exemPel pl en okuvlig
och strilande fortrostan, trots allt. Llt oss hdr
erima om ett enda, tdmligen ndrliggande vittnesbord hdrom.
JuIen 1941 satt en norsk prdstman pi Grini.
Han ldt inte det vrhnga och olustiga behdrska
sinnet, utan var i stdllet verksam fiir att uppmuntra sina olyckskamrater. Han skrev sm&
strofer i deras anteckningsbocker.En av dessa
lydde si;
Intet kan hindra
en stidrna att tindra
bak kolsvart sky.
En annan av fhngarna, en tektor frin Stavanger, greps av denna ljusa och stimulerande
tanke. Han gjorde tvi teckningar, vilka pi ett
iskidligt sdtt insklrpte denna sanning. Si blev
dessatappra mdn nhgot av kraftkilla och ljusspridare i sin omgivning, tack vare sin ljusa tro
och varma fdrtrostan.
Det yttre ljuset i alI d.ra- det ir alldeles
omistligt. Men det d"r Iika viktigt for oss att
ha lius och vdrme i v6'ta sinnen, om det ska
lyckasoss att klara livets pifrestningar. Vi lever
inte bara av brod. Vi miste ha nigot att tro
pl, att dromma om och arbetafor. Annars blir
livet odsligt och armt.
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Julens budskap talar om ljus och god vilja,
om samhdrighetoch fortrostan. Inte underligt
om detta tal forefaller mingen overkligt och
besynnerligt. Och dock tar det sikte pi vad som
kan och miLstebli en verklighet i sldktets tillvaro. Vi kan alla i nigon mhn fdmia utvecklingen i denna riktning.
Ljus, livsmod och fortrostan - trots allt ! miste vara vlrt motto. Men en sidan devis
forpliktar. Det finns mlnga miljoner medmdnniskor i vir vdrldsdel, dnnu lingt flera runt
hela vir jord, som dr hemfallna it hopploshet
och bitter nod. Det kan tyckas fif.angt att soka
bringa hjdlp. Men lven om vira mojligheter
dr smi, kan vi dock utrdtia nfr.got. Att ge ett
litet handtag varhelst vi kommer it, betyder
mycket. Vir vinlighet, omtanke och hjzilp kan
bidra till att tdnda hopp och ljus i hopplosa
och mtirka sinnen. Ndr vi fyller den uppgiften,
handlar vi i samklang med julens budskap
och anda.
Ett gammalt talesdtt sdger, att delad gl?idje
zir dubbel gladje. Si dr det. Det ordet har
negot att siga ossorn virt forhillande till siveil
den ndrmaste omgivningen som de rnilnga
okdnda medvandrarna. Vi vill ait iulen ska bli
glad och god och att hela livet ska bli ljust och
rikt. Hur det blir med den saken, beror till
stor del pi viu lust att gagnaoch glddja andra.
Ljuset och vdrmen ddrute i naturen behover
vi inte ha nlgra bekymmer om. Nu stir solen
i beredskapatt vinda iter, och snart gfr:rvi med
raska steg mot vir och sommar igen.
Ljuset inombordsmiste vi ddremotvirda och
vdrna, for att si dven kunna formedla det it
andn. Det dr en stor och ansvarsfull uppgift.
Och dock kan vi hd.r gora en stor och bestiende
insats. Pi. den insatsenberor vi.r egen lycka och
gliidje. Vi tinker med en sdrskildvirme pi den
stdmning och glddje, som hor julen till. Nigot
av den stimningen kan vi f.hnga och bevara i
virt sinne iret om - sivida vi formir dela med
oss av de virden, som vi funnit.
Intet kan hindra
en stjdrna att tindra . . .
Det dr ett liust och sant ord. Men vi kan
hjalpa stjdrnorna,att tindra och lysa - i kraft
av vhr samhorighetoch goda vilja.

v, I.

Srnfl krutst&ink
EldfEingt
Lilla Heiga, som hat ett synnerligen ansvarsfullt arbete, kommer full av lindrigt behdrskad
iivslust utrusande genom en dorr och rikar
kollidera med gamle brummbjornen O. Sittande
pi sitt mjukaste parti, med en lida i famnen,
friser O:
"De a' te L flyge 6. fare litt hursomhelst,
ska ja sdje." Yarph lilla Helga svarar:
"la, forlht mej sndlle O., men ja' har blitt
kdr, hemskt kdr, o, de' dr som om man hade
vingar." Foga blidkad brummar O:
"Longnar du inte ner dej inom den ndrmaste tia, si blir de' nog vingar for bide dej
i oss allihop pi avdelninga . . ;'
Nytt iobb

iiverfliidigt

Under iteruppbyggnadsarbetet efter den
svira Bjorkbornskatastrofen hdnde det en dag
att en ung vdrmldnning, vilken eldade en lokomobil i treskift, i vdntan pi en "ny gubbe" som
avlosare, hejdade overingenjoren for arbetena
med orden:
"Hej, d' de' du som ska' avloiis' mdj md'
ellinga ?"
Ingenjor X, som genast fattade att han inte
var igenkind av yngligen, genmdlde road och
godmodig, att si var troligtvis inte fallet,
emedan:
"Jag rhkar vara ingenjor hdr for byggnadsarbetenai Bjiirkborn."
Med sitt soligaste leende slog den unge
mannen ingenjor X pn axeln och sade med
djup, oforstdlld forstielse i rosten:
"A fasicken, d' du innsentjor. Ja, dL d' de
klart att du struntar i ellinga . . ."
Sv&ra orienteringsf

iirhfi llanden

En numera bortgingen dldre dam, som i bijrjan ph andra vdrldskriget hade en ur vddringssynpunkt mindre liimplig lokal, och som dessutom pldgade ha stekt fisk som stiende rett Pe
matsedeln, gav en dag under serverandetav
nhgra viil forkolnade strommingar uttryck for
sina farhigor om ett snart forestiende bombangrepp mot Karlskoga. En anldggningsarbetare, som lystrade till nicknamnet "Lilla kanadensaren" samt var kdnd for att inte skrdda

frfrn Biiirkborn
orden, frdste di ilsket frin sitt horn ddr den
feta dimman stod som tdtast:
"Inte i' de' nin fua pL taket si ldnge den
hdr matserveringendr kvar hdr i Karlskoga.
Tyskarna hittar aldrig Bofors i det bkr fr)rddmd.astehoset."
Imponerande
Gamla Hulda i Snarkarebodaberdttar om sin
frin lasarettet nyligen hemkomne son Ola:
"A kan I tenke er gdtt folk, att ndr doktorn
oppna pi majen it pojken, si hitta han en
stor kompressor,summ hade lejat i majen pi
han i flere ir. Men tdnk, fiirman hanses.ddrnere
i Bjorkborn, den leingen, han sa' ban dd ndr
ja' talte ummet for hommen:
"Jassi, mi dd'. Ja, dL ska' dd' viil bli slut
md' allt di' ddr bullrandet i dundrandet i
mageskrdlletpi hornmen,som si ndr har skrimt
livet i oss allihop."
Fiiretagsdemokrati
Forman J. har fitt en ny springgrabb, som
dock ej var av den bittre sorten. Efter nigon tid
kom ocksi atbetarna pi avdelningen till J. och
beklagade sig over den nya hjdlpredan. J. beslot att tala ut med grabben och en dag sa han
till honom:
- "Hurru du, gubbarna klagar rdtt allmint

p n d e j. . . "
(avbriit)'. Springgrabben
dom pi dej ocksi."
*
S:t Byrflkratius

"I^, men de gor

i Bofors

Grdsmattornavid kanalen ovanfor kontoret
hadeslagitsoch en lasibil anldntfor att hdmta
och kora bort det hoprdfsadegriset.
Ndr grisei d.rphlastatborjar "gris"-gubbarna
gi bort frin omridet. Just som chauff6ren
skall sitta upp i lastbilenfir han syn pi. en hog
med hoprdfsadelov bakom badhuset. Han
ropar efter gubbarna:
- Skall ni ha med den hdr hogen ocksi ?
Den ena av gubbarna stannar upp ett ogonblick men fortsdtter sedanunder det han ropar
till svar:
tt
- N.j, di' d' inte vlran.
13tt
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Giutgods i liittmetall
Virt tillverkningsprogram omfatrar :

F
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hand- eller maSandgiutning,
skinformningfcir mindre resp.st6rre
antal detaljer,upp till 1 tons stycke-

f<ir stora serier.
Pressgiutning
Styckevikterupp till 8 kg i aluminiumlegering. Ger gods med stor
VIKT.
mittnoggrannhet. Vi
pressgjuta
dven
i
mdssing.
f<ir storaserier,
Kokillgiutningr
ger god precisionpi godset.
f<ir stora serier, di
Sinksrnide
hcigahillfasthetsvdrdenefterstrdvas.

Mekanisk

J
J

F
fr'l

F
F

:<
F.l

bearbetning

Vi bearbetar iven Ert gjutgods.
Bland de ftirdelar Ni erhiller vid
gjutning och bearbetningpi samma
stille kan ndmnas:Kassationvid be-

Stinger, riir och profiler
Vi itager oss leveranserav stdnger,
rcir och profiler frin eget verk i
aluminium. Grrivreprofiler levererar
vi genom vira engilska f<irbindel-

F

ser. Vid f<irfrigningar ber vi Er
uppgeanvindningsomrS.de
och fordringar pi materialet fcir val av
limpligaste legering.

Plet i aluminium
Vi har genom vira engelskafcirbindelser goda leveransmcijligheter
av

J
-.1

arbetning hos Er bortfaller. Minskadefraktkostnader.F<irenklad
kontroll och leveransbevakning.
Underlittat ink<ipsarbete.

plit i siv2il renaluminium som alum iniumlegeringar.

Teknisk service
Genom vir mlnglriga erfarenhet
kan vi ge Er vdrdefulla rid och fcir-

slag vid nykonstruktioneroch kon
struktionsfdrbittringar.

Korta leveranstider

Ir'l
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F
F
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ton. F<irtackjlrn var produktionen&r
1936 ca 1.048 tusen ton mot 1952 ca
1.0)0 tusenton, medan1947 ProdukNr 4 - 1952
tionen uppgick till ca 189 tusen ton
och 1951 till ca 891 tusenton. Vdsttysklandimporterarfcir ndrvarande75
i 100 tusen ton jdrn och stil Per miBoforsverken
nad, medan exporten uppgir till ca 75
Friretagsnimnden vid Boforsverken tusen ton per m&nad. Under ir 1953
hijll under ordfdrandeskapav Dispo- berdknasemellertid exPortenper minent Eaert lVijAander m&ndagenden nad stigatill ca 150 tusenton.
V2irldsproduktionen berdknas idag
17 november 1952 sitt fidrde ordinaca 210 miljoner ton stilg6t,
utgtira
rie sammantrddefdr &ret.
varav pe Sverige faller blott ca 1,5
miljoner ton, medanmotsvarandesiffKonjunkturli)get
ror f6r tackidrn dro 150 miljoner ton
Disponent W ijkand'er ldmnadef<il- och 890 tusenton.
rejande redogiirelse fijr det aktuella
Slutligenkan i dettasammanhang
Sveriges
konfunkturldget.
dovisasn&grasiffror avseende
I konjunkturdversikten vid fiire- jlrnmalmsexport. Vdsttysklandir f<jr
g&ende fdretagsndmndssammantrdde ndrvarande vir stiirsta avnlmare av
jdrnmalm med under Lr 1957 ca 4,J
nimndes, att allt talade fdr att vi
gingo emot ett fcirsdmrat ekonomiskt milioner ton mot ca 9 miljoner ton ir
ldge med hirdnande konkurrens och 1938. Hd'rndstkommer England med
sjunkandepriser. Det ir alltjdmt sam- ca 3,5 miljoner ton mot ca 1,6 miljoma tendens med vikande koniunktu- rct hr 1938,USA ca 2,5 miljoner ton
mot 295 tusen 1938 samt Belgien ca
rer, och bel2iggftir denna uppfattning
f&r man bl. a. av Konjunkturinstitutets 1,! miljoner ton mot ca 5)6 tusen
1938. SammanlagdaexPorten av janfdr kort tid sedan offentliggjorda
hostrapport liksom av uttalandenvid malm uppgick &r 1951 till ca 15 milArosmissan den 8 november och av joner ton mot ir 1938 till ca 12,7
LO infdr den stundande fiirhand- miljoner ton.
Fdr sistlidna septemberuppgick den
lingssdsongen.
Det rider nog inget tvivel om att en totala exporten till ca 589 miljoner
betydande kostnadsminskningm&ste mot ca 918 milioner kronor fcjr samma
komma till stind f6,r att landet skall minad 1951 och importen till ca 694
kunna upprdtth&lla sin livsviktiga ex- miljoner mot ca 756 miljoner kronor.
port. I nigon min kanske ldget kan De dr huvudsakligende kraftigt redupiverkas av sjunkanderimaterialpriser cerade priserna p& massa och andta
och stigande tillverkningskostnader i skogsprodukter, som f6rorsakat nedutlandet, men detta rdcker ingalunda, g&ngeni exportvdrdet. Massaexporten
utan vira egna direkta produktions- har nu Ster kommit iging nigorlunda
kostnadermiste nedbringas.Det finns med tillfredsstlllandekvantitetet,men
inte plats fdr nlgra nya ld,nedkningar, priserna ligga ca t0 e 60 /o urder
utan miste vi inrikta osspi att fiirsdka f6rra irets motsvarandeDriser. Det
reducera levnadskostnadernamed bi- finns silunda anledning rlkna med en
beh&llandeav realliinen. Det kanske avsevirdfrirs[mring i landetshandelsallra viktigastefdr oss dr att fdrsdka balans liksom redukiion av valutafeserven.
tika produktionsintensitetensamtbittre
Levnadskostnadsindex,
som under
utnyttja produktionsappararen.
Vdsttyskland torde idag utgcira den andrakvartalet i Er stegmed 6 enheter
faktor, som mer ln n&got annat land till talet 213, har dessblttre icke stigit
piverkar vira exportmiijligheter. Si- ytterligare under tredje kvartalet.
Konjunkturutvecklingen &terspeglar
lunda kan ndmnas,att produktioneni
Vdsttyskland av stilgd,t och tackjdrn sig lven i fiirsiljningslZiget fdr Bofors
och Boforskoncernen.Fcir civilt stil
frir ndrvarandedverstiger i ton riknat
utgrir inkomna order 60 /o och ioneper minad produktionen under ir
1936.Dettasenareir var produktionen liggande order 80 /o av motsvaratde
siffror 1951,allt rdknatPer 31 oktober
av stilgdt ca I.235 tusen ton mot fdr
medan
L952. Jdmfort med tiden fcir fciregi1.300
ton,
iiver
tusen
dagen
kan
1947 produktionen uppgick till 255 ende f<iretagsndmndssammantrdde
tusen ton och 1951 till 1.126 tusen registrerasin mindre cikning av in-

komna order men en fortskridande
sdnkning av inneliggandeorderstock.
Fiir att kunna fullt utnyttia valsverket pi Kilsta erfordras antingen iikning av exportenav valsatkvalitetsstil
kaoch/eller <ikningav heiarsmedjans
Dacitet.f<ir vilket senareerfordrasengagerandeav ytterligare arbetskraft.
Fiir Nobelkruts civilkemiska tillverkningar iir prisliiget synnerligen
bekymmersamt. Ndstan samtliga tillverkningar siljas f6r ndrvarandetill
priser,som icke fullt tdckakostnaderna. Aven rVedaverken ha rikat i ett
besvdrligtldge.Orderbristenhar redan
fciranlett permitteringar av ett 25-tal
man, och, ddrestingen lndring till det
blttre intrdder,beriknasytterligareett
50-tal anstillda bliva permitteradevid
vid Nohab,
irsskiftet. Sysselsdttningen
Ulvsunda och Tidaholm dr fortfarandegod.
DireAti)r Soblman framhcill om
den internationella koniunkturutvecklingen, att allt tyder pi goda konjunkturer fcir USA under 1953. Aven om
utgifterna fdr genomf6rande av rustningsprogrammet natt sitt maximum
dettair, torde numerade civila behoven
vara sL stora,att det icke finns anledning rdkna med nigon direkt avmattning i konjunkturen.USA-konjunkturen ir emellertid icke pi samma sdtt
f cir
somunder1930-taletutslagsgivande
den rivriga vldden, och detta beror i
fijrsta hand pi bristande konvertibilitet mellan dollarn och ovriga valutor.
Sverige ar mera beroendeav konjunkturutvecklingen i de vdsteuropeiska
linderna, i fcirstahand England,VIsttyskland och Frankrike. England har
som bekant for ndrvarandeett bekym'
mersamtekonomisktldge,vilket bl. a.
piverkar v&r export pi detta land av
massa,papper och trdvaror. I Frankrike ha infcirts nya importbegrdnsningar, vilka dven dessaverka hdmmande p& vir export av skogs- och
verkstadsindustriprodukter.I Viisttyskland ha emellertid importmdjligheterna stegrats,samtidigt som exPorten
skjutit i hrijden. Detta betydersannotikt cjkade mii jligheter fcir oss att
avsltta v&ra produkter pi den tyska
marknaden,dock icke vad betriffar
massaoch papper i nigon st<irreutstrdckning. Vi m&ste under r&dande
frirh&llandeninrikta ossPe nya marknader. Sydamerika6r i detta avseende
mvcket hirdarbetat. och de mest betyielsefulla linderna Argentina och

det hela taget torde man pt centralt
hlll vara tdmligen tillfredsst?illd med
utved<lingen av fdretagsndmnderna
och derasverksamhet. Fdr att emellertid ytterligare stimulera till att giira
fdretagsndmndernatill det goda samfdrsttndets instrument, som varit parternas avsikt, ha SAF, LO och TCO
gemensamtfcirordat en s. k. aktivisering av fiiretagsndmnderna.Med detta
har man nirmast avsettatt skapastcirre
f6rutsdttningar fcir arbetstagarna i
allmdnhet att skola sig i vissaviktigare
f fi,gor.
F6r dndamilet ha ndmnda organisationer i samarbete med Ekonomisk
information, ett samarbetsorganfcir
organisationernaoch staten, litit utarbeta vissa brevkurser, avseddaatt anvindas som underlag frir studier i
cirklar.
Den centrala kursen "Aktiva fciretagsndmnder" bestir av sammanlagt5
DireAtdr Wablsteenframhdll, att en brev, i vilka huvudsakligen behandlas
avsevdrdproduktion i smedjanskulle erfarenheternafrin den hittillsvarande
f<irbdttra situationen fcir valsverket. fciretagsnimndsverksamheten,organiLandets behov av heiarsmide kunde sationsformer och praktiska organisaf<ir dagenuppskattastill ca 20.000ton tionsproblem ftir fd,retagsndmnderna,
smide av s&dan art, som skulle Passa arbetsgivarnasinformation av ndmnBofors tillverkningsprogram.
derna, fcirslagsverksamheten,
samridet
inom
ndmnderna
vidareinformasamt
DireAtiir Soblman erinrade om att
exporten av kvalitetsstil i ton rdknat tionen frin nzimndernasverksamhet.
I breven stlllas fr&gor och uppgifidag var mindre dn fdre kriget samt
ter,
som skola vara utgi.ngspunkt fiir
att man i de stora marknader, som
samtalen
inom studiecirkeln. Vidare
verkiigen funnos, borde kunna finna
finnas ett antal fr|gor, i vilka fiirutavsdttningfdr v&rt st&I.
sdttasskriftliga svar, redovisadei sdrskilt svarshdfte. Dessasvar. som skola
Aktiuisering au fdretagsformuleras av kursdeltagarna, skola
ndmnderna
insdndas fcir granskning till EkonoNotarie Sidbolm ldmnade ftiljande misk information.
Denna kurs synesi fdrsta hand vara
redogtirelse fiir planerade itgirder
avsedd fcir fdretagsndmndsledamiiterkring fciretagsnimndetna.
Sedanavtalenmellan SAF, LO och na. Fcir genomging av kursen kunde
ordinarie
TCO om fciretagsnimndertillkom, har lZimpligenfciretagsndmndens
fiir de flesta arbetsplatserbildats fdre- ledam<iter och suppleanter indelas i
tve grupper, vardera med en cirkelletagsndmnder. Fijr hela landet rlknar
man idag med ca 3000 s&danandmn- dare. Sammantrddena,ett f6,r varje
der. I Bofors har fd,retagsnimnden brev, kunde fdrslagsvisd.garum var
verkat sedansenarehdlften av Lt-1948. fjortonde dag i lnmplig, av bolaget
Andamilet med en fdretaqsndmnds tillhandahillen lokal. Ddrest man satte
verksamhetskulle vara att ierka fcir iging i bcirjanav januari 1953, kunde
goda produktions- och arbetsfijrh&llan- kursen vata klar nigon ging i slutet
den vid fdretaget. Man syftar till pro- av mafs.
De personer, som deltagit i denna
duktionsmlssigt samfcirstind mellan
parterna, ett samarbetemellan fijreta- kurs, kunde senare, om si ansiges
get och de anstdlldaifriga om produk- l2impligt, var och en bilda sin studietionen. Samtidigt strlvar man efter grupp fdr genomg&ngav sammakurs.
att pi bdsta miijliga sdtt skapa goda
Det finns ytterligare n&gra av Ekoarbetsf<irhtllanden.Samfdrsinndetmel- nomisk information utgivna brevkur"Fciretaget och samhillet",
lan parterna borde kunna leda till ett ser med "Hur man ldseren balansrdkning"etc.
stirkande av samhcirighetskdnslan
ftiretaget, ett skapandeav en vi-kdnsla Den senarekursen dr ndrmast avsedd
ledamdter,och
med f<iretaget, allt till frdmiande av f<ir fciretagsnd.mndernas
det centralaoch fcir oss alla vdsentliga, kunde man fdr denna t[nka sig ett
ndmligen hdjande av produktionen.
liknande grupparbete inom fdretagsFrin de centralaorganisationernas ndmnden, som fcir kursen "Aktiva
dgnatsstor fciretagsndmnder".Bildningsorganisasida ha fiiretagsndmnderna
tionerna ABF och TBV torde kunna
uppmdrksamhet och intresse, och pi
Brasilien sakna erforderliga valutor.
Indien, Pakistan och Afrika torde
emellertid kunna bliva marknader f6r
svenskaprodukter, men iven hlir biirjar konkurrensen, i fdrsta hand fr&n
V?isttyskland,att hhrdna.
Herr Gdsta Nilsson berdrde ffigan
fdr kvaliom avsdttningsmcijligheterna
tetsstilet frin valsverketpi Kilsta och
efterlyste de ndrmare planerna ftir avsdttningenav detta stil.
Disponent lYijkander erinrade om
att man frin bcirjan rdknat med att
kunna silja ca 10.000 ton stil per ir,
och denna kvantitet torde man fortfarande viga rdkna med som siiljbar pi
den in- och utldndska marknaden.Under nu ridande fiirh&llanden berdknas
ftjr valsverket en produktion av ca
40.000 ton per Lr, varav emellertiden
stor del beriknas kunna konsumeras
av smedjan.

)

taga hand om och organisera studieverksamheten kring de frigor, som
ber<irasi ovriga brevkurser.
Ekonomisk information har vidare
litit spelain en kortfilm, som behandlar kostnadsfrigorna inom ett fiiretag.
Denna film iir emellertid dnnu icke
f.drdig, men torde man kunna rikna
med att disponeradensammainom de
nirmaste minaderna. Det kunde vara
lZimpligt att visa denna film vid ett
senarefdretagsnri.mndssammantride.
Pi de olika arbetsplatserna
ha uppsatts affischer med uppgift att rikta
uppmdrksamheten pi fiiretagsnlmndernas id6innehill och arbetsuppgifter. Det finns sammanlagt 12 olika
affischer, och var och en av dessaskall
sitta uppe tvi veckor.
Slutligen har i kampanjen kring
fciretagsndmndernatill arbetstagarna
utdelats en folder med vissa uppgifter
om brevkurserna etc., givits sdrskilda
radioprogram samt fcirekommit artiklar i de dagligatidningarna.
Pi fcirslag av Disponent l{/iiAander
besliit Nimnden, att studieverksamheten skulle genomfiiras enligt de ovan
skisserade planerna samt att Herrar
Olson och Sjdholm skulle ndrmareutforma programmet fd,r detta arbete.
F orslagsuerksamheten
Dire ktdr l{/ ahlsteen meddelade,att
fcirslagskommitt6n vid sammantrdde
den tl november 1952 behandlat11
olika fcirslag. 7 av dessaha ansetts
virda bel6,ning, 3 ha bordlagts fdr
ytterligare utredning, medan 1 f6,rslag
inte ansettsvdrt nlgon beliining. Hittills under lret hade inldmnats19 f6*
slag, varav 10 frin Verkstiderna, 4
frin Metallurgiska avdelningatna, 2
frin Elektriska avdelningen, 2 frhn
Centralfd,rridet och 1 frin Byggnadsavdelningen.

Vad kan gdras for fr)rbilligande
au produktionen?
Direhtr)r ltr/ablsteen inledde denna
programpunkt med fdljande anfciranoe.
Konjunkturerna fortsitta att vika,
och det ekonomiskaldget fcir svensk
industri iir idag synnerligen labilt. Ett
flertal industrier ha redantvingats vidtaga vdsentliga driftsinskrdnkningar, i
fdrsta hand beroendepi att de framst2illda produkterna Eetingat alltfcir
hcigapriser jiimfiirt med de priser, som
de utlindska konkuruenterna kunnat
bjuda. Sisom redan tidigare meddelats ha rJ7edaverkensett sig nd,dsakade
att permittera en del av sina anstdllda,
och det dr my&et sv&rt att bediima de
nirmaste framtidsutsikterna ftir detta
ftiretag.
Fdr bolagets egna bide civila och
militdra produkter dr priskurvan fal-

i

J

,I

I

1

I
I

1

..1|

{i
i.tl

ii

lande, och svirigheterna fcir bolaget
att hdvda sig i konkurrensenbli allt
stdrre. Vinstmarginalenpi produkterna krymper mer och mer och dr i vissa
fall direkt nesativ. Skulle denna tendens fortsltta-, vilket icke fcirefaller
osannolikt, minskas givetvis orderingingen med ty Etfciljandekonsekvenser frir driften och fcir de anstdllda.
Man stdller sig dlt ffi,gan: "Kan
ingenting gdrasf<ir att fcirbilliga produktionen?" Frigan miste besvaras
iakande,men pi vilka vdgar man skall
komma fram kan diskuteras,och i
fortsdttningen skall endast anvisas
nigra sidana. Det kan ddrvid inte
undvikas, att man miste berciravissa
spiirsm&l,som kanskeha mera facklig
hemvist,liksom uttala en del sj?ilvklara
sanningar. Den fortsatta framstdllningen berijr alla kategorieranstdllda,
dven om vissafrigor i huvudsakhdnfcira sig till arbetarparten.
Var och en [r idag medveten om
att produktionen ir avgcirande frir
levnadsstandarden.Trots detta synes
det fcjr mlnga yar^ en ovidkommande
sak att i praktiken istadkomma bdsta
m<ijliga produktion. Det 1r svirt att
sdgavarplLdetta beror, kanske i n8.got
fall p& bristf?illig information fr8n
fciretagsledningenseller arbetarledningens sida. Det kan i detta sammanhangvata ay intresseatt omnd.mna
ett nyligen gjort uttalandei tidskriften
Fackfdreningsrcirelsen:"Varie medlem i en fackorganisation behriver
bittre och sikrare grepp om produktionsproblemen.Bristernah?irvidlagZir
nutida fackfcireninssrdrelsens
kanske
besvdrligaste
brist."-Av dettauttalande
vl,gar man dra den slutsatsen,
att sambandet mellan investering, tillverkning och ekonomi d.r oklart fcir dem,
som arbetai produktionen. Hir skall
emellertid inle redovisasnisra konkreta fall, som verifiera uttalandeti
Fackfcireningsrcirelsen,att arbetarparten i verklighetcnhar ringa fcirstielse
fcir medansvareti produktionensekonomi, bide niir defgiiller ackordsuppgcirelseroch andra fr&gor.
Varje liten fdrbiittring av nu ridande produktionsfcirhillandenir av vdrde. Frinvaron frin arbetet och hillande av arbetstidernadr kanske inte
nigon stor ffiga i detta sammanhang
men borde vara ldtt att kommatillrdtta
med. Fciregiende
ir var i genomsnitt
varje dag ca 100 man borta f.tlrl arbetet pi grund av beviljad eller sjdlvtagenpermission.Det kan ndmnas,att
irets ?ilgjaktkrdvt ca 3.000 timmar frir
tillhopa I27 man. Statistikenvisar, att
den lokala arbetsledninsendr olika
givmild, di det giillcr permission,
vilket iterspeglar sig i mindre permissionsfrekvenspn vissa h&ll. Sedan
bdterna frjrstjksvistaqits bort frir f6r

sen ankomst, har antalet "gl<imda" ner, sorl ha nigon god id6, hilla denna
stdmplingarcikat med ca 55 /o. Det inne, di de vid annatfrirhillande anse
fcirekommerganska ofta, att man slu- sig kunna "trampa nigon kollega pi
tar arbetetfcire faststriildatider. Nisra
tirna". Denna hdnsynsfullhetir icke
arbetareplbrirja sitt middagsmitro a riktig, utan bcir var och en, som har
15 minuter fcire den bestimdamiltids- nigra fcirslagatt kommamed, icke dra
rasten och stdmplar frjrst senare in sig fcir att redovisadesammatill sina
arbetstiden,andri Stertvdttar och kld.r civerordnade. Aven frirslasskommitom sig fdre arbetstidens
slut. Vad kan t6n emotserfcirslag,syftandJtill organu grirasfcir att man skall komma tillnisatoriskafcirbdttringar,vilka i m8nga
rdtta med dessafcirh8.llanden,
som vril fall kunna van vd'l si vdrdefulla som
enligt alla partersfcirmenandeinte dro fcirslagtill rent tekniskafrirbdttringar
tillfredsstdllande
? HIr fordras insat- och dessutominnebdrabetydandekostser av fackfcireningar och klubbstyrel- nadsbesparingar.
ser fdr att alla skola fi klart fdr sig,
Ovan har redovisatsett antal frigeatt de regler, som givits i gnllande stdllningar,som borde kunna leda till
arbetsavtal,
ocks&m&stefciliasoch vara en givande diskussionmed stdllninssrdttesnciret
fcir varsoch enshandlande. tagandenoch fcirslag,allt siktandepi
Arbets- och metodstudier borde fcirbilligandeav produktionen.Det ir
kunna fdrekommai stcirreomfattning synnerligenviktigt, att alla, som syssh
dn vad hittills varit fallet. S5.dana
stul med produktionen, komma de prodier omfattas emellertid med mycket blem, somgdlla densamma,
nirmare in
ringa intresse. I vissa fall mcita de p& livet, och fcirslagsviskunde ifrlgamotstind, inte barafrin arbetstagarnas sdttas,om det icke skulle vara en hel
utan dven frin den lokala arbetsled- del att vinna p& om representanter
fdr
ningens sida. Arbetsvirderingenhar s&vdlarbetaresom arbetsledning,avju tidigare varit fcjremil frir ingiende delningsviseller klubbvis,sattesig ned
diskussion
parternaemellan,menytter- och diskuteradeinom derasarbetsomligare utredningar erfordras i denna ride hcirandeproblem, pi sammasdtt
viktiga fr&ga. Senastegrenen pe ar- som sker vid skyddskommittdernas
betsstudietrddet,MTl\4-metoden-, bcir sammantrzi.den.
ocksi prdvas. Alla de olika metoderna
I de nya metallurgiska anlaggbetraktasnog i de flesta fall allti?imt ningarnapi Kilsta ha gjorts betydande
med misstro frin arbetarpartens
sida, investeringari olika slagsproduktionsoch man kan ffiga sig, varfrir arbets- medel. Man har ddrvid inriktat sig pl
tagarnai allmdnhet dro si stora mot- att skapamodernaoch Lndamilsenliga
stindare till de rationaliseringsm<ijlig- anllggningar, som skola kunna ge en
heter, som dessametoderbjuda.
hrig produktion per man och timme.
En annan faktor i detta samman- Anliiggningarnadro ocksi arbetskraftshang dr kassationerna.
Dessakostabo- besparandeoch orsaka arbetarna s&
laget mycket pengar varje fu, och det litet fysisk anstrdngningsom m6jligt.
maste vara vars och ens strivan att Den maximrla produktionen,som annedbringadesammatill ett minimum. ordningarna dro konstruerade fcjr,
Kassationernamedfciraicke blott fcir- miste utvinnas, di vid annat fcirhilluster i material och nediast arbete lande det ekonomiskautbytet kommer
utan leda dventill leveransfdiseninsaratt bliva diligt och omcijliggcirafcir
med minga ginger allvadiga kon"se- bolaget att hd.vdasig i konkurrensen.
Kvenser.
Fciratt kunna bibehilla dagenshciga
Det fcirekommer ett visst siriseri fcirtj2instlZige
dr det ett oawisligt villmed elektrisktljus, vdrme och vatten, kor, att produktionen iikas per man
som, dven om av mindre betydelse. och timme,utan att ddrfcirproduktionsdock inneblr en oncidigkostnad fcir kostnadernastiga. Det fordras med
bolaget.
andraord stcirreeffektivitet och arbetsBetydandesummorkostaarbetsverk- vilja. Personalinskrdnkningar
miste i
tyg, slipskivor, oljor, trassel, rengci- mci,jligaste
min vidtagas,liksom ratioringsmedel och liknande materiel. naliseringav tempogingar och arbetsKanske skulle en sparkampanjstimu- rnetoder.Vidare miste iakttagassparlera till mindre fcirbrukning av dessa samhetmed rivaror och fcirbrukningshjnlpmedel? Under kriget organisera- materiel. I detta sammanhangkan
des i ridande bristsituationmed bista ndmnas, att vissa av vlra tidisare
resultaten smcirjoljeransonering
inom kunder vlnt ossryggen f<ir att i Tyskbolaget, och detta visar, att man i
land och England billigare inkiipa sitt
verkligheten kan vinna mycket med behov av heiarsmide.Fciratt S.teivinna
en dylik itgard.
dessakunder miste vi kunna bjuda
Alla m&ste,var och en pi sitt hill,
sdnktapriser.Skullevi ickelyckasmed
bidra till att fdrbittra produktionen. att pressaned v&rakostnader,kan det
Icke minst viktigt i dettasammanhang bliva nridvdndigt med driftsinskrdnkiiro renaorganisationsfrigor.Det fcire- nlngaf.
kommer tyvdrr icke sdllan, atr persoEtt frirsta villkor fdr att komma till

Det Ir inte alitid det rider det bdsta att mycket"luft" inrymdesi desamma.
fiirh&llande avdelningarna emellan, Som exempelhZirp8kunde ndmnas,att
och det f<irekommernog ofta, att den pi vissagamla ackordkunnat registreena avdelningengcir sakensvirare In
ras en produktionsrikning med icke
ncidv?indigtfcir den andra, viiket allt mindre dn ca 2oO /o. Risk fcireligger
verkar enbart till nackdelfcir produk- fcir att iven under senare ir satta
tionen. Man bcir s&iundaeftirstrdva ackord inrymma stora upparbetningsett bdttre samarbete avdelningarna marginaler. Det torde s&lundavara
mr;jligt att med nigot stcirrearbetsinDitporzent Wijkander framhcill, att emellan.
Fcirslagsverksamheten
dr en viktig
tensitet pi minga hill inom bolaget
de av Direktdr $trahlsteen bercirda
faktor,
vdsentligt
och
vara
det
torde
lZimpligt
<ikaproduktionen.
att
frigekomplexen vore fcir bolagets
igingsdtta
en
propaganda,
klargrir
som
Man
strdvar
frin bolagetssida efter
vidkommande utomordentligt viktiga
vad man egentligenisyftar med denna att i strirstam<ijligautstrdckningkunsamt att den stcjrstasvirighetenatt ni
bdttreresultatkanskeberoddepi bris- verksamhet.Minga arbetarehysa den na istadkomma en flytande tillverktande fcirtroendemellan arbeissivare felaktigauppfattningen,att det endast ning, men med hinsyn till den speduger med att framfora sidana fcjr- ciella arten av tillverkning vid Boforsoch arbetstagare.
slag,vilka kunna leda till patent.Man verken, ir det icke alltid mdjligt att
Herr Ragnar Olson forklarade,att bcir dven trycka pi att fcirilag till frir- genomfciraen sidan. Som en atgard
i
alla nog dro eniga om att den fortki- blttrad organisation dro minst lika riktning mot en effektivareproduktion
pande hrijningen av produktionen dr vdlkomna som frirslag till exempelvis kunde nlmnas,att man bcirjatfdrl?igga
en fdrutsdttning fiir ett bibehlllande en ny verktygskonstruktion.
Det kunde tidsplaneringentill driftsavdelningaroch en fdrbiittring av vlr levnads- nd.mnas,att man vid Volvo eivit ut na. Man hadeanledninghoppaspi
att
standard. En annan friga, varom icke en sdrskild,till alla anstdlldautdelad i fortsdttningenkunna Sstadkomma
en
rider lika mening, lr fdrdelningenav broschyr om fcirslagsverksamheten.
mera flytande tiilverkning itminstone
de hdgre produktionsresultaten.Di
Man bcir beflita sig om en bdttre fcir vissa serieobjekt.
det glller produktionen,talas meren- organisationoch en mera tillfredsstllDet fcirekommergivetvis emellanit
dels om vad man vdntar sig av arbetar- lande planering med uppldggandeav, en "felaktig" order, men
detta torde i
parten, men man bdr icke glcimma sivitt mcijligt, linga arbetsserier,
vilket allmdnhet bero pi att, sedanett visst
bort, att dven tjdnstemdnnenha m6,j- bidrar till en billigare produktion.Det arbetepibcirjats,
en konstruktionsdndlighet att lzimna sina bidrag till en finns nog itskilliga brister i ndmnda ring visat
sig erforderlig. Detta har i
fcirb2ittringav produktionen.
avseenden,och det skulle fcirvisso stor. utstrlckning varit fallet med
Det har ndmnts,att bolagetfcjrlorat verka stimulerandep& den enskilde 57 mm tornen,men torde man
dvenpi
vissaav sina kunder samtatt man inte arbetaren liksom p& arbetslagetatt dennapunkt ha anledninghoppas
pi
kan rdkna med att iter f3' bestiillninsar gcirasitt bdstamed en bdttreoch lingklararelinjer i fortsdttningen.
frin dessa,med mindre bolagetkunde siktigareuppliiggningav arbetena.
Givetvis strdvar bolaset efter att i
bjuda l2igrepriser. Det kan ifrigasdtDet av Direktcir lVahlsteen sivna stcirstamcij liga utstrdcknlng
istadkomtas,huruvida skillnadeni bolagetsoch uppslagetmed organiserad
samverkan ma rationella, effektivare arbetsmetode utldndska priserna pi exempelvis avdelnings-eller klubbvis b<ir dgnas
der. Det finns nog pi sina h&ll inom
hejarsmide huvudsakligen beror pi
all uppmdrksamhet.och men tordi pi
bolageten hel del brister hdrutinnan,
nigon stdrre skillnfd i respektive denna vdg kunna vinna mycket,promen detta torde till stor del bero oi
ackordspriser.Den direkta lcinekost- duktionen till frornma.
att arbets- och metodstudierna
icke
naden i procent av priset, torde icke
Sammanfattningsvis
kunde fd,reslis kunnat bedrivas i cinskvdrd omfattspela nigon avg<iranderoll, utan iro
f<iljande itgdrder fcir produktionens ning, vilket i sin tur bl. a. sammansannolikt civriga kostnaderfcir admi- frdmiandeoch
fcirbilliginde:
hdngermed svirighetenatt f& kompenistration etc. av den storleksordning,
tent folk fcir dessauppgifter.
Bdttre.organisationoch planering.
att de i hdg grad piverka priserna.
Korrektare ordergivning.
Samarbetet mellan avdelninsarna
Skulle liiget bliva sidant, att som
Underscikning
maste
fungera perfekt. Emellertid
av
mcijligheterna
fcir
fciljd av driftsinskrdnkningaromplaistadkommande
finns
nog
pi en del hill vissabrister
av
effektjvarc
ar
cering eller permittering av personal
betsmetoderdveninom andradn de i samarbetet,
och alla miste beflita sig
skulle bliva aktuellt, borde dessaitdirekt
om
att
frirblttra
produktiva
dessafcirh&llanden.
avdelningatna.
gdrder berciraalla personalkategorier.
Bdttre
samarbete
Fcirslagsverksamheten
brir pi allt
de
olika
produkVad angir arbetsintensiteten,har
tionsavdelningarna
sdttfrdmjas,och bolagetdr berettmedemellan.
det kanskefrir bl. a. Kilstas vidkomverka till alla ldmpliga atgdrder herutmandefunnits fog fcir viss kritik, men Propagandafcir frirslagsverksamheten.
innan.
och
av
kassationerna
Underscikning
fdr dagen kan detta knappast vara
av
iokalisering
orsakerna
deSedan ett par h tillbaka har man
till
fallet, sdrskilt sedan den teoretiskt
inom
samma.
bolaget fcirsciktekonomisktkartnuuppstiillda produktionskapaciteten
Organiserande
av
samarbetskommitldgga
fcirekommandekassationer.Vemera uppn&ttsoch i vissafall t. o. m.
t6er
avdelningseller
klubbvis.
avdelningardelgivasresulderbcirande
dverskridits. Man torde icke kunna
bortse ifrin att det oi sina hill frireDirektdr lVahltteenerinradeom att taten av dessakassationsutredningar,
Iigger en markantpr-oduktionsh<ijning, han i sitt inledningsanfdrandefram- men det nr mrijligt, att vederbdrande
och detta som f<iljd av stcirrearbets- hillit, att de aktuella produktionsfri- arbetareicke i alla fall fi.tt del av
prestationerfrin arbetarnassida.
gorna bercirde icke endast arbetarpar- utredningsresultaten.Vidareinformationen till arbetarnai dessafrigor bcir
En viktig faktor, d& det giiller pro- ten utan aila kategorieranstdllda.
duktionen,rir riktig ordergivning,och
P& sina hiil inom bolagetfcirekom- kunna bliva blttre och mera fullpekadesi dettasammanhang
pi ett fall mer produktionscikningar,men detta stiindig.
med felaktig ordergivning och det torde icke vara fdrhlllandet i strirsta
Herr Gdsta Niltson var enig med
otillfredsstiillande ekonomiska resul- allmdnhet. En hel del av de samla Direktcir \Tahlsteen om att envar
tat, som hdrigenomuppstitt.
ackordenvoro menga ginger silatta.
miste respektera arbetstiderna. Se
ett gott resultatdr att samtligaanstdllda helhj2irtatmedverka. Ledarna fcir
och
de olika personalorganisationerna
deras medhjdlpareinom dessamiste
positivt ingripa och frirsdka bringa
fcirstielse fcir och civertygasina mediemmar om vad tiden verkligenkrdver
av ossalla i bercirdaavseenden.
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skeddenog i strirstautstrdckning,dven
om det kunde finnas en och annan,
som inte hdll tiderna. Den som emellertid icke rdttade sig efter arbetsavtalets fcireskrifter om arbetstiderna
blev pimind om sin skyldigheth?irutinnan rivenav de egnaarbetskamraterna och vederb<irande
klubbstyrelse.
Vad betriiffar arbetsstudierna,
funnes nog alltj2imten viss avog instillning till desamma. Detta vore i och
fcir sig beklagligt, men torde fcirklaringen till detta frirhillande ligga
i den olyckliga start dessastudier pi
sin tid fingo i Bofors. Infcirandetav
MTM-metoden torde i allmdnhetmedfcira stcjrrekrav pi arbetstaktenhos
vederbdrandearbetare,och dettamedverkade sannolikt till den bristande
fcirstielsenfcir metodstudierna.
Det av Direktcir $Tahlsteen framkastadefd,rslagettill nlrmare samarbete pa respektiveavdelningar skulle
sdkertvara gagnrikt fcir produktionen.

pi det hela taget anses\.ara fcir alla
parter tillf redsstdllande.

ningarna emellan. Mycket skulle gi
vetvis vara att vinna, produktionentill
Ingenjdr Kernpe framhcill, att ar- gagn, om man pe nlgot sdtt kunde
bets- och metodstudiernaborde dgnas rida bot pi dessamissfiirhillanden.
Disponent lVijhand,er fcirklarade,
mera uppmdrksamhetin vad hittills
varit fallet. Det torde vara ldmpligt att man borde taga vara. pe det av
med en del uppplysningsverksamhet Direktcir $Tahlsteenframfd,rdafdrslakring dessastudier och dlrmed sam- get om samarbetetpi avdelningarna.
manhdngandeproblem. MTM-meto- Hirvid skulle informationer kunna
den kunde lZimpligen anvdndasfcir l:imnasom bl. a. si[lvkostnadernafcir
verkstiderna fcir att f3. fram vissa en viss detalj i tillverkningen,allt for
hos
standardtider.I civriet kunde om me- bibringandeav en bdttrefcirst&else
todstudiernasdgas,att desammaegent- arbetstagarnaf<ir de produktionsmlsi vissasdrskilda
ligen voro mycket enkla att till?impa. siga fcirutsdttningarna
Frin tiinstemannahill vore man fall. Allt detta fdrutsitter sivetvis
fullt fcirtroendemellan parterna,och
beredd att pi allt sdtt medverkafiir
att f.FLflam biista mcijliga resultat av det dr endastatt hoppas,att man nu
det av Direktd,r \Tahlsteen f-rireslasna kommit ddrhdn, att ett sidant fcirtrosamarbetetinom respektive avJel- ende icke kommer att missbrukas.
Pi fdrslag av Disponent \Tijkander
nlngar.
beslcitNimnden att vid ett kommanVerAniistare Holnt ansl,g, att man de fciretagsndmndssammantrd.de
fortinom bolaget dgnade kvalitetsfrigan
sdtta diskussionernaom l2impliga italltfdr stor uppmdrksamhet. Det Ir
girder fcir frdmjandeoch frirbilligande
visserligensant, att bolaget kanske i
av produktionen.
Herr Edain Carlsson ans5.g sammFnga fall till jdmfcirelsevishcigre
hcirighetskinslanmed fciretaget vara
priser kunnat sdlja sina produkter just 0uriga iirenden
den kanske viktigastefaktorn fcjr att
med hdnsyntill en garanterathtig kvavederbrirande arbetare skulle kdnna
litet. Kvaliteten torde emellertid icke Bolagets lastbilar
sitt rdtta medansvar. Mycket skulle
i aIla fall vara avgorandefcjr en varas
Herrar Gdsta Nilsson och Ragnar
nog vara annorlunda hirutinnan, om
gingbarhet, utan borde man mera Olton erinradeom att de flesta av boen arbetare liksom en tidnsteman
sovra och upprntthilla kvalitetskravet lagetslastbilari avsaknadav limpliga
komme i itniutandeav sldanafrjrmiendasti de fall detta vore oundging- gaftge voro parkerade utomhus dven
ner s8.som
lcin under sjukdom och pen- ligen
ncidvdndigt.Minga g6.ngerdro- under vinterhalviret. Detta vore icke
sion. Ett stirkande av de band, som
ge avsyningsarbetetstcirre kostnader en riktig hushillning med de dyrbara
knyter en arbetaretill fciretaget,skulie
dn sjilva framstdllningenav produk- fordonen. Vidare vore det fiir chauftvivelsutan leda till stcirremedansvar
ten. I detta sammanhanqkunde ndm- fcirernamindre behagligt,sdrskilt vid
infdr arbetsuppgifterna.En rikad annas, att dven fcirsdljningskostnaderna
strdng kyla, att bcirja sitt arbete i en
svarskdnslaborde bl. a. leda till att
icke sdllan voro lika stora som siilva utkyld fcirarhytt. Lastbilsfrirarnaha
man blevekvitt den ofta fcirekommanproduktionskostnaderna,
vilket f<irhil- hittills varit hdnvisade att anvdnda
de instdllningen,att man inte behciver
iande miste vara mindre tillfreds- fcirarhytternasom matplats och omsparamed bolagetstid och pengar,di
klddningsrum, och fcjr att fijrbd.ttra
"det gcir detsamma,bolagethar r&d att stdllande.
Sisom Ingenjcir Kempe fcireslagit, fdrhillandena hdrutinnan borde ordbetala".
borde man, si lingt detta dr m<ijligt, nas med nigot sdrskilt mat- och omFrin arbetarh&llstrdvar man efter
fdrscikagenomfcirametodstudier,vil- klddningsrumfcjr denna personal.
att uppni biistamcijligasamarbete
med ket med slkerhet
skulle leda till en
arbetsledningen.Fr&narbetsledningens
D)sponent lY ijkander framhcill, att
blttre och billigare produktion.
sida visas emellertid icke alltid rdtt
man inom bolaget har sin uppmdrkEn annan viktig friga vore arbetsfrirst&elsefcir arbetarnassynpunkter,
samhetriktad pi dessafr&gor men att
disciplinen. lvlan kan nog sdga,att det
vilket &skidliggjordes med nl.gta
man hittills icke funnit nigon ltisning
idag dn di denna
exempel,himtade frin den egna verk- rider bdttredisciplin
pi desamma.
fr?Lgafor n|got ?Lrsedanvar uppe tjll
safiuieten.
behandlingi Fciretagsnimnden.Bola- Information till foretagsndmndsDe av Direktcir rJ7ahlsteen
llmnade
get
borde genom noggrann sovring fullmdktige
uppgifterna angiende permissionbland
de arbetssdkandeom mdjligt
100 man per dag - syntesvara tillHerr Ragnar Olson eftefi.rigade,om
endastengagerafrirstklassigpersonal.
tagna i civerkant.I varje fall miste en
Herr lVidsten ans&g,att samarbetet man frin bolagetssida vore bereddatt
stor del av ftirekommandeoermission
inom de olika avdelningarnaliksom medverka med lokal och fciredragshilvara fullt legitim sidan. Det funnes
avdelningarna emellan nog milnga lare fcir att som ett led i "aktivisesh mhnga fcir den anstdllde viktiga
verkginger kunde bliva bittre. Det per- ringen" av fdretagsndmndernas
privata uppgifter, som inte kunde klasamhetleimnavissa informationer till
sonligahdnsynstagandet
spelarhlrvidras av annat dn under den ordinarie
ullmiiktige.
lag alltfcir stor roll, och man kan nog f <iretagsndmndsf
arbetstiden,och det miste ansesvara
inte komma ifrin att fdrslas till fcirDisponent
lVijkander
fdrklarade,
fullt rimligt, att permissioni s&dana
bdttringarav olika slag.fram-stdllda
av att bolaget efter dlrom frln arbetarfall beviljades.
arbetare,m&ngaginger av rena pres- parten ndrmare framstdllt frirslag girIngenji)r Suartz ansig, att det fanns tigehdnsynicke bliva rdtt fcirstiddaav na skulle medverkahdrutinnan.
mycket positivt att registrera,di dei arbetsledningen. Sammafcirhillande
gZillde kontakten och samarbetetmel- fdreligger sannolikt dven mellan den Bussf orbindelserna
lan arbetsledninsoch arbetare.Inom direkta arbetsledningen
och hcigrearDireAtdr lYablsteen meddelade,att
plitverkstaden meste nog samarbetet betsbefiilliksom i forhillandet avdel- han fdrmedlat kontakt mellan arbetar,

parten och Nora BergslagsJirnvig
samtatt en sammankomst
Igt rum den
8 septemberL952 f6r diskussionav
bussfdrbindelserna.
Herr Edain Carlssorzframhrill, att
NBJ numera tillmdtesgitt arbetarpartens cinskemil om bittre bussfcirbindelser.

fcir att konsuiteraytterligare expertis gan. Han pitalade, att ijvertidsarbete
pi skyddsrumsbyggenoch ddrefter fclrekommeri ganskastor utstrlckning,
ldmna ut fcirfrl.gningar och scikabygg- och lven dE f&r man leva pn kaffe och
nadstillstEndsi att bygget kanskekan smrirgns.Om det finns nigon miijligsdttasiging under 1953. Marketen- het, hoppadeshan ddrf<ir,att ett marteribyggetkan fcir den skull pib<irjas ketenteribygge
skail kunna komma till
tidigast 1954.
st&nd.
Herr Hernan Anderssortfann det
Herr Eduin Er)hsson,som fcirklaramycket nedsl5ende,att arbetarnaej fFtr de, att det inte skulle bli roligt att
Ytterligare n&gra srndrre irenden
marketenteriet nu, ndr byggnadstill- vidarebefordra beskedet till rib.trfcjrekomtill behandling.
Strs stind kunnat utverkas. Arbetarnaan- kamraterna,fann det fdrvinande, om
ser,att ett marketenterid.rviktigare dn Boforskoncernen icke skulle kunna
skyddsrum. Herr Anderssonfrigade, ordna marketenterifrigan. Han if figaNOHAB
hade nigot emot sattedven,om det icke varit liimpligare
U nder direAt 6r Od elbergt ordfcjran- om bolagsledningen
att
arbetarna
uppvaktar
Llnsstyrelsen att bygga marketenteri i st?illet fcir
deskap sammantrldde fciietagsndmnden vid Nohab fcir femte gingen och fcirscikerutverkaen dndring i dess ungkarlshotellet.
under Sretonsdagenden 12 november instdllning, s& att marketenteribygget Direktdr Odelberserinradeiter om
kan g& ftire skyddsrummet.Herr A.
1952. Eftersomsammantrd.det
hcills i
de tre anledningarnitill att marketensambandmed p&bcirjandetav genom- erinrade i civrigt om de diliga mat- teribygget ej f. n. kan sdttasiging,
gingeo av brevkursen"Aktiva Fcire- rumsfcirhillandenavid fciretaget.
ndmligen
Herr loban I'{)lssort,som instlmde 1) skyddsrumsfcireskrifterna
tagsndmnder", hade sivdl ordinarie
helt i vad herr Anderssonsagt, pipe- 2) anspr&kenpi fd,retagetslikviditet
ledamdtersom suppleanterkallats. I
brevkursendeltaqer 24 av ndmndens kade, att man tidigare haft matrum i
3) mdjligheten att kunna utfcira bygordinarie ledamciteroch supDleanter. en verkstadsavdelning,vilket sederget billigare om nigon tid.
Fciredragningslistan
upptog endastne- mera tagits i bruk frir produktionen.I
Direktcir Odelberg hade ingenting
ett annat fall hade arbetarnaavst&ttde
d;rnndmnda
tvi lrenden.
emot
att en framstcitgdres hos Ldnssanitlra utrymmenamot lcifte om att
Meddelande ang. bolagets
fi dem tillbaka, ndr den portugisiska styrelsenoch fdrklarade, att bolaqet
motorvagnsleveransen
byggnads
var klar. Se gdrna skulle medverka. Han dele"dc
projekt
hade ej skett. Talaren hemstdllde,att fullt uppfattningen, att matrumsfdrEftersom uppgifter publicerats i
bolagsledningen skulle frirsrjka fA hillandena vore diliga vid fd,retaget
pressenom att bolagetfitt byggnadsoch skulle gdrnase,att vi kunde fi det
dispensfcir marketenteribygget.
tillstind fcir marketenteri, cinskade
bdttre i detta hdnseende.Vidorna frir
Het lobn LarstorzunderstrcikytterdireAtdrOd.elberginformera nrimnden
hilsan med de nuvarandefcirh&llandeligare de tvi fciregiendetalarnasuppom byggnadsplaierna.
na kunde emellertid i nison min eliBolaget har en hel del byggnads- fattning, som han trodde deladesiv
minerasgenom att frirl?ingalunchrasprojekt under utredning,av vilka mar- alla. Man har ldnge cinskatf& miijlig- ten till en timme, men detta fcirslag
ketenterioch skyddsrumero de strjrsta. het att f3" lagad mat under rasten, hadealltid stott pi motstind frin dem,
Fcir omkring Lty'2Zr sedankostnads- och d& man nu efter stora anstring- som bor p3. si lingt avstind, att de
berdknadesmarketenteriettill ca 1,) ningar lyckats utverka byggnadstill- dndn inte hinner fara hem. Han fiirmilj. kr. och ett fulltrdffsdkert skydds- st&nd,kdnns det bekldmmandeatt inte klarade, att man inte skulle ge upp
rum fdr 1700 personertill ca 2 milj. fi marketenteriet.Han erinradedven hoppet, men innan ett marketenterikr. Si mycket av de likvida medlen om den propagandafrjr bittre matfcir- bygge kan sdttasig&ng mlste ftiruthar investeratsi rdrelsen,att bolaget h&llanden,som gciresi skyddsarbetet, nlmnda tre hinder undanrdjas.
och hemstdllde,liksom herr Nilsson,
f. n. inte anser sis ha rid att sitta i
Ifriga om ungkarlshotelleterinrade
skulle ytterligare
ging nigot av dessa stora byggen. att bolagsledninger-r
direktcir Odelberg om att di detta
Dessutom tenderar byggnadspriserna overvdgafr8.gan.
byggdes,var den avgdrandefrFLganatt
Herr Einar Enghuin var av samma kunna skaffa bostdder. Arbetsstyrkan
att sjunka,varfcir ett uppskovkan synas fcirdelaktigt. Bolagetsnuvarande uppfattning. Han tdnkte mest peL kundeinte dkasutan att bostdderfanns
skyddsrumfyller inte de krav, som bcir v&dornafcir ungdomen,somkanskefir
tillg?ingliga, och di ansigs hoteilet
stdllas. Niir byggnadstillstindet fcir sin hilsa undergrdvd. Han ansig att viktigare dn marketenteriet.Dessutom
marketenteriet erhcills, underrdttades om nigon m<ijlighet finns att istad- uppgick kostnadenfcir hotellet endast
in- till en rinsa del av den berlknade
bolagetsamtidigt av Llnsstyrelsen,att komma en dndring i Llnsstyrelsens
byggnadslovicke skulle beviljas, om stdllning, si bdr man fcirscikaden.
kostnadenfcir marketenteriet.
Herr Eaert Miiller fcirklarade,att
icke skyddsrumordnadesi samband
Fh berr Nilssonsfriga om hur linge
med marketenteriet.Linsstyrelsentog gjutarnaofta haft matsalsfriganunder
byggnadstillstindetgrillde, fijrklarade
samtidigt iter upp frigan om ett fulldiskussion pa fackforeningsmcitena,
direkt<jrOdelberg,att han icke trodde,
har d3.alltid ldmnat
lrdffsikert skyddsrum fcir hela den och klubbstyrelsen
att man behcivdebefara,att det skulle
personal.som kan berdknasyara i ar- det beskedet,att fr|gat zir under utfdrfalla.
bete i krig. Relativt vidlyftiga utred- redning. Han fann det dZirfcirtr&kigt
Herr Anderssorzunderstrcik,att om
ningar och provborrningarhar redan att nu fi ett avslagoch hoppades,att
bolagsledningen
skulle reviderasin in- bygget icke skulle kunna sdttasi ging
utfcirts. Kostnadernafcir ett fulltriiffsdkertskyddsrumblir si h6ga, att det stillning si att marketenterifrigan nu, borde man ha en fdrsdkranom att
rran inte behcivervdnta i flera ltr plt
ir dnskvdrt att rummet kan utnyttjas verkligen blir kjst.
dven frjr civila behov, som lagerlokal
Fdrntan Wennerstrdm fcirklarade, nytt byggnadstillstind.
eller verkstdder. Eftersom *y.rdlgn"Herr loban. Larsson framkastade
att han nu, liksom tidigare; deltog i
terna anser, att skyddsrummetdr det den allmdnnauppslutningenkring ett tanken pi att som en niidfallsutvig
mestangeldgna,mestevi i fdrsta hand marketenterioch anlade sivdl medi- fdrliigga marketenteriet till skyddslgna oss derat. Bolaget kommer dirrummet.
cinska som trivselsynpunkterp& fri6

Direhtdr Odelberg upplyste om att Tidaholmsverken
icke innu betrakta Fiiretagsndmnden
skyddsrum verkligen anvdnts till matsom nlgon angeligenhet som personF<iretagsnimnden vid AB Tidarum, men han kunde knappast tdnka
ligen bertir dem. Det behdvs bittre
sig att dit fdrl2igga ett fullst?indigt holmsverken samlades den 27 nov. kontakter och mera kunskaper.
L9r2 tlll ordinarie sammantride unmarketenteri med kiik.
F6r de mera intresserade-ldmna
vi
der ordfdrandeskap av i)aeringenjdr
hdr nedan protokollen fdr de b&da
Hem Andersion var av den uppfattH. Prollius.
ningen, att hdlsovirdsmyndigheterna
fdrsta frlgorna:
icke skulle tillita detta.
Vilka representanterha arbetareresp.
F dretagsndmndens uerksamhet
Direhti)r Odelberg upplyste vidare
tjinstemin i Fdretagsndmnden?
om att bolaget kommer att scikabyggFdr att stika utriina intresset bland
nadstillstind fdr uppfcirande av en de anstdllda fdr Fd'retagsndmndens
Grupp
fdrr8dsbyggnad fcir huvudsakligen verksamhet hade <iveringenjdrProlsl.dana dieseldelar, som hemkommer lius, med hjnlp av nigra andra leda22,8
frln underleverantdrer. Byggnadendr mciter i nimnden, l&tit verkstdlla en
kostnadsberdknad
till 160.000kr. och "Gallup"-unders<ikninginom fdreta76,7
blir fiirlagd sciderom avd.79. Under- get. Till slumpvis utvalda represeo58,3
sdkning har gjorts om fiirridet skulle tanter frir olika kategorier anstdllda
28,6
kunna fdddggas till skyddsrummet, riktades en del frEgor, nd.mligen
men bolaget kan ej vinta tills skyddsHar Ni ldst referatet av sista
1) Vilka representanterha arbetare
rummet blir f?irdigt.
sammantrldet?
(resp. tjZinstem?in)i Friretagsndmnden?
Lokal erna for sand bliistring
Grupp
2) Har Ni liist referatet frin senaste
Herrar Nilttorz och Larston framsammantrldet?
stiillde ett par frigor angiende lokaler29,8
na fdr sandbldstring och putsning,
Ddrest svaret p5. frlga nr 2 var
77,8
vilka besvaradesav i)uering en1dr H olmjakande,stilldes ytterligareenderaav
18,2
quitf, som ifriga om sandbldstringen f<iljandefrigor:
14 1
anfdrde, att man pi sin tid tog ett
3) Vad sade Prollius om frakter fcir
fd'rsta steg fijr att vinterbona lokalen,
vira svenskafaftyg?
Ekonomisk daersikt
di man tog ut en grenledning frin
Vem skall giira mekanismdetaljer?
stora vdrmeledningen. Detta gjotdes
Kamrer trY/redenberggav fdljande
Varfcir stoppades Bonoplextillinnan vitbldstringen av gjutgodsetinriversikt <iver den allminna ekonoverkningen?
fdrdes. Sedanvitbliistrinsen kommit
miska situationen:
Fr&ga 1), som gav mdjlighet att
i gtng, ansessandblistringslokalen
bli
Under den gingna delen av iret
si litet anvind, att kostnadenfiir vin- visa kdnnedomom Fdretagsndmndens hade den allmdnna priskurvan pe
sammansdttning, besvaradesbdst av
terboning och indragning av vdrme dit
viddsmarknaden, med endast ett kort
gruppen "manliga tjdnstemin" ay
ej blir motiverad.
uppeh&ll, riirt sig ned&t och hiirvid
Herc Nilston trodde dock, att sand- vilka 58 /a kd,ndetill sina represen- kraftigt p&verkat de svenska exportbldstringen iindi ej blir slopad och tanter. Okunnigheten pi denna punkt
priserna och iven, fastin i mindre
hoppades,att sakenej skulle gl<immas var stdrst bland "kvinnliga arbetare" grad, importpriserna. Samtidigt hiirav vilka ingen visstebesked.
bort. Av sammauppfattning var fdrmed hade emellertid den lingvariga
Av svaren p3" ffi,ga 2) framgick, prisstegringsv&geninom landet fortman lYennertlrt)rn, som fdreslog, att
kontakt skulle tagas med Bofors labo- att 100 /6 av arbetsledarnaldsa refe- satt och fdrst under de senastem&naratorium fcir att fL flam en metod fcir raten frin Fdretagsnimnden,av man- derna visat tecken att hejdas. Kombehandling av r&godset,si att man liga tjdnstemdn 82 /6 samt bland merskollegii partiprisindex kulminerakunde komma iffitn sandbldstringen. manliga arbetare63 /o. Ldshtstenvar de i juni med siffran 322 och hade
under juli-sept. gitt ned till resp.
Direktiir Od.elberg omtalade, att minst bland kvinnliga arbetare, enlr
endast
22
av
dessa
hade
intresse
/6
320,
319,316. Stegringenunderfdrsta
andra metoder anvdntsbl. a. i USA;
men ingen var sl pilitlig som sand- fijr referaten. Det slags intresse fcir halv&ret berodde i fiirsta hand pl
ndmnden, som tager sig uttryck i nog- jordbruksprisernasetappvisahiijning,
bldstringen.
gtannaregenomldsningsamt behillan- under det att sinkta importpriser utIfri.ga om lokalerna fcir putsning
i minnet av det ldsta, framgick
de
g6ra huvudorsaken till nedglngen
redogjorde i)ueringenjdr Holmquist
genom besvarandetav nigot alterna- under de senasteminaderna. Pt de
fdr svirigheternaoch anfdrde som sin
tiv av frlga 3).
svenska import- och i synnerhet exuppfattning, att putsningsarbetet
dr av
De
kvinnliga
arbetare,
portprisnoteringarna
verkliha de berijrda
som
si liten omfattning, att det knappast
gen ldsa referaten, giira det tydligen prisfallstendensernapl vlddsmarknakan motiveraen sdrskildbyggnad.
desto mera grundligt. Denna grupp den haft en pitaglig effekt.
hade
till 44 % svarat korrekt pi
Vad exportpriserna betrdffar ha de
Rapport frin ft)rslagskommittdn
frtga 3. Dlligt komih&g hade de under stiirre delen av Sret visat en
Oaeringenidr H olmquist redogjorde manliga atbetarna,i det endast26
stark nedglng med nigot minskat
/o
fcir de fcirslag, som nyligen bekinats mindes det lista.
tempo de senasteminaderna. RZiknat
och framhdll i sammanhangetdet till
Resultatetav undersdkningenvickte
fr&n januari, dt exportprisstegringen
synesavtagandeintresset f<ir fcirslags- mycket intresse i ndmnden.
Det ir
kulminerade,har Kommerskollegiipi
verksamheten.
givet, att en viss felprocent ft.r tagas aktuella vlrldsmarknadsnoteringarblDireAtdr Odelberg understrijk att med i rdkningen, men sikert ger en- serade exportprisindex sjunkit med
alla miste uppmuntra fiirslagsverk- queten en ganska god bild av ldget. icke mindre dn 3O Vo och kommit ned
samheten.Vi ha i Sverigemycket fdrre Man kan, som dveringenjcir Prollius i ungefdr sammanivl som i sept.fd,rslagdn exempelvisi USA.
framhdll, iakttaga att de anstillda okt. 1950. (Den exceptionelltkrafil

tiga nedgtngen i de genomsnittligaex- heter att vid nuvaranderelativa kost- h&rdastav de minskadeinvesteringarportprisnoteringarnaberor givetvis vd- nadsldgeh?ivdasig i denna konkur- na. Det synesselundainte uteslutet,
sentligenpi den "stcirtdykning",som rens. Om denna hotfulla utveckling att verkstdderna hdrigenom ha att
prisernap& de ledandesvenskastapel- icke brytes i tid kan en svirartad emotseen efterfrigeminskningom ca
varorna, d. v. s. skogsindustriernas export-, produktions- och sysselsdtt- 200 miljoner kronor reknatper ir.
produkter. fciretett under &ret. Mest ningskris i ldngden svidigen undviVid en beddmning av de inbrirdes
betyderprisfallet p5"massa:i januari kas. Primirt erfordras en relativ konkurrensfcirhillandenamellan de
var genomsnittspriset1.600 kronor sinkning av den alltf<ir h<igtuppskru- svenskaoch de vdsttyskaexportindustper ton f<ir oblekt sulfatmassa,i ok- vade inhemska kostnadsnivin, vilket rierna, iiro givetvis de speciellafdrtober hade noteringen hunnit sjunka i sin tur friruts[tter en effektiv stabi- miner som de tyska exportfriretagen
till ca 500 kronor per ton, vilket dock lisering pi lcinefronten. En annan tillf<irsikrats av sina statsmakter,av
torde betecknaen nedre viindpunkt.) mcirk punkt dr regeringensfortsatta stcirstaintresse. Dessa fdrminer dro
Om man, i stdllet fcir aktuella vagran att Ld''ggaom sin ekonomiska vdsentligenav tre slag: skatteidttnavdrldsmarknadsnoteringar,
ldgger den politik i en mindre friretagsfientlig der, kreditstcid och valutaprivilegier.
minatlisa svenskahandelsstatistikens riktning genom slopandeav investeSkatteldttnader
innebdravdsentlieen
siffror till grund fcir en motsvarande ringsavgifter och andra pi niiringsli- att vid faststdllandet
av den beskattindexberdkning,finner man, att de vets internationella konkurrensfcir- ningsbaravinsten tillverkarnaf& draga
faktiska export- och importpriserna m&ga allvarligt iterverkandeingrepp. av 3 /o exportriren 1 /o av inkomstericke ha sjunkit lika kraftigt. Dock I stdlletskall nu bl. a. exportndringen na p5.exporten.Vidare f3, tillverkarna
lig den genomsnittliga faktiska ex- fFLbd'raden ytterligarebelastning,som avsdttaytterligare 3 /o ochexportcirerportnivin i augusti drygt 20 /a lagre den hirdnande kreditregleringenin- na ytterligare L /c av exportinkomsterzin under Aretsfdrstakvartal. Hd.remot nebdr.Detta sker, vil att mdrka, sam- na till en speciell reserv, och betaltidigt som myndigheternai vira vik- ningen av skatter hafiL ffu utstrdckas
st&r en nedging med endast 3 % i
den genomsnittliga faktiska import- tigaste konkurrentlinder dro i fdrd river en lO-Srsperiod.Aven vad gdller
prisnivin. Detta inneblr, att export- med att genomfciranya stcid&tglrder inkomster av tjdnster till utlandet
priserna i augusti hade fallit tillbaka fcir exporten i form av sivil kredit- samt inkomster av transitoaffarer fFL
till ungeflr sammaniv8.,som pi f<ir- som skattelittnader och andra fcir- sdrskilda skatteavdrag giiras enligt
viren 1951, d. v. s. innan den stora miner.
vlxlande grunder.
prisstegringen pi skogsvaruomridet
Valutapremieringen fciljer tvenne
Vad investeringsavgifteninnebdr
hunnit skjuta fart pi allvar.
fcir svensk industri fir man ett be- huvudlinjer. Enligt den ena f& exSocialstyrelsenslevnadskostnadsin- grepp om, ndr man ser resultatetav portcirerna
avsdtta4/a av sinaexportdex (1935 irs fr&n direkta skatter den enquete, som Industrifcjrbundet intikter till ett sirskilt icke transfereroch sociala fcirminer rensade serie) utfcirde i augusti. Denna visar, att bart bankkonto,fr&n vilket betalningar
steg under fdrsta halv&retmed 9 en- industrin planerar en stark nedskdr- kunna gciras f<ir inkdp av viktigare
heter eller drygt 4 % till 213. H.er ning av iin investeringsverksamhetrivaror och andra fcirncidenheter.
for
efter har som bekant folit en absolut frln 1912 tilI 1951 med genomsnitt- Dollarvalutanfir hZirvidanvzindas
stabilisering: under juli, augusti och ligt 20 /o vad g?illerbyggnaderoch inkcip frin valfritt land. Enligt den
septemberhar konsumtionsprisindex anllggningar och med nan 30 ok i andra huvudlinjen erhilla exporttiterlegat kvar i 225 och levnadskostnads- frlga om maskiner. Fcirutsattatt de na transferabla importrdtter motsvaindex visar fortfarande213. Om intet industrifdretag,som ej ingi i under- rande hela ao ft ai exportinkomsterofcirutsettintrdffar fcirefaller det san- sdkningenminskadesina investeringar na i USA-dollar och schweizerfrancs.
nolikt, att levnadskostnadsindex
hiller
lika mvcket. skulle detta fcir hela den Dessa importrzitterkunna sriljasmed
sig ofcirdndratdven under irets sista egentligaindustrin innebdraen minsk- avsevdrdciverkurspi den fria markkvartal. Utsikterna fdr en llera var- ning med omkring 150 miljoner kro- naden samt disponerasfcir inkdp fr&n
aktig, eller rent av sjunkandeinhemsk nor i byggnads-och anldggningsverk- h&rdvalutamarknaderna
av ett mycket
prisnivA,kunna ddrfrir betecknassom samhetenoch med ca 300 miljoner betydandeantal varuslag.
gynnsammaredn pi mycket ldnge. En ktonor i maskininvesteringarna.Av
Kreditstcidetutg&r i skiftande forfcirutsdttninghafior ar emellertid,att olika anledninsar torde emellertid mer och innebdr bl. a. att exportcirerde latentainflationshdrdarnaDeverlds- denna berikning ligga i underkant, na fi f<irsdkrasig om lingfristiga
marknadenjcke oroas av nigon ny bl. a. fdrefaller det sannoliktatt fcire- krediter pn specielltgynnsammavillstorpolitisk kris och likas5. att de tag, som verkstdlltinvesteringarunder kor i och fcir intensifiering av sin
kommande allmanna avtalsrcirelserna 1952 men ei ha nlgra investerings- verksamhetoi olika marknader.Till
inom landet kunna hillas inom mo- planer fcir ndsta&r, i stor utstrdckning dessa fdrmlner, viika tillsammans
deratagrdnser.
underlitit att besvarafdrfrigningarna. innebdra att det statliga exportstddet
Medvetandetom att en stark iter- Med hdnsyn hZirtill torde den plane- i Vdsttyskland dr starkare och mera
hillsamhet i frirbdttringskraven- de rade nedskdrningenav de tvi angivna m&ngsidigt dn i nigot annat vdstmi giilla lcinerna eller de s. k. all- huvudgruppernaav investeringarbtira eurooeiskt land" kommer bl. a. att
- best rdknas upp till ungefdr 200 milj.
mdnna avtalsbestdmmelserna
expoltfriretagenp& gynnsammavillkor
skulle frdmia allas intresseav stabila resp. 4oo milj. kronor. Att en ned- kunna fdrsikra sig mot olika risker,
priser och fortsatt full sysselsdttning, skdrning av hdr angiven omfattning exempelviskurs- och prisrisker.
Hur knivskarp den tyska konkurborde bli av utslagsgivandebetydelse miste avsevdrtpiverka sivdl ordertilli den frirestiende avtalsrcirelsen.
strdmningentill den inhemska verk- rensenkan vara visas bl. a. att av de
Vid en bedcimningav konjunktur- stadsindustriensom maskinimporten arbeten, som Vdg- och Vattenbyggfdrloppet pi nigot ldngre sikt fram- zir ju en sjZilvklarsak. Eftersomom- nadsstyrelsen,Jlrnvigsstyrelsen och
trdda emellertid mycket allvarliga krhg t/a av industriensmaskininves' StockholmsHamnfrirvaltninelemnade
och
oros- och ovisshetsmornent
samman- teringar under senare ir torde ha ut till konkurrensmellan sv-enska
hdngandemed den alltmer hirdnande utgjorts av svensktillverkademaski- utldndska firmor under iren 1949internationellakonkurrensenoch det ner, dr det sannolikt,att de inhemska 19)2, gick B6y2 % till tyskarnaoch
svenskandringslivetsvdxande svflrig- verkstdderna komma att drabbas endast l)/2 % tiII svenska f<iretag.
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f)et svenska tuliskyddet dr ganska
Vir moderndring jordbruket visar son ej n&gon v'dn av garantiavtal,men
obefintligt sedan dessvikt reducerats enligt den nu framlagda reviderade han ans&gdet oklokt av Arbetsgivaregenom inflationen.
jordbrukskalkylen f<ir L952-53 ett fcireningenatt st bryskt awisa LO:s
Den tyska exportoffensiven dr civerskottiven sedanhdnsyn tagits till
tanke hirpi. En del av de sv&righeter
emellertid dnnu bara i sin linda och skdrdeskadorna,som fr8.n vir syn- som omtalats p5.senaretid vore m&vi fL vara beredda pi <ikadesvirig- punkt hdr i Vistergcitland ndrmast te hlnda schackdiagav arbetsgivarna.
heter fcir verkstadsindustrien
i Sverige. sig katastrofala. L2igetir bedcjmtefter
Kamrer lYredenberghadeicke "miDe tyska lcinerna fcir sivdl arbetare senasterapportfrin mitien av oktober, lat Hin p3, v?iggen"
utan ansig det
som tienstemin dro alltjdmt synnerli- men det 1r trolist att det framkomna riktigt att man
studeradesina konkurgen liga i jiimfcirelsemed de svenska. civerskottetsedandesskrympt ytterli- renter och
derasmil och medel. Man
Inom verkstadsindustrien
ha yrkesut- gare. Men si. ldnge ett dverskott fiirefinge vara tacksam att situationen ej
bildadetyskaarbetareen genomsnitts- ligger skingrar det ju farh8.gornafdr vore dnnu
sdmre, vara beredd pi det
fcirtjiinst av mellan 1 : 70 och 2 : 00 nya prisstegringar p3, det centrala virsta men hoppas
det blsta.
DM per timme. Toppftirtjiinsternapi
livsmedelsomri.detoch dirmed stirkes
Oaeringenjdr
Prollias fastslog att
ackord uppg&r till 2,70 i 2,30 DM, i
fcirhoppningarnaom en allmln stabiliu n d a n t a g s f a2l ,l 5 0D M .
sering pE s5.vil pris- som kinefronten. svirigheterna f<ir verkstadsindustrien
voro betydande. Krympande sysselAven om man tar hdnsyn till de
Stdmningen pi fondbcirsen prdglas
hade uppkommit.
socialakostnader,som utg& vid sidan av en allmdn pessimismStminstonep& sdttningsmdjligheter
Fcir Tidaholmsverkensdel, s&som
av ltinen - sjuk- och arbetslcishetsfrir- kdparesidanoch kursnivin har g8.tt
ridde en
sdkring, familjebidrag, bostadshjZilp ned i nytt bottenldge.Bl. a. torde det ingiende i Boforskoncernen,
etc. - stannardndockden tyskaverk- dven v-ara uppgd,relsen mellan riks- annan konjunktur. Krigsriskerna ute
stadsindustriens
ldner vid )0 AL60 %
banken och fcirsdkringsbolagensom i vdrlden istadkommorelativt god avsdttning av fciretagetsprodukter. Beav motsvarande svenska. En nieot
oroaf.
ldggningenvar god. I Ammunitionsstigande tendens kan kanske fcirm-drSparbankernasrcirelse,som vi hdr
kas,men en tysk kineanpassning
uppet pi orten f&tt en extra piminnelse om verkstadenhade den en ling tid legat
1r sdkedigen ett lingsiktigt problem. den senasteveckan,genom Tidaholms konstant. I Maskinverkstaden hade
Men det dr inte endastkostnadsldget, Sparbanks50-irsjubileum,har hittills kurvan stigit och fcir denna verkstad
ridde hrig beliiggning fcir hela ir
som dr avgcirandetill v&r nackdel. priglats av expanderandesiffror fijr
Hiirtill kommer dven sjdlva produk- bide inlining och utlining. Vad spa- 19r3. Tidaholmsverken ligger fcire
tionsfrirutsittningarna. Arbetstidens randet betyder fcjr individen och fd,r Bofors ifriga om leveranstideroch
utnyttjande dr i Tyskland vdsentligt samhillet skall jag hdr icke orda om, dmnade h&lla frirspringet. Material
bdttre dn hdr hemma. Tv&skift fcire- det dr vIl kdnt och omvittnat. Men erhilles dock ofta fdr sent. Arbetskommer oftare och alla tyngre och vad man miste beundradr spararnas, styrkani avdelning 601 hade cikatundyrbarare maskiner drivas i treskift. trots den f<irlust de lidit de senaste der iret och dessutomsdkte man 6ka
Rcirligheten pi arbetsmarknaden d''r iren, ihiirdighet att fortsdtta sparan- produktionen genom fcirbdttrad organisation, bdttre verktyg och metoder,
mycket lig, mellan 2 och 3 /a,vilken
det. Under endast de tvi ir som sesiffra kan idmfcirasmed den svenska nast fcirflutit ha de sparadepengarna minskad spilltid, mindre transporter
pi mellan 30 iL 40 /o. Frl.nvarofre- i kiipkraft minskat med omkring en etc. Civilt arbetehade skiutits it sidan. Det enda civila var nu saxen
kvensen 2ir obetydlig.
femtedel eller 20 %. Vi fi v?il dock
Konjunkturinstitutet konstaterar i hoppas att penningvdrdetstabiliseras BS-100. Fcirsdljningengick triigare,
sin hdstrapportatt arbetskostnaden
per och penningensoch de sparademed- emedan utlandskonkurrensenblivit
h&rdare. Fcir att h&lla kontaktentoge
produktionsenhei sedan 1948 ijkats lens kcipkraft iter dkar.
man fortfarandecivila arbeten,men
med 39 y'o i Sverige mot 6 % i ViistEfter anfcirandetinleddesdiskussio- man ldt underleverantcirergrira arbetet.
tyskland.
Liiget p3. arbetsmarknadenfcireter nen ay daeringenji)r Prolliut som OveringenjcirProllius hade en stark
en oenhetligbild, med brist p& arbets- framhcill att tiversikten med rdtta ei tro pi Tidaholmsverkenoch hoppades
kraft inom vissa omriden och iiver- gav nigon optimistisksynpi l2iget.Om pn hjelp av alla anstillda f6r gemenskott inorn andra. Vid de offentliga svirigheter skulle komma giillde det samt blsta.
De bortabestdllningar,
som det talats
arbetsfcirmedlingarnaha antalet ar- att hilla ihop och samarbetatill geganska mycket om, voro ej av nigon
betsansrikningar
i f6rh&llandetill ledi- mensamtbista.
ga platser varit avsevdrt hiigre d.n
IIerr Cbilstenron medgavatt det ej stijrre omfattning. De motsvarade
under de ndstfdregiende&ren. At- var sammaljusa lZigesomtidigare,men ungefdr 14 dagarsarbete p& Maskinstramningenspeglassamtidigt i steg- fann ej anledning till oro. Verkstads- verkstaden fdr vardera civilt och
rade krav pi de anstdlldaskvalifika- industriens orderstockhade g&tt ned krigsmaterial,d. v. s. ca 1 minads arbete. Underleverantijrernas
priservoro
tioner.
med endast 5 o/o det senasteiret. ArBetrdffanderivarufcirscirjningen
fii- betslcisheten
hade dkat men var obe- i allmdnhetldgre dn v&ra,huvudsakligen beroendepi l?igreomkostnader.
religger i aliminhet ej nlgta svirigtydlig. Att den tyskakonkurrensenvar
Herr Christenssonandrade om det
heter, med undantag fdr skrot och ett problem skulle villigt erkdnnas.
tackjarn, diir tillg&ngendr begrdnsad. Belgien, som fr&n vissa hill tidigare var sant att av en underleveransp&
Nickel rir under beslagoch molybden- framhillits som ett mdnsterfcir Sverige 200 endast1 detaljvar riktig.
jan ar fortfarande fciremil fcir alloke- och pistods ha fdrt en klokare ekono0aeringenidr Prollius upplyste att
ring. De svenska jdrnpriserna lro
misk- politik, hade nu kornmit i ett det frjrhillit sig si att leverantdren
fasta,likast de belgiskaunder det att mycket simre ldge. Levnadskostnader- gkimt gradningstempot.Man haderevissa tyska jdrnverk hdjt sina st&ng- na vore vida hcigre i Belgien ?in i
turnerathela partiet och fitt det justejdrnspriservid export till Sverige.
Sverige.Vad Sverigesekonomiskaldge rat utan kostnad. Numera skeddebeBrlnslesituationen i hdst ter sie betrdffade skulle man ej mi'la Hin pi
siktning pi s& sZitt att Tidaholmsverbetydligt ljusare In vad som var fcir- vdggen. Storindustrien hade blivit kens kontrollant ikte till fabrikanten
h&llandet motsvarandetid i fiol och hjalpt pi m8nga sitt och borde nu och avsynadedetaljerna p& tillverkprisernadro vikande.
kunna itergdlda. Sjiilv var Christens- ningsorten.

Ft)rsIagsuerksamhet en

Herr Ernst Persson pipekade att
tjdnstemdnoch arbetsledarevoro reHerrar Antonston och Kurt Perssorz
presenteradei Fd,rslagskommitt6n.
rapporterade frin Fiirslagskommitt6n
Herrar Edberg och Malnzefeldt anoch kommenteradefd,rslagen.
sigo fdrslaget vdrt belijning och herr
13 fdrbettringsfcirslaghade inldm- Edberg ansig dessutom,att man icke
nats, av vilka 5 fcireslogsbli beld,nade, borde bita sig fast vid det fd,rhillandet,
3 avslagna och 5 fortfarande var un- att det var en tjdnstemansomframlagt
der utredning.
fcirslaget.

Fiiljande fcirslagbelcinades
efter tillstyrkan av dveringenjcirProllius:
5185 Gunnar Biurtell: Skydd
fdr tdndskruvsmaskiner. . 25 6898 K. G. Andersson: Anordning fcir borrning av
hil f<ir l&strid pi detalj
6132099
25: 5036 Anders Andersson:
Koppling fcir supportsvarv 75 5064 HarzsSuensson:Tryckbrotsch fcjr justering av
splinesi bussning5112458 100: 5026 Karl lobanston: Riktoch medbringardubb. . . . 25 : hadevidare uppFcirslagskommitt6n
gjort statistik f.& Lr 1952 av vilken
framgick:
Inldmnade fdrslag under eret
.... 40 st.
t.o.m.nov. ..
..... 27 st.
Bel<inadefiirslag
Ej beliinade (avslagna) . . . . . 8 st.
Fcirslagsom ero under utredning ) st.
kr. 1.950.
Utbetald belciningssumma
Oaeringeniir Prollius framfcirde i
sambandhlrmed ett tack till f<irslagsstlllarna och Fcirslagskommitt6nfdr
vlrdefullt arbete.
ArbetsstudiemannenS. Collin och
fdrminnen J. Ryd6n och R. Ekholm
hade framkommit med ett ftlrslag pi
g?ingtapp fcir g2ingning av skarvstycken och liknande. Fiirslagethade remitterats till Fcirslagskommitt6n,som
utan yttrandeijverllmnat handlingarna
till civeringenjcirProllius under uppgift, att f<irslagetvore uppgjort av
tidnstemdn och kommitt6n saknade
mdjlighet beddma hutuvida det icke
inginge i dessaanstdlldasskyldighet
att vid behov istadkomma dylika
hjZilpmedel.
Ooeringenjr)r Prollius beredde nu
Fdretagsndmnden
mdjlighet att diskutera och yttra sig om detta.
Fallet tilldrog sig stort intresseoch
en vidlyftig debatt uppstod, under
vilken den principiella karaktdrenej
alltid beaktades.
Hen Kurt Perston ifrigasatte om en
s?irskildgranskningsndmnd
frir tjinstemdns och arbetsledaresfcirslag borde
inrdttas.
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inverkar (betyder) pa fdretaget och
vad som hdnder den enskilde arbetaren. En sEdaninformation kunde ske
direkt pi arbetsplatsen
och beh6verej
ta si m&ngaminuter. Man klarar s8'ledes upp sakendi den dr aktuell och
den tarvaringen ytterligarebehandling
i Fciretagsndmnden.
Jag vill minnas,
att vi pi arbetsgivaresidan
tidigare ha
fitt piskrivet i liknande angeldgenheEfter det att beu Strotn frlLg^t, h:ur ter vid flyttning av alltomater,dir vi
det skulle bii frjr verktygsritarna som ha beskylltsf<ir dilig information.
dagligdagsgjorde konstruktioner,och
Fcir egen del skulle jag gd.na se att
berr Cbristensson framhtllit, att man det tillsattes sidana subkommitt6er
i ena sidan icke skulle stdtabort tidn- sammansattav arbetareoch arbetslestemdnnenfrin fcirslagsintresset
men dare, som di anledningfunnes,kunde
heller icke beldna saker som inginge samrida p& ett mera naturligt och
i derasvanliga arbete,blev det bestdmt samf6rstindsmdssigt
sdtt in vad som
ait dveringenjiir Prollius skulle taga oftast nu kanske sker, d3. man fcirst
redapi praxisi liknandefall vid andra trdffas sedanvar och en intagit sin och
koncernfiiretag. Man var enig om ati sin grupps uppfattning i saken.
fcirslageti sig var bra och att f<irslagsJag f<irutsdtter,att avdelningsingenstdllarna voro vdtda ett erkinnande icirenadministrerarsubkommitt6noch
fcjr den gjorda fiirbdttringen.
att han om mdjligt vore medlem i
Fdretagsndmnden.Han kunde di inEff ektiuiseringau Foretagsfdr Friretagsndmnden
fd,redragaproduktionsfr&gorna.
nirundensuerksambet

Ingenji)r Edberg gav i ett anfrirande
en inledning till diskussionrcirande
effektiviseringav Fdretagsndmnden.
Av den rapportverksamhet, som
arbetarerepresentanterna
i Fciretagsn;imndernabedriver, har framkommit,
hur de fdr sin del se o& nlmndverksamheten.Det sigs att iid en del fdretag dr det bra, vid andrasrimre.Tyvirr
synes de sistndmnda flretagen vata i
majoritet. Vid de flesta fiiretagen
synesintressetvara svirt att vidmakthilla, vid en del fciretagh8ller man
visserligenett sammantrldei kvartalet
och uppfyller dlrmed avtalsfd,rpliktelsen. Vid andra iter har man kanske
bara ett sammantrd.de
om iret. Vi veta
ju alla i ndmndenatt ddr skall limnas
information, samrid skall ske och fdrslagsverksamheten
skall understddjas.
Genom information och samrid sriker
man f6rklara huru olika itgdrder inverka pi det egna fd,retagetoch vad
som skall hdndaden enskilde. Genom
fcirslagsverksamheten
vill man istadkomma att allt icke endastdr ett kdp,
utan att dei lven giiller att stdrka samh<irigheten med fciretaget. Fcir att
istadkomma detta tror jag att man
skulle dela nimnden pi lokala subkommitt6er
(produktionsndmnder)
eller vad man nu vill kalla dem. Jag
tdnker mig en sldan subkommittd fcjr
Ammunitionsverkstadenresp. Bonoplexfabriken och Maskinverkstaden.
S2igatt man ex. skall flytta ett par
borrmaskineri Maskinverkstaden.
Avdelningsingenj<iren
och vederbdrande
fcirmanskulle dl i god tid innan man
verkstdller itgdrden informera (samrlda) med vederbcirande
grupp hur det

Ingenjrir Edbergsfcirslagvdckteitskilligt intresseoch minga talare yttrade sig. oaeringenjor Prolliu fann
tanken pi subkommitt6ernavdrd beaktande. Fciretagsndmndens
vetksamhet skulle si kunna upprdtth&llasmellan sammantrddena.
Det skulle kunn:r
bli produktionsombudi likhet med
skyddsombud.Detta kunde arbetasig
fram s& sminingom och vore nog ett
sdtt att effektiviseraFciretagsndmnden.
Herr Cbilstentson fatn id6n vara
vird att taga vara pi. Kontakterna
skulle 6ka. Han fann att p& Bonoplexfabriken och Ammunitionsverkstaden
skulle det rd.ckamed en sidan kommitt6, men Maskinverkstaden
vore nog
frir stor.
Herr Mahnefeldt fann dven uppslaget gott. Irritation och missfijrsttnd
skulle elimineras och samhdrisheten
med fdretaget cika.
b uerin genj dr Pr olli us sammanfattade diskussionen
och fann att man varit
positivt instZilld. Man borde under
l.randkunna f& fram en konkret plan
och kanske vid ndsta sammantidde
ldggafram denna.
Beldggning at' maskiner i

aud,.604
Hery Ernst Pertsonhade funnit att
allt ej var v[l bestZillti vad det giillde
beliiggning av maskiner i Maskinverkstaden. P3. avdelning 604, som var
avseddfcir smiarbetenoch korta serier,
stode maskinerna ofta stilla och s&
finge man ta smipartier ute i svarvaravdelningen.Detta medfd,rdeavbrott

ddr och fcirsenadeoch fcirdvrade arbetet. Maskiner kunde r.r ,ie stilla i
fdrman Janssonsavdelninghela dagar.
Han undradeom ej ackordsdttare
Malmefeldt kunde verifiera detta.
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Wedaverken

Helgledigheten

Frigan om ledigheten under instundandehelg kommer ocksi att tagas
upp vid det extra sammantridet, men
direktd,rLind ville redan nu framhilla,
Herr Malmefeldt hade funnit f6ratt iven vi i likhet med flertalet inhillandena sidana som hem Persson
dustrier i landet fir st2illain oss pi
skildrat. Lampliga maskiner i avd. Protokollet
julstopp dn vanligt. Detta gnlIiingre
cire
gdende
frd.n
f
604 stode lediga och arbetenakcjrdes
ler
dock
ej mek. verkstadenoch som
samttantride
i svarvavdelninqen. Fcirman Ekholm
vanligt driftsavdelningen.Pi en friga
hade ocksi funnit detta ol?impligt.
Vid genomg&ngen av fdregiende av berr lVelander,huiu ldnge den fiiVerhmiistare Saensson fann dessa ordinarie mcites protokoll pipekade gjorda arbetskraflt,som beritts annat
direAtdr Lind, att bolagsledningin har arbete, kunde rikna med sysselsittuppgifter fdrvinande. Personalen pi
frigan om upptagande ay nya egfta ning, svaradeoaeringenjor Molin, att
den avdelning det giillde vore fuilt
sysselsatt.Hdr kunde ex. fdrekomma tillverkningar fd,r rigonen,men att det sivitt han nu kunde se, de igingsatta
beredskapsarbetenaskulle kunni ge
ett 20-tal order med 3-4 detaljer p3, nog blir svirt att f3. tag i nigon tillvarje, utrustningsdetaljeroch dylikt. verkning, som det skulle liina sig att sysselsdttning
till mitten av decembir
De 2 svarvar som fanns p3, avd. 604 ta upp. Ovriga punkter i protokollet och fcir en del kanske fram till iul.
voro kasserade
frin svarvarverkstaden. gav ej anledning till nigot yttrande. Arbetarnaskulle dock i eod tid i fdrvd.gunderrdttasom nlr arletet var slut.
"Bredbergs svarv" var vek och "Johanssonssvarv" dilig. Inga avbrott
Konjunkturliiget
F drslagsaerksamheten
beordrades frin befdlets sida som ej
vore ur produktionssynpunkt l?impliga
DireAtdr Lind lamnade ddrefter en
. Ingenidr Lindb rapporterade, att
och n<idvindiga. Det var m&nga kortfattad dversikt iiver konjunktudd- fdrslagskommitt6n sedan sitt senaste
ginger ncidvdndigt att en svarv finge get och framholl, att utve&lingen ej sammantrdde behandlat 8 inkomna
sti nigon timme fcir att arbetaren visar nigon ljusning. Vi ha hastigt fcirslag, varav ett avfcirts, 2 bordlagts
skulle kunna taga ett mera trdngande kommit river frin slljarens till kiipa- fijr vidare prov och 3 beldnats. Dessufo.mha 2 fd,rslagsstillare,vars fd,rslag
arbete. Meningen och nyttan med rens marknad.
denna avdelning var att den arbetade
Trots vira hdga svenskapriser f6re- ej kunnat godklnnas, erhillit smirri
som den gjorde och den gjorde ocks& giende ir kunde vi sZiljapi utlandet. belopp som uppmuntran.De beldnade
gott ifrin sig. Man finge ocksi be- Efterfrigan var ndmligen si stor, att fcirslagen ha ldmnats av 541, Hany
akta, att de stillestind som fdrekom- kdpintresse fanns fdr si gott som Pettersronoch 2O7Inguar Nitsrcn (2i.
mit i maskinerna mestadelsberodde alla varor.
Herr lVelander anrnd.tkte,att ett av
p3. att arbetare varit frinvarande pi
Inflationsperioderkinnetecknas ju de bordlagda fdrslagen, som bestErav
grund av sjukdom. Flerrar Malme- av alt alla ktiper med tanke pi att pri- ett verktyg frir yttre
rundslipning av
feldts och Perssonsuppgifter torde sernafortfarande komma att stiga. Nir
matriser,dnnu ej provats. Hirpi svaicke vara fullt riktiga.
emellertidinf lationen allvarligt-bdrjat rade ingenji)r Linlquist, att vi ej ha
Herr Christentson hade funnit, ait att bekimpasi andra ldnder, och vi si ndgon magnetchuck,som behcivsfijr
herr Perssonsyttrande hade varit all- sminingom komma in i k6parens provet, men att vi skall l&na en sidan.
marknad, blev ldget det, att .rri icke Han tror dock ej pi fdrslaget.
mdnt tal pi verkstaden.
ldngre kunde gcira oss gillande. Vira
Oueringenii)r Prolliut konstaterade,
lcinerha exempelvissedan 1950 stigit 1951 drs bokslut
att det icke var n5.gotfel om en gammed 44 /6 mot obetydlig tikning i
Kamrer FlocA, som vid tidisare
mal maskin stod tom en kortare tid,
Vlsteuropaoch U. S. A. Inflationsbe- sammantrlden ej haft tillfZille d#tiil,
huvudsaken var att arbetaren utfdrde
kimpandet har kommit frir sent hos genomgick 1951 lrs bokslut, varav
annat kvalificerat arbete under tiden.
oss.Nu ha vi att g& igenom den verk- ledamriternai frirvdg erhillit en avHerr Perssonville slutligen poiing- liga ekluten och myndigheternas &t- skrift. Kamrer FIoJks kommentarer
tera att hans pistiende ej finge upp- girder i form av kreditrestriktioner, voro s&.upplysande,
att nl.graffi.gor ej
fattas som kritik.
investeringsavgifteretc. bidraga nu att framstdlldes.
snabbt fijrsdmra sysselsdttningen
inom
alldeles speciellt verkstadsindustrin. Siukbidrag
Tudttstill
DessaStgdrderborde satts in tidigare.
Herr lN/elandarhemstellde.att bolaSlutligen kom en efterlysning, i det Vi ha ocks& under efterkrisstiden get till julen skulle bidraga med eq
att berr Kurt Perssonpiminde om det igingsatt en hel del surrogatindistrier, gl:va tlll de llngtidssjuka 6land arbesom nu, ndr Tyskland &terigen blivit
tvdttstdll som tidigare begdrtsoch blitana. DireAttir Lind lovade iterkomvit utlovat till avsyningenpi. ldktaren. vir stora leverantdr, fi svirt att g6ra ma till saken.
Det skulle nimligen vara trevligt att sig g?illande.Vi miste nog inrikta"oss
pF"att flt betydandesviriJheter t953. Diskussion betr, lkrlingsfr,igan
infrir kamraterna kunna pivisa nigon
nytta -som utfcirdes genom FdretagsL?igetvid lil/edaverken fdreter samDireAtdr Lind hdlsadede till kviillens
nlmnden dven om det giillde en ringa ma bild som fcir landet i civrigt och diskussioninbjudna gdsterna,direktrjr
sak. "En tvdttstdll behcivervi ha om orderingingen understiger avsevdrt lttgelman, Verkstadsfcireningen,
berr
iin aldrig si litet . . ."
faktureringen. Direktcir Lind llmnade S. Ekstrr)m,ordfcirandei SvenskaGiutarefcirbundetoch herr Nih Broid,
Ddrmed var programmet genom- en kort civersikt river beldggningenpi
de olika avdelningarnaoch meddelade, Atlas Diesel, representantfrir Svenska
ginget och herr Ordfdranden tackade
att han vid ett nytt sammantride om Metallarbetarefcirbundet, vdlkomna,
ledamdterna fdr det gingna Eret och
n?rgra dagar skulle behandla dessa varvid han framhtill sitt stora intresse
dnskadedem en God Jul och Ett Gott frigor och d& ldmna
utfridiga uppgiffdr ffigan och sade sig vara vdl medNytt Ar.
ter om ordersituationen.
veten om, att mycket mera skulle kunE. M.
S7edaverkens fdretagsnimnd h6ll
den 27 nov. under d.ireAl1rSuen G.
Linfu otdfdrandeskapsitt fjiirde ordinarie sammantrdde
frir iret.

t1.

na giiras fdr frigans lcisning dn vad
som hittills gjorts.
DireAtiir Ingelnzan inledde diskussionen med ett anfiirande, vari han
poingterade ntidvindigheten av att
denna frlga genom medverkan av sivdl industrien som myndigheterna
skulle bringas till en fullgod ltisning.
Han ansig, att det ej endast dr nd'dviindigt f<ir industrien att ha tillging
till kunniga yrkesarbetarefdr att producerakvalitetsprodukter, som ju ger
oss den stiirsta m6jligheten att konkurrera med utlandet, utan ocksi f6r
utbildning av arbetsledare, som gir
den "linga vdgen". Teoretiskastudier
bdr bedrivas jiimsides med den praktiska utbildningen och industriledarna
b6'r ta kontakt med de ldrare, som enl.
den nya skolplanen i klass Y 9 skola
handhaundervisningeni imnet "yrkesorientering". Han rekommenderade
iven en studiendmnd vid fdretagen,
som skulle ge sivdl yngre som ildre
anstlllda tid i ftl'ga om de dmnen de
l[mpligen bdr studera. F6r ungdomen
b6r man fcirsijka gdra yrkesutbildningen lockande, icke endast genom
den hdgre lcin, som den skicklige yrkesmannenkan komma till, utan dven
genom att framh&lla mdjligheterna till
vidareutbildning och dd.rigenomavancemang.Inledaren utdeladetill nlmnsledamiiterna en folder "Inf6'r livets
viktigaste val" och en broschyr "Riktlinjer fdr yrkesutbildning inom verkstadsindustrien", som utarbetats av
VerkstadsindustriensLdrlingsndmnd, i
vilken dagensgdster d.roledamdter.
Ddrefter fick Svenska Gjutarefcirbundets ordfdrande berr ELstriim
ordet. Han betygadeliksom inledaren
sitt stora intresse fdr liirlingsfrigan
och sin iivertygelse om att en bittre
yrkesutbildning dr nddvdndig fdr produktionen av kvalitetsvaror- en fdrutsittning fdr att vir industri skall
kunna hdvda sig i konkurrensen. Han
ansig ersdttningsfrigan vara den vdsentligaste vid rekryteringen och att
den 13,9a lidingsliinen under den
glLngna tiden av full sysselsdttning
varit anledning till att s&f& anmZiltsig
till yrkesutbildning. Liinen bd,r fdr
lddingen vara lika hdg som fd'r tempoarbetaren. Man lo&ar med att l<inen
efter utbildningen blir hdgre In tempoarbetarens,men talaren ifrlgasatte
om det i de flesta fall verkligen ir s5.
Viktigt dt, att ungdomen det sista
skol&ret genom undervisning blir intresseradeftjr ett yrke. Skolbetygen
bdr ej vara avgtirandevid antagande
av lailingar och huvudvikten biir l2iggas pi den praktiska och ej den teoretiska utbildningen. En annan viktig
sak dr, att lddingen verkligen fir en
allsidig utbildning.

I en replik framhcill direktdr Ingelnzdn, att dven enligt hans mening
praktiken Ir viktigare dn teorin, men
att en teoretisk utbildning 4 timmar i
veckan under 40 av irets veckor nog
dr ofrinkomlig fdr att ni lsyftat resultat. Han ville ocksi pisti, att ltinen
f<ir den yrkesutbildadedr bdttre In ftir
tempoarbetaren.
Ndste talare, herr Brodd, fann kommunal yrkesr&dgivningtinskvdrd. Man
miste ocksi fcirsikra sig om att rdtt
man kommer p& rZittplats. Urvalet har
under den fulla sysselsittningenstid
tyvdrr uraktlitits. Han ansig att l6nen
ej var det viktigaste utan snarare att
fcjrsrika skapa intresse fcir yrket och
trivsamhet i arbetet. Han ansig det
vara f6retagsnlmndens skyldighet att
tillse att utbildningen sker enligt kontraktet. Den teoretiska utbildningen
skall ej heller ske pi kvlllarna, vilket
han ansig ur flera synpunkter vara fdr
p8kostandefd,r en 1)-16-iring, utan
teorin bdr meddelasunder vanlig arbetstid. Herr Brodd limnade nigra
uppgifter om yrkesskolan vid Atlas
Diesel och inbiiid n2imndentill ett bes6k, frir vilket direAt1r Lind tackade.

vidareutbilda sig, om de bleve iivertygade om att den linga vigens utbildning vid anstdllningarskulleg2illalika
mycket som den teoretiska.
0u*ingenjor Molin uttryckte den
isikten, att ungdomen ej s\all lockas
till yrkesutbildning genom en hiig kin,
utan intressefrir yrket och bdttre framtidsutsikterskullevara den sporre,som
skulle kompenseraden ldgre kinen under llrlingstiden. Han framhdll att de
flesta intelligensarbetare,sisom ldkare,
jurister etc. fick grira stora uppoffringar under sin studietid och dessutom voro starkt skuldbelastade,ndr
de viil tagit sin examen. Han ansig
ocks&,att den teoretiska utbildningen
ir minst lika viktig som den praktiska,
di man med fcir smi teoretiskakunskaper knappast n&gon ging kommer
<iverldrlingsstadiet, men genom bdttre
s&danaldttare kan fcilia med utvecklingen, ia t. o. m. gi fdre den.
Herr Ekstrijm h<ill i ett nytt inlegg
fortfarande p& att den praktiska utbildningen ir den viktigaste och ansig
ej att jiimfiirelsenmed de s. k. intelligensyrkenair hillbar, d& en ldkare etc.
har lingt bdttre inkomster att se fram
emot. Det visade sig ocksi i Ryssland
att vid likaliin inga ville utbilda sig i
dessayrken.
Herr l{/elander bitredde denna isikt
och p&pekade,att enligt statistiken de
flesta llkare etc. - troligen av ekonorekryteras ur socialmiska skil grupp 1 och ej grupp 3 och detta understriiks dven av herr Gau.
Direhtt)r Ingelman hade funnit, att
yrkesmdn, som gitt igenom goda yrkesskolor, ofta studeravidare. Huvudsaken dr, att man har intresse fiir utbildningen frir att man skall fL fnmgeng.
lngenjdr Ljungdell pipekade, att
man vid anstlllning av ldtlingar varit
tvungen att taga dem som anmd.ltsig,
antingen de dro lZimpliga eller ej och
han ifrigasatte om ej som i USA en
testning vore befogad. Ldrlingar komma d[r ofta ftln High schoolsoch ha
ddrfdr stora frirutsittningar fijr att
avanceta.
Efter ytterligare nhgra kottare inliigg fdrklarade direAttir Lind diskrssionen avslutad. Han tackade alla f6r
deras inldgg i diskussionenoch speciellt gdsterna for att de antagit vi,r
inbjudan och givit oss del av sina erfarenheter. Diskussionenhar visat, att
vi alla dro eniga om, att det Ir ncidviindigt att fL ftam skickligt yrkesfolk,
vilken vdg man nu dn miste vdlja.

Hen Gau var av den uppfattningen,
att vhra lidingar dro handikapadegenom det smutsigaarbetet och fiir liga
l6ner. Lirlingarna skola enligt hans
mening frikopplas frin ackordsarbete
men ha vanlig timl6n. Fd,rhillandena
pi arbetsplatsendro av stor betydelse.
I gjuteriet pi \Zeda ha vi tre lirlingar,
som alla tycks arta sig bra i det praktiska arbetet, men antalet iir fijr litet
fdr att de vid hdrvarande yrkesskola
kan fL n&gon teoretisk utbildning och
han uttryckte dnskvirdheten av att
firman sjZilv pi ett eller annat sdtt
skulle sd,rjafdr denna.Han ansig det
ocksi <inskvdrtatt lidingarna utbyttes
mellan olika fdretag, si att de fingo
erfarenhet av sivil ldttmetall som
tackjdrn och stil, vilket itminstone i
SddertZiljeskulle vara miijligt.
Herr lVelander var ocksi av den
uppfattningen, att vi endast kunna
hdvda oss genom tillverkning av kvalitetsprodukter och att vigen hdrtill dr
utbildning av kunniga yrkesmdn.Trivsamhetenpi arbetsplatsendr nog bra,
men han tror indi att ldnen d.rhuvudsaken och tempoarbete lcinar sig i
m&nga fall b2ittre. Tyv'drr uppskattar
ocks&Verkstadsfiireninsen en hel del
arbete som tempoarbele,fastdn dei
egentligen dr krdvande yrkesarbete.
V erhmibtareI obanstonuttaladesin
gliidje civer den uppskattningav arbetsledare.som g&tt den l&nga vdgen,
M<itet fcirklarades ddrefter avslutat
som kom till uttryck i direktdr Ingeloch
pi begdran av gdsterna visades
mans inledningsanfdrande. FIan var
"Vdlkomna till \Zedastillfilmen
<ivertygadom, att de mest intresserade
av dem som fiti yrkesutbildning skulle verken".
RV.
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ket systematiskt pA exportmarknaderna med effektivt statligt
st6d i form av exportkreditgarantier o. dyl.
I Sverige dr konjunkturutvecklingen till dvervdgande del ned6tAnsAerndl ont. bcittre uppurirmning
g6ende, dock med undantag fcir
aI) olnhltidningsrummet i aad, 31. textilindustrin,
som under de seHerr John Larsson framfcirde naste mflnaderna visat en viss
skyddsombudens begdran om bdtt6terhdmtning. F<ir skogsprodukre uppvdrmning av omklddningsterna synes ldget Sven ha stabilirummet i avd. 31, ddr temperaserats och ett stcirre kcipintresse
turen vid kall vdderlek kan g5 har mdrkts frin vissa utldndska
marknader. De svirigheter, som
ned till 10-12'. Enligt herr Larsson hade det redan frir 8 5r sedan den mekaniska industrin har r3kat i, har varit mycket plcitsliga
beslutats, att rummet skulle renooch riverraskande och beror i
veras, men di man sedan konstaminga faII p5 betalningssvirigheterade, att golvet ej var tillrdckIigt stabilt, hade saken stiillts p5 ter i vissa ldnder med Stfdljande
valutarestriktioner och annullaframtiden. Aven med tanke pi
tioner av bestdllningar. Dylika
torkningsmcijligheterna fijr vita
ytterklSder ansigs temperaturen i hastiga omkastningar miste man
rummet bcira hcijas. Det hade frirevara beredd pi Sven i fortsdttslagits att montera ett innertak av ningen.
glas. Som en provisorisk ldsning
En nyligen av Industriens Utfrireslogs nu alternativt insdttande redningsj.nstitut gjord underscikav flera vdrmekroppar.
ning visar f6r verkstddernas del
Herr Johan Nilsson talade likaen liten cikning av antalet utfcirda
ledes fijr en fijrbdttring av upparbetstimmar under sept. 1gb2
jiimfcirt med sept. i fjo1. Ordervdrmningen av rummet.
ingingen
minskar ddremot, sB att
6vering. Holmqvist bekrdftade,
orderstocken i sept. 1952 motsvaatt temperaturen i rummet kan gi
ned till ca l-0o vid hastiga omslag rar 11 minaders beldggning mot
13 minader ett 5r tidigare. Den
i utetemperaturen liknande det vi
strirsta minskningen faller pi exhade hdrom dagen. Ett innertak
porten. En airnan utredning med
av glas skulle kosta ca 6.000 kr.,
si aktuella siffror som fdr novemoch med tanke pi den korta tid,
ber 1952 visar en minskning av
som omklddningsrummet anvdnorderstocken med ca 30 % jamdes, ifr6gasatte dvering. Holmfdri med april 1952 och en minskqvist, om denna kostnad vore moning av orderstocken fcir export
tiverad. Dessutom hyste han farhigor fcir att ett extra glastak med 40 /6. Minskningen av exportbestdllningarna
synes falla
skulle bli oliimpligt sommartid.
pi
mest
leveranser
till
cistblockets
Direktrjr Odelberg utlovade att
stater, medan en viss cikning noverkstadsledningen skulle underteras frjr exporten till de s. k.
scika, om nigot kan gciras.
OEEC-ldnderna.
Under tiden jan.-nov. i 5r har
MarknadslAget.
ca 4.000 man permitterats inom
verkstadsindustrin. Fram till jan.
Den internationella konjunktur'1953 rdknar man med ytterligare
utvecklingen berijrdes endast i
ca 3.000 permitterade, vartill
korthet i dir. Odelbergs iiversikt,
eftersom en utfcirlig redogcirelse kommer de friretag, som event. inhdrom ldmnas i fciretagsndmnds- fcir korttidsarbete, vilka represenbilagan till decembernumret av terar ca 12.000anstdllda.
B-PiIen. Dir. Odelberg framhdll
Direktijr Odelberg understrcih,
dock den allt hirdare konkuratt dessa siffror 5ro prelimindra
rens, som kan vd.ntas fr5.n Tyskoch framkommit som resultat av
land, vars industri gir fram mycunderscikningar bland ett antal
Fdretagsndmnden vid Nohab
hijll den B december sitt sjiitte
sammantrdde fiir Sret under direktiir Odelbergs ordfrirandeskap.

1

representativa fdretag inom verkstadsindustrin. Exakta siffror frir
hela industrin finns givetvis ocks5, men eftersom utarbetandet av
denna statistik tar ldngre tid, dr
siffrorna ej av si sent datum som
ovanndmnda.
Herr Engqvist fcirmodade, att
industrin kanske skulle komma in
i jdmnade fcjrh5llanden, nar den
arbetskraft, som tagits in under
senaste 5ren, gitt tillbaka tiII sina
tidigare yrken. Likas& framhijll
herr Carl Erik Carlsson den stora
tillstrcimningen av textilarbetare,
som skett till verkstadsindustrin.
Fiirman Wennerstrcim hade den
uppfattningen, att en de1 fciretag
under de senaste Sren tagit in
mer arbetskraft 5n de egentligen
behcivt. Ndr de nu mdrker, att
denna >reserv) ej ldngre erfordras, permitterar de den. Direktrir
Odelberg podngterade emellertid
svSrigheten att iterfijra arbetskraft till tidigare yrken, i synnerhet till jordbruket, som under
tiden mekaniserats. I stdllet miste
man se till att industrin bibehiller sin konkurrenskraft, si att arbetskraften kan sysselsdttas.
Betr. marknadsldget frjr Nohab
anfcirde dir. Odelberg siffror, som
visar, att faktureringen i 5r jdmfcirt med 1951 stigit med 7I /o,
orderingingen med 38 Vo och orderstocken med 25 /o, allt rdknat
i vdrde, ej i kvantitet. Okningen
i orderstocken avser ej blott militdra utan dven civila tillverkningar.
Av planeringsdiagram, som fcirevisades, framgick att bekiggningen i plfrtslageriet dr ndrmast
idealisk under hela 1953, varefter
den sjunker 1i.ngsamt. Samma dr
fcirhillandet i avd. 60. Avd. 61 har
dverbeldggning under 1953 och
bcirjan av 1954, varefter beliiggningen sjunker snabbt mot slutet
av 5ret. Fcir samtliga dessa avdelningar fcirhandlar bolaget om ytterligare iinskvdrda bestillningar,
och kornmer dessa in, m6ste beldggningen av vAra underleverantcirer iika eller vir egen kapacitet
h6jas.
Avd. 31 dr just nu belagd ndtt
och jdmt s5 att personalen sysselsdttes. Under 1953 cjkas beliigg-

ningen diir tillfiilligt i mycket avsevdrd grad fcir att sjunka lika
snabbt efter ca Wz 1r. Understikningar pigir fcir att utrdna, om
nigot kan gciras fcir att jdmna ut
beliiggningen, men vissa omplaceringar av arbetskraft mellan avdelningarna kan bli niidvdndiga.
SlP-maskinerna i avd. 31 5r f. n.
belagda, och ytterligare
diligt
bestdllningar pi verktyg f&r event.
tagas in.
Avd. '79 har stor iiverbelSggning och brist pi ett 100-tal man.
Stora kvantiteter dieselgods kcipas
nu frin underleverantorer. Samtidigt iir dock revolversvarvarna i
avd. 79 ej fullt utnyttjade.
Avd. 40 dr fullbelagd fiir ca B
minader, varefter bel6ggningen
sjunker l5ngsamt.
Smedjan dr ddremot dSligt belagd, den stcirsta hammaren f6r
endast en vecka. Bestdllningar
vdntas dock p& dels loksmide,
dels verktygsst8lssmide. Smedjan
synes vara v5r minst konkurrenskraftiga avdelning f. n.
6vering. Holmqvist meddelade,
att Nohabs tider fcir kanontillverkningen mSste anses alldeles
fiir l5nga. Detta gdller i synnerhet montagetiderna, men dven
pl6tslageriet och maskinarbetet
ligger fcir htigt. overing. Holmqvist vddjade till fdretagsnamndens ledamciter om medverkan att
nedbringa tiderna.
Aven dir. Odelberg understrdk
nddvdndigheten hdrav och framhrill de fcirdelaktiga anbud, som
nu ldmnas av andra verkstdder pA
detaljer och grupper till kanonerna.
Diskussionen hdrom blev ganska
livlig. Herr Wennerstrtjm ansig,
fortfaatt Boforstillverkningen
rande drives experimentmdssigt
vid Nohab. Man har mycket arbete med dndringar. Tiderna kommer att nedbringas mycket, ndr
tillverkningen kommit i ging.
Iilerr Carl Erik Carlsson var
ful1t medveten om att tillverkningen dr dyr. St8lgjutgodset frin
Bofors fordrar mycket svetsningsarbete. Han rekommenderade att
kontrollera godset pi ett tidigare
stadium, sA att event. kassationer
kan ske fcire bearbetningen. Dock
var han medveten om svirigheterna med hdnsyn till mdjligheten
att fe ersdttningsmaterial. Han
ansig likaledes att fcirh&llandena
skulle dndras till det bdttre, ndr
tillverkningen kommit ur experimentstadiet.
Herr Herman Andersson fram-

hcill, att arbetarna klaga mycket
p5 oredan i Boforsarbetena. Han
ansig dock, att jdmfd,relse kunde
gciras med fdrhillandena,
da
krigsmaterieltillverkningen bdrj ade under kriget, dE m,an si sm6ningom kom ned till helt andra
tider dn i biirjan. Herr Andersson
pitatade aven den dflliga kvaliteten pi hemkbpt gjutgods fijr
dieseltillverkningen och undrade,
om leveranttjrerna f&r alla uppgifter de behdver fijr att underldtta tillverkningen. Herr Holmqvist fijrklarade emellertid att
aIIa upplysningar lamnas. En del
gjuterier har ju ocksi lyckats gdra
vissa detaljer bdttre 5n vi sjdlva,
medan andra detaljer, exempelvis
mantlar, misslyckats fullstdndigt.
Fijrman Wennerstrcjm efterlyste
den gjuteriexpert, som skulle aniitas enl. meddelande i ndmnden
i fjoi. Dir. Odelberg upplyste att
denne varit hdr, dock utan att
kunna ge n&gra vdrdefullare rekommendationer fiir undvikande
av kassationerna.
Herr Engqvist hade sjdlv svarvat de bortabestdllda gjutna mantIarna och tyckte det var mycket
ledsamt att vecka efter vecka ft
fram si gott som bara skrot. Han
redogjorde fcir de metoder, som
den danska leverant6ren anvdnt
vid gjutningen, vilka dock numera torde komma att dndras.
Herr Mciller framhdll, att ett
visst hemlighetsmakeri nog fdrekommer gjuterierna emellan. Han
undrade, om inte marknadsldget
nu andrats s5, att Nohab kunde fA
ta den bdttre och mera ldnande
tillverkningen, och de svirare deplacerades hos andra
taljerna
gjuterier.
De fcirhillandena i
Nohabs eget gjuteri hade dragits
in i diskussionen, sdrskilt gjutningen nattetid, framfijrde herr
Mciller ett fdrslag, som dryftats
gjutarna emellan, ndmligen att
I6ta den fiirman, som har hand om
gjutningen om ndtterna, nar han
bdrjade arbetet p5. eftermiddagen,
g5 runt till formarna och h6ra
deras synpunkter och speciella
uppfattning om hur gjutningen av
resp. flaskor skall gciras. Darigenom skulle man i n8gon min
kunna. komma tillbaka till den
tidigare individuella omsorgen om
varje flaska.
Dir. Odelberg upplyste
att
Nohab behdver kdpa ca 1.000 ton
gjutgods Srligen. Det dr nu ldtt att
placera ut bestdllningar, men de
gjuterier, som Nohab av tidigare
erfarenhet vet levererar bra gods,
TROLLHATTANS
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ha redan tagit si mycket de kan,
och vi har ddrfcir m6st pr6va nya
leverantiirer.
Fr6gan betr. fdrhillandena i
Nohabs eget gjuteri hiinskrits till
gj uter iets produktions kornrnitt6.
Ifriga om de olika produktslagen meddelade dir. Odelberg att
bestdllning erh8llits pA turbinutrustning fijr Lasele kraftverk fcir
leverans 1955-56. Konkurrensen
har varit mycket hird, och bestdllningen hade erh5l1its bI. a.
tack vare ett par nykonstruktioner, som Nohab fitt fram. Ing.
Svala redogjorde frir turbindata
och fcir dessa nykonstruktioner,
nbmligen dels en anordning f6r
begrdnsning av rusningshastigheten, som fiirbilligar generatorn ca
10 /6, dels en regleringsmekanism.
Bestdllningen p5 20 inglok fiir
SJ 5r nu snart slutlevererad. SJ
visar ett stigande intresse f<ir kdp
av mek. delen till el. lok i Tyskland, varfdr mycket hf,rda fijrhandlingar kan vdntas om nu
aktuella 20 eL lok. Ritningarna p&
det 1500 hk dieselelektriska loket
vdntas b1i fiirdiga i mars mf,nad,
och tv6 lok b<ira levereras fiire utgingen av 61 1953. Dir. Odelberg
framhcill ncidvdndigheten av att
alla hjiilpa till att fi fram dessa
lok snabbast mtjjligt, eftersom
flera europeiska jarnvdgsfcirvaltningar civervdga anskaffning av
dieselelektriska lok och den som
kommer frirst fram med ett bra
lok har alla utsikter att f5 leveranser.
Ing. Wingqvist fr6gade, om n6got gcires fijr kontroll av verkstadsritningar, varefter dvering.
Holmqvist upplyste att han just
samma dag haft en konferens ddrom. N&gon ytterligare mittkontroll utiiver ritkontorets egen fdrekommer ej. Ddremot dvervdger
verkstaden att anstdlla en man
frir ritningsgranskning. Fijr detta
arbete fordras en stor kapacitet
pA sivdl konstruktion som verkstadsdrift, och en sidan man dr
inte liitt att finna.
P5. dieselmotorer har orderingingen under 1952 varit god, 1iksom faktureringen, men leveranstidslciftena har ej kunnat h61las,
delvis beroende pi kassationer av
material. Dir. Odelberg redogjorde
fcir den allt mera kdnnbara konkurrensen frin framfdr allt tyska
motortillverkare. Den nya motorn
typ N, som er en sammanslagning
av Nohab- och Polarmotorerna i
mellanstorleken, dr nu fdrdigritad
och den frirsta 6-cylindriga motorn under tillverkning.
IJ.

nr 4 r9t2

Bilaga tilt &d.

r

€

I

6

?

,,

9

t2

t5

,7

,5

,I

a6

z4

a5

a

a1

JUTKORSORD re62

z5

Lcisningeninsdnd av

20

t9

E

za

a7

a

t6

z7

Narnn..........
19

tt

I

,t

a5

t1

,,

,6

r6

1?.

t:

79

Apd. ...

't|

,o

|a

Anst. Nr

l5

t9

w

f5

t6

?7

50

tl

ORDET res2
JULKORS

,1

,3

Adressera kuvertet

B- PILENS REDAKTION

tc

AB Bofors,BOFORS
E/-/'

Redaktionen hoppas, att detta Julkorsord, som fijrfattats av herr Elon Myhr, Vaktavdelningen, Bofors,
skall stimulera tankeverksamhetenunder den snart
instundande jul- och ny&rshelgen.
De fdrst iippnade ratta liisningarna bel<inasmed 3
pris t resp. 2t, L5 och t0 kr. Dlrutijver utdelas ett
antal trevliga trdstPris.
Siind in ldsningarnasnarastmdjligt ochsenastden1
febr. 1953 till B-pilens Redaktion,AB Bofors,Bofors.
VAGRATT.
Vill ftjrhindra olycksfall.
Ger livsmod.
Mittparti.
Strandvext.
r 3 . Toppfigur inom koncernen. "Hiigt uppe pi
berget" skulle man kunna sjunga i Bofors.
1 6 . Ringa.
1 8 . IJr barnamun.
IO
Kontobeteckning.
2 r . Den lates idealiskasemesterntiie.
t4
G6,r den kloke.
Hitet!
2 7 . Gjorde man kanske pi hiigtidsdagen.
28. Tvirsli.
30. Blev den som inget fick.
4')
Gott fdr barnamun (enl. annonsen).
14
Tillhiir vi alla.
34. Gammalt namn p& Mdlarstad.
Tidig morgonstund.
36. Riktning.
Sommarensidol.
39. 1,5:ebokstaven.
40. Finns i telegrafapparat.
4 t . Finns bide i schack och ombord pl krigsfartyg.
43. Tekniske sekreteraren.
46. .
men inte r6ra.
48. Pi nattgammal dylik skall man inte lita.
50. Flr ta emot mlnga hirda slag i smedjan.
1.
10.
11.
12.

51.
52.
54.
55.

Klipp hiir !

Man kan ju ockst skriva nurnmer.
Yi'r nirmaste sl2ikting.
Stfu p& gatuskyltar i Italien.
dnskar lisekretsen Gott Nvtt Ar 1953.

LODRATT.
1 . PostadressFinsping.
2 . Fir ej finnas pi eller i kopparkitteln.
Mjiilkproducent.
4. Tungt i smedjan, latt pa fotbollsplan.
Hirt, men mycketvackertoch anvdndbarttrldslag.
6. Fiirsta halvan av ett koncernfiiretas.
7 . Vilket namn som helst.
8 . Tv& viktiga organisationer lnom svenskt niringsliv.
P. Biir anvindas dagligen.
14. Den L4 septemberdr hennes.
15. Sams.
17. Signalanordningar.
20. Har Bofors levererat m&nga till kryssare och
fdstningar.
21. Giirs bl. a. pi Nohab.
2 2 . Uppskattade dagar under virterminen.
Gjorde man den (dum)dristige.
) \ Ett av vira nyastevapen.
)(< Invinare pi en fjdrran bel?igenti.
,o
Kan man kdpa p& "boken" ibland.
3 r . Framtridande del p& minga djur.
Over vattnet.
En taburett dr ett sidant.
38. Bcir man inte hugga i.
la
Bekant fdr sina industribyggnader i Sverige.
44. Lockar mingen yngling.
l<
Skogsftgel.
46. Detta ir ocks& ett arbete och ett viktigt stdant.
/11
Bra att ha nir man skall lyfta.
49. Ftirsikringsinstitut.
5l
Halva svenska akademien.
5 1 Amandus Israelssonbl. a.
) 4 , Betecknar samhtirighet.
Ntnarc Trych&u,Kar*"d tttt,

MedJi;lj er sowtidningsbih ga
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kan man mojligen tdnka sig en blttre kdplusten har dkat, liksom investeutveckling. England ar berett till
ingarna. De stora rustningsutgifterna
kompromissldsning
.
man
inverka
och
i hdg grad p& konjunkturlZiser
relaNr 4
1952
tivt optimistiskt pi miijligheterna att get. Man riknade tidigare med att
lyckas. Man vill dock f6rst se om den dessaskulle ni sitt maximum i mitten
nya regimen dt nlgot attbygga p3,f6r av 1953. Det ser nu ut, som om en
Nobelkrut
framtiden och det ir icke uteslutet att ftirskjutning av tiden fcir n&endetav
den kan lyckas bemdstra problemen. toppen skulle sketill SrsskiftetL9r3Den 18 december hdll Nobelkruts Socialt ligger landet
L9)4 eller nigot senare. Den minskoerhiirt lingt
Fdretagsnlmnd sitt sista sammantrdde efter Vdsterlandet, och England
har ning i rustningsutgifterna, som ddrfiir 8ret. Ordfiirandeklubban skdttes klart fdr sig att en
social uppryckning efter berdknas komma ifriga skulle
som vanligt av direAtor Soblman.
miste komma till st&nd och man vill
innebdra en fcirsdmrad konjunktur,
avvakta om en sidan kan ske under men minga tro, att det upplagrade
Konjunktarliiget
den nuvaranderegimen innan man civila konsumtionsbehovetkommer att
engagerarsig fdr djupt.
verka utjLmnande, varfrir ntgra stdrre
DireAtdr Soblmanllmnade fcirst en
svdngningar i konjunkturliiget knapStor-Britanien
och
det
brittiska
redogdrelse i stora drag 6ver det
vore att vdnta.
imperiet
dro,
sisom
nzimnts,
tidigare
Past
vdrldspolitiska och vdrldsekonomiska
Frankrike,
som ocks&dr en betydellaget iiir dagen. Han omtalade att utomordentligt viktiga svenska hansefull
handelspartner
fcir Sverige,lider
delspartners.
Det
dr
dirfiir av stdrsta
han nyligen under en tids resor i
svirt
av
ekonomiska
bekymmer. Vi
intresse
att
studera
konjunkturutveckVdsteuropa,frin vilken han just iterlingen ddr. Genom sina besdki Eng- ha flLtt till stind ett handelsavtal,men
kommit, sammant(d.ffatmed ett flersade detta 1r lingt ifrin tillfredsstdllande
tal politiskt och finansiellt engagerade land i sambandmedhandelsavtal,
och d2irjZimte mycket kortfristigt.
jdmftira
sig
direktrir
Sohlman
kunna
personer, verksamma inom England
Importrestriktionernadro besvdrande
och Imperiet, regeringar och andra, fcirhillandenafiir ett 3r sedansamt i
maj-juni i ir med dem som rflda nu. hArda, mest inverkar detta pi vir
vilka ldmnat en del informationer.
export av verkstadsprodukter.
Direktdr Sohlman erinrade om, att I maj-juni voro konjunkturerna i
Vdst-Tysklandd.rdet land, som f. n.
han i sin dversikt vid seotembersam- bottenldge. Man sig mycket mcirkt p&
mantrddetuttalaten vissoptimismbe- situationen. Kciplustenvar mycketringa har den kraftigaste konjunkturuppg&ngen av alla ldnder i Vdsteuropa.
trdffande det politiska ldget. Men i och lagren ijverfulla. Exporten lig pi
politiska ffiLgor d,r det sv&rt att spi en synnerligenl8g nivi och valutare- Produktionen dr i stdndigt stigande
och det har visat sig att utvecklingen servensj<ink.Sedandesshar en liten och man har startat en exportoffensiv
forbiittring splrats. N&gon klar ten- av stora mitt omfattandesEgott som
tyvirr icke gett mot biittring.
Ldset i Korea dr nu kanske mera dens i den riktningen finnes ej, men hela vlrlden. Regeringen, som dr
hoppiOst dn nigonsin. I FN rider man har en kl.nsla av att si ir fcir- utomordentligt positivt inst?illd till
stor pessimism,man ser ingen utvdg hillandet. Man arbetarmed all enerei denna kampanj, underlittar den pi
att kunna aweckla detta problem fcir att dkr er:lroriensivZiltill civriga alla sdtt. Man har ocksi nitt goda reinom rimlig tid och pi rimliga vill- Europa sorn till dollarldnderna och suitatoch ftir ossinnebdrdettaen h8rd
kor. Koreakonflikten dr en synnerli- icke minst till det egna imperiet. Det konkurrens.
gen allvarlig historia, som mycket hade varit av stort intresse,att folja
Direhtor Sohlman 6,vergi& s& att
snabbtkan utveckla sig till dnnu svi- imperiefdrhandlingarna.Man anslog tala om fcirhillandenai Svirise.
en mild optimism och trodde pi en
rare fcirvecklingar.
Han erinrade om att levnadskosiuppmjukning
av handelsfijrbindelser- nadsindex under fdrsta halvS.reti Lr
Ej heller i Indokina kan nigon
ljusning speras. Frankrike har stora na, vilka nu kdnnetecknasav hirda
fortsatte att stiga, ehuru i l5"ngsammare
bekymmer pi grund av denna kon- importrestriktioner. Si lingt som till
takt en under 1951. Nu har tydligen
flikt. Landetsekonomi befinner sig i att tro pi. en lcisning pi dollarsitua- en viss stabiliseringintrZitt bl. a. tiil
mycket sv&rt ldge, vilket dven har tionen, ddr stor brist r&der,gick man fdljd av sd.nktar&varupriser. Troligen
ej, men man hoppadespa fdrbettriog. kommer levnadskostnadsindex
betydelseftjr oss.
fcir deIcke heller i Persien,Egypten och Diremot trodde man pi en dkning av cember att ligga vid ungefdr of<irdndArabl[nderna iir l?igettillfredsstdllan- handeln mellan Imperiets olika delar, rad nivi. Aven partipriset tycks ha
de. Oljekonflikten har icke kommit vilket skulle leda till en fdrblttrins
stabiliseratsoch en prissdnkning kan
av vdrldshandeln. Om England skull-e t?inkas bli mdjlig. Skulle s8.dan innlrmare sin ld'sning och Persien gtr
nu mot ekonomiskruin. Detta dr ur lyckas med detta, skulle det ha utom- tfiffa och ldneldgetbibeh&llasinneblr
vdddsekonomisksynpunkt synnerligen ordentligt stor betydelsedven f6r oss, detta en realldnehcijning och dirmed
iikad han- en ytterligarehdjd levnadsstandard.
allvarligt. Aven om man skulle lyc- dt det skulle kunna betyda
'England
utan
kas att inom rimlig tid l6sa denna del icke endast med
Problemet idag m6ter vi i exportbetydelsefulla friga, skulle det likvZil Iven med Imperiets llnder.
[$gan. Fcirra iret och i b6rjan p&
drdja lZingeinnan man fir iging oljeKonjunkturerna i Fdrenta Staterna detta hade vi en kraftig export med
utvinningen igen. De amerikanska ha ocks&stor betydelsefdr oss. Ddr hriga priser, vilket miijliggjorde en
politikerna giira allt fijr att finna en synes en fcirb?ittring i det allmlnna dkning av valutareserven. Sedandess
rimlig liisning och [ven i England ekonomiskal?iget ha skett. Den ned- ha flera av vlta exDortvarorutsattsfdr
arbetar man h&rt fiir samma m8l.
geng, som fdrmirktes L95O-l9rI
stora prissdnkningir, varjimte importBetrdffande problemen i Egypten har svdngt. S&v?il kdpkraften som hinder lagts fr8n andra linders sida,

vilka inverkat menligt pi volymen av
vir export. Framfcir allt ha v&raskogsprodukter drabbatshirt, t. ex. massan,
som sedanirets bcirjansjunkit ca 50 /o
i pris - vissa typer betydligt mera.
Den totala minskningenav exporteni
ir, jd.mfcirt med fciregiende &r, kan
berdknastill ett par milliarder. Utsikternafcir framiiden dro icke liusa.
Tfdvarotna ha stabiliseratspi en relativt lig niv5. och man hoppaskunna
s?iljatill dessaliga priser. Fcir papper
och wallboard Zir liiget dystert, beroende pi de importrestriktioner som
rider i vlta avndmarldnder, frdmst
inom Storbrittanien.
Aven fijr verkstadsindustrin
dr ldget
bekymmersamt.De stora exportorder,
vi fcirut kunnat gliidja oss it, krymper
nu samman till fitlid av att vi, pi
grund av vlLra hoga kostnader, icke
kunna konkurrera. Vir virsta konkurrent pi detta omride dr Vist-Tyskland, som genom sina liga kostnader
har mycket stdrremcijligheteratt silja.
Genom den dubbla prissdttningenfi
vi betala mycket mera fcir kol och
jdrn, som vi importera. Liineliget dr
ocksi betydligt lZigre i V?ist-Tyskland
In hos oss. Vi bli utslasnaundan fdr
undan pi vilra gamlamirknader. Men
yi tdffas dven inom virt eset land av
betydande tysk konkurren{ pi vissa
hill dven av italiensk.
Det ir alltsi stora svirigheter som
vi pi sista tiden mcitt, svErighetersom
komma att bli dnnu stcirreunder nlsta
ir. Det d,r dafiot oundgingligen niidv?indigt att vi alla medverka till att fi
ned v&ra kostnadselement,si att vi f.Ft
ned vira tillverkningspriser. Nigot
utrymme fiir hdjning av kinenivin
finnes absolut icke och det vore lyckligt, om vi genom rationaliseringar,
sparsamhetmed r&varor och annat och
geno- sdnkta rivarupriser, men med
bibehillen lcin, kunde n3. v&rt m&l ett nedbringandeav kostnaderna.
Fdr jlrnhanteringen ir llget icke
icke fullt si bekymmersamt.Det mesta
av dessDrodukteravsd.ttes
inom landet.
Men pi exportmarknadenmciter dven
hdr en svir konkurrens, frdmst fr&n
Vdst-Tyskland,Osterrike, Italien och
England,som genom sinaliga produktionskostnader,
betingadeav bL.a.18.ga
liinekostnader,har stdrre konkurrenskraft.
Den svenska kemiska industrien
mdter en miirdande konkurrens frin
utlandet, en konkurrens, som i flera
fall kan betecknassom osund. Man
dumpar produkterna pi exportmarknaden, vilket dr miijligt ddrigenom att
priserna pi den inhemska marknaden
aro goda och i de flesta fall skyddade
av hiiga tullar. Vir kemiska industri
kdmpar under mycket sv&rafdrh&llanden, vi mlste importera en del t|va,rot
2

och tullskyddet ir icke tillfredsstdllande. Tullfrigan ir sedanen tid under
diskussion, men om den kommer att
lcisaspi ett fcjr industrin gynnsamt
satt vet man dnnu icke, di meningarna
om denna viktiga f.fi,ga d.rdelade.
Frir textilindustrin ridde under
fdrsta delen av 1.952ett dystert ldge,
kiiplusten var finga och lagren stora,
vilket ledde till produktionsminskning. Liget har nu fatt en viss stabilisering och prisernastiga nigot.
Liknande f<irhillanden eiller skoindustrin. Man har dlr kommit ut
n8got pi export, vilket llttat p3"lagren. Man rdknar med en stabiliserinq
pi den nuvarandenedpressade
produkl
tionsnivin.
Betrd.ffandede allmdnna utsikterna
fcir ndstkommandeir, ndmnde direktcjr Sohlman,att nigon produktionsd,kning icke vore att vdnta. Man finqe
vara glad om nuvarandeproduktion
kunde bibehillas. Exportenhar minskat
och fara fcir ytterligare minskning
foreligger. Alla anstrdngningarmiste
sdttasin p& att sdnkakostnaderna,si
att v&ra priser bli konkurensmcijliga.
Nigon stdrre arbetskishei fiirefinnes
icke i virt land. Vissedigenhar permitteringarfcirekommit,men dessaha
dnnu si l?inge ej va'tit ay sttjrre omfattning. Fortfarandefinnes viss brist
pi kvalificerad arbetskraftpi en del
omriden. men omflyttningin Ir ett
mycket besvddigt kapitel.
Direktrir Sohlmandvergick si till att
tala om fcirh&llandena
vid Bofors. Han
poingterade att Nobelkruts civila avdelning f. n. har det ytterst besvdrligt.
Den tyska konkurrensenhar satt in pi
alla omriden, sivdl hlr i landet som
utomlands. Den tyska produktionsapparaten har efter kriget kommit
ig?Lngf on&nansvdrtsnabbt.Vira civilkemiska produkter miste nu slillas till
priser som knappt tdckerv6.ratillverkningskostnader,vilket, eftersom produktionsapparaten
finnes, kan gi- till
en tid. Skola vi kunna fortsdtta miste
vhra tillverkningskostnader pressas
ned. Vi ha lyckatsmed dettapi-en del
hill, men det dr linet ifrin tillrlckligt. Varje form av kostnadsiikning
m8.stemotarbetas.
Nobelkruts militdra sida ?ir i hdg
grad engageradav bestdllningarfrin
svenskastatenoch vi kunna rlkna med
en jdmn sysselsdttning
ling tid fnmht.
Priserna, som sti under statlig kontroll, ge tdckning fcir kostnaderna.Vi
kunna dven rdkna med exDort i viss
omfattning.
Direktiir Sohlman framhdll n6dvindigheten av sparsamhet. Likviditeten er ej den bdsta och man meste
avsti frin investeringar, som icke er
absolut ntidviindiga.
Bofors militdra sektor har sin sys-

selsdttning relativt v?il tryggad fiir
nirmaste tiden.
Bofors civila sektor iter mcitersamma hirda konkurrenssom den kemiska,
sivil inom som utom landet. Exportsituationendr bekymmersamoch allt
grires fdr att s6'kastirka positionerna.
Nyu fdrsiiljningsfciretag ha silunda
startatsi ett flertal ldnder.Man kanske
kan hoppas pi att de stora investeingarna, t. ex. i Kilsta, sm&ningom
skall bidraga till ett bittre prisliige.
Herr Hansson f ramforde nlmndens
tack fcir den intressanta och klarl2igganderedogdrelsen. Tonglngana
voro ju icke nu sl optimistiska som
tidigare och man frlrgar sig varfiir behovet av varor siunker. Det borde
finnas plats dvenfdr den tyskaproduktionen. Det dr vd.l spdnningeni vl.rlden och det sdtt man scikerlcisadenna
pe som ir orsaken. Man kan fijrmoda
att det Ir spdnningenrist-vist som utlciserkonflikterna i tistern. Dessafolk
striva vdl efter en stdrre nationell frihet och kanske det dr resimen
-del. sjllva systemetsom har sin
Man
har talat om hjiilpen till de underutvecklade linderna, men denna fcire{al7ervara ringa. Det vore vdl klokare
att anvdnda produktionsapparatentill
s&danhjiilp i stlillet fcjr aft tillverka
krigsmaterial,vilket skaffar underlag
frir stormakternatill kommandekrigl
som gdr de underutveckladeldnderna
innu mera underutvecklade.
D)reAtiir Soblman ptpekade, att det
finnes en internationell organisation,
FAO, fdr hjelp it underutvecklade
linder. Denna har frdmst inriktat siq
p3, att hjalpa V[st-Afrika och Arab]
l[nderna med jordbruksredskapfd,r att
jordbruksproduktionenskall- kunna
hdjas. Det dr klart att det finnes uppdlmda konsumtionsbehov i vddden,
men si llnge de politiska spenningarna finnes, kan man ei rdkna med en
kisning av de ekonomiskaproblemen.
Herr Hawton anfiirde, att det
talats mycket om investeringsbegrdnsade itgdrder. Han ffigade om detta
mdjligen har nigon inverkan pi sysselsdttningen eller vidtogos dessa &tgdrder just di konjunkturen svdngde
och man di blev mindre intresseradav
investeringar. Det har sagts att investeringsavgiften verkat hd.mmande.
Sdnktinvesteringbetydermindre efterfr&gan pi vissa varor och detta kan
vara impulsen till &tstramningen. Betriffande nedg&ngen i verkstadsindustrins orderstock dnskade Hem
Hanssonveta om det var de inhemska
eller de utllndska ordernasom minskat
mest. Vidare undrade han om man
icke kunde betecknanuvarandernassapris som normalt och det som rtdde
tidigare som onormalt hiigt. Herr

Hansson f.Agade ocks& om pundets kdpte traktorer. Dessutom |ir de fdrkonvertibilitet var uppe till diskussion hyrda traktorerna icke fdrsedda med
hyfter och d2irfijr kalla och dragiga.
vid imperiekonferenseni London.
DireAtdr Soblnr.an svarade, att di
investeringsavgiften infiirdes ridde
hrigkonjunktur och att den hjZilpte till
att bromsa investeringarna. I dagens
lige kan denna begrdnsningha ogynnsam inverkan pi sysselsdttningen.Det
<ivervdgesemellertid att slopa investeringsavgiften om tendensen till koniunkturfall fortsdtter.
Nedg8ngen i verkstadsindustrins
order dr betydligt st6rre pi exportorderna dn o& de inhemskaorderna.
De massapriser som gdlla i dag
skulle man nog fdr ett par Er sedan
tyckt vara ganska normala, men kostnadselementen,brdnsle, ldner, kemikalier etc. har icke sjunkit utan tvirtom gitt upp, varfdr situationenlr besvdrlig. Man har ndtt och jiimnt t?ickning f6r sjilvkostnaderna.
Vid imperiekonferensen dryftades
pundets konvertibilitet, men endast
inom imperiet och ej gentemotdollarn.
Inga beslut fattades, men allting pekar p& att nigot [r i gdrningen.
Herr Hansson undrade hur det lig
till med bolagetshos regeringenframst?illdabegdran orn tullskydd frir acetylsalicylsyra.
DireAtdr Soblman meddelade att
ffigan ej slutbehandlats. Myndighe-till
terna ha tillstyrkt med hdnsyn
att
det dr en mycket viktig vara. I regeringen rider delade meningar, sL frigan stir f. n. <ippen.
Au ar b etarr e bresentant erna
ulickta lragor (1-9)
1. Inkop av traktorer
Man hade ifr&gasatt om det icke
vore ekonomiskt fijrdelaktigare att inkcipa traktorer i stillet fdr att hyra.

vars arm gir ut iiver spiret. Denna
anvlndes icke, av vilken orsak dr obekant. Tanken 1r ej att ha en gaffeltruck enbart fiir detta arbete, d& detta
skulle vara oekonomiskt,

DireAtiir Soblmanframhiill, att man
miste iakttaga all tlnkbar sparsamhet,
iven om det vore av vdrde att kcipa.
Verkmibtare Andersson framhiill,
Betr. traktorer miste &terhillsamhet att ett sdtt fdr att undeddtta arbetet
iakttagas.
vore att ha en gaffeltruck fijr stapling
Herr Hansson ansl,g, att om man i magasinet samt ha rullbanor frin
rdknade med en minskning av utnytt- vagnen till magasinet.
iandet av traktorer ar det bdttre att
hyra.

4. Rokning i tvdttrum

2. Lossning av kalksdckar

En underscikninghade begdrtshuruvida mdjligheter f<irefunnesatt tillita
rdkning i personalenstvlttrum.

Man hemstdllde om undersdkning
betrlffande fdrb2ittring av lossningsarOaeringenji)r lYahlquist erinrade
betet med kalksickar vid peritfabriken, om att ffi,gan
tidigare varit uppe och
Ingenji)r Dal6n meddelade,att det att r6kning i personalrump5.prov tillgiller ett mycket litet arbete, varfdr Htits i A 18. Emellertid hade divadet ur ekonomisk synpunkt icke vore rande sprdngdmnesinspektiiren
vid en
motiverat med anskaffande av maski- inspektion funnit avbrdndatdndstickor
nell transportanordning. Di emeller- och cigarettstumpari en pappersupptid dammningen ir besvirande kunde iamlare och med anledning hirav hade
fiirsd,k gciras med en 2ildre flyttbar till8.telsentill riikning iterkallats. Nuremtransportdr,som tidigare anvdndes varande sprlngdmnesinspektciren,som
nu understdllts frigan, hade st?illt sig
vid kollossning.
totalt
awisande.
Herr H. Karlsson pistod, att klZiderna vid ifdgavarande arbeten fdrstiires
Herr Nilsson meddelade,att ffitgan
fcir mera dn vad lossningenkostar.
kommit-upp pi begiiran av mt,ngipi,
Ouerin g enj dr lN/ahI qui st meddelade, F-avd. Man hade avsett,att tiilatekan
att enligt uppgift skulle bara dit- och endast skulle gdlla ett sdrskilt toalettborttransport av maskinell anordning rum i nya personalhuset,som ansigs
kosta 2/2 timmes produktiv lcin, var- l[mpligt, och endast giilla vintertid.
Finge man ej denna tillltelse, 6nskafrir fcirslaget ir ekonomiskt omiijlig.
des ett vindskydd i rdkgirden.
Herr Hansson p&pekade,att fijrslaDireAtdr Soblman utlovade underget ej innebar en ekonomiskffiLga atan
gZilldeen fdrb?ittring av ett tungt och siikning betr. ett skydd i rd,kgirden.
svirt arbete. Man hade hoppats pE att
5. Kled- och matrum fiir
teknikerna skulle kunna hitta p&
- nigot
billigt medel till fiirblttring.
transportarb
etatna
Herr Ldnnqulrf meddelade, att maft
planerade en omliggning av tillverkningsmdtoden, varvid kalken skulle
fdrsvinna.
Unders6kning utlovades.

Man hade pipekat, att de fcirut utlovade kliid- och matrummen fiir
transportarbetarnad.nnuicke iordningstdllts. Frigan borde kunna lijsas i
samband.medfcirf-lyttningenav byggnadsavdelntngens
kontorspersonal.

lngenjdr Dal6n meddelade,att man
de senastetvt iren betydligt utdkat 3. Lossning av cellulosabalar
Ingenidr Dal6n meddelade, att
bide bil- och traktorparken, bl. a. med
Det fdreslogs utredning betr. m6j- problemet i sambandmed en fdrflvitett par l2itta paketbilar, som avsigos
Iigheterna att mekaniseraarbetet med ning av verkmdstaretorde komma att
kunna dvertaga en del traktortransporlossning av balat fr8n jlrnvdgsvagn liisas inom nigon m8nad.
ter, vilket de ocks&gjort. Att man en
till cellulosamagasinet,t. ex. genom
tid fdrhyrt ett par traktorer hade sin
Herr H. Karlsson ffigade om matanskaffandeav gaffeltruck.
orsak i att de sista hdstekipagen nu
och kld.drum fiir bil- och traktorfiirarIngenjdr Dal6n anf6rde, att dven na dvenkunde lcisas.
fdrsvunnit. Traktorerna dro i avsevird
grad sysselsattavid byggnads- och detta arbete dt. av inga omfattning.
Oueringenfdr lYahlquis omtalade
montagearbetenoch om dessaarbeten Gaffeltru& dr i&e si liimplig, d& baatt en budget upplagts fdr olsta ir,
nu komma att minska, torde det vara larna komma i teckta vagnat, sviritsom redan frin bcirjan var ganskafdrmotiverat rned viss iterhillsamhet i komliga fcir ett s&danttransportmedel.
siktigt hillen. Det visade sig emellerinkdpen. Underscikningar pagAr betr. Skulle man i annat sammanhangantid att detta budgetfiirslag nddv?indigtl?implig typ av gaffeltruck, som vid skaffa en gaffeltruck, s3'skulle fdrs6k
vis mlste beskiras ratt hart. Bland de
behov skulle kunna anv[ndas som kunna gdras.
projekt som fdllo fdr geddesyxarLvat
traktor. En gaffeltruck kostar dock si
Herr Hansson phpekadeatt d[rige- iven personalrummet fiir bil- och
mycket att det Zir tvivelaktigt om vi i
nom att magasinsgolvetligger p& en traktorfiirare. Det har icke'varit litt
dagens ldge f3, g6ra stdant inkiip.
betydlig ligre niv& dn jirnvigsvagnen att f& ned kostnadernatill <inskadniv&.
Herr H. Karltton trodde, att det blir lutningen pi landg8ngenstor och Det vore utan tvivel dnskvlrt om matskulle inneblra en inbesparingom man arbetetpifrestande. En travers finnes, rumsfrigan kunde l6sas,men det fin-
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nes andra saker,som iro absolut nddv?indigaoch som mEstegt ftire.
Herr H. Karltson undrade om inte
det utrymme, som nu anvdndes av
ftirman Perssonspersonal, blir ledigt
sl att detta kunde disponeras.
Ingeni1r Dal6n anslg, att nigot
hinder mot att anvdnda detta matrum
ej fdrelig. Tillging till dricksvaften
finnes emellertid icke och undersdkningar har visat, att det av minga skdl
ur ekonomisk synpunkt ir otdnkbart
att dra in vatten. Garaget 2ir ej st
liimpligt att anvinda, men det finnes
en mjdlkbod, som vdl kan anvdndas.
V erhmiittare Andersson ville livligt
bitreda framstdllningen om att nigot
bdr giiras, di f<jrhillandena icke 6ro
bra. Midlkboden ricker endasttill fdr
traktorfdrarna och ej f6r bilfdrarna.

avhdmtning ?ir icke lyckligt, bdst ir att
hdmta direkt vid ursprunglig plats.
Bittre dr d3"att ftt genomfd,rtatt nigon
som kan ge anvisning alltid finnes pt
platsen.

ordnas si, att trsredovisningen kan
diskuterasvid trets andra sammantrdde. I irsredovisningeninglr m&nga
detaljer, varom ndmnden[r informerad under hand.

P3,Herr Hanssont frirslag fijrordade
ndmnden att ett cirkuldr om detta utslndes.

Herr Hanston plpekade, att vad
som avsigs med arbetarledamdternas
framstdllning var, att ndmnden skulle
fa tillfefle att f6re bolagsstdmman
diskutera t. ex. styrelsensfcirslag betriffande vinstens f<irdelning. I ir utgick s&v2ilutdelning pi aktierna som
bonus till aktiedgana. Man hade
kanskekunnat giva det ridet att spara
p& denna bonus, vilket kunde ha varit
fdrdelaktigt med tanke pi likviditeten.
Herr Hanssonsadesig ha den uppfattningen att styrelsen uppgdr en plan
som frireldggesbolagsstimman.Det Ir
den planen som vore tinskvdrt att fi
diskutera.

7. Personalrum i tdndhattsfabriken
ArbetarledamdIernaans1go, att personalutrymmenai tendhattsfabrikendr
otillriickliga. Avstinden till de centrala personalhusenansigs fijr stora
och man fd,reslogundersdkningfdr att
utrdna om fdrb2ittring kan ske.

Fru Perston anfiirde, att tindhattspersonalenvarken har klZid- eller matrum. Om all denna personal skulle gi
DireAtdr Soblman anfdrde, att man till sp8djusavdelningenspersonalhus,
skulle de ej fi plats ddr. Dessutomdr
f8r inrikta sig pi det matrum, som fdrman Perssonspersonal nu anvinder. det l&ngt dit, varfdr de helst stanna.i
arbetslokalerna. Koridorerna taqas i
Herr H. Karlsson omtalade,att St?ianspr&'kf6r kllder, vilket ur ot"ry-dernas Vakt gdr anmlrkning pi att ningssynpunkt
icke dr bra. Fru Perskliider hZingerp& tork i garaget. Man
son trodde att flt"gan skulle kunna
har inget annat stille att hlinga pE.
l6sasutan stora kostnader.ArbetslokaIngenjdr Daldn anslg det ej st far- ler finnas, som skulle kunna anv[ndas.
ligt om kldder ordentligt h?ingasp&
Oueringenfdr lVablquist ansig uttork i garaget.
rymningsfrigan ej farlig. Framf<ir
V erAntlistare Andertton plpekade, varje drirr till arbetslokal finnes d6rr
att dven brandinspektionengjort an- ut. Avstindet till personalhusetdr ej
mdrkningar mot att kldder torkas i
si stort och det kan knappast anses
garaget. Med hinsyn till de mycket som ncidvdndigt att gcira n&gon extra
storavdrden som hir stir pi spel, an- anordning. Platserna i personalhuset
sig verkmdstareAndersson det oldmp- rdcker nog till. Betr. nuvarandelediga
ligt att trlskor och klZider,som kunna arbetslokaler anfrjrde civeringenjrir
fiirorsaka brand finnes i garaget litet Vahlquist att dessatroligen komma
hur som helst.
att behd,vasom nigon tid.
6. Avhdmtning

av gods

Arbetarledatndternahade i sin skrivelse anmlrkt pi att det vid avhlmtiring av gods pi olika avdelniogar
fiirekommer, att man ej kunnat ft besked om var godset befunnit sig, beroende pi att den transportbestdllande
fdrmannen icke varit antreffbar. Man
anstg det d'nskvdrt att bestdmdaplatser, ddr gods kunde avhimtas iesp.
pi de olika avdellevererasanordnades
-att
ningarna, alternativt
person
annan -i
meddelas var godset finnes,
den
hdndelseden bestdllandesidlv mlste
avldgsnasig.
Hem Hanstoa meddelade, att det
nermast g2iller paketbilarna. Vdntetid
uppster ofta, ddrf6'r att transportbestdllaren ej ?ir till hands och ingen
annan har f&tt veta vad saken giller.
Ingeni1r Dal6n anshg, att denna
vdntetid pl sista tiden nedgltt avsevirt, tydligen beroende av att sidan
vdntetid numeradebiterasavdelningen.
Att anordna centrala platser fdr gods-
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DireAtdr Soblman ans&gatt ndmnden icke dr mogen att diskutera personliga Esikterom disposition av bolagets medel, avskrivningaretc. Det hela
2ir uppbyggt av en hel rad olika
faktorer.
9. Anslagstavlorna
Arbetarledamdternahade begirt utredning om fdrblttring av anslagstavIorna inom fabriksomridet.
Herr L. Karlsson anfcirde,att det ej
finnes plats pl anslagstavlona f& alla
meddelanden.Dessutomdro anslagstavlorna av si hirt material att det dr
svErtfdsta upp affischer o. d. En bnttring bdr komma till stind.
Oueringenji)r lY ahlquist pipekade,
att klisterremsor dr bdttre att anvdnda
?inhZiftstift p& htrda materiil.

Herr Hantson ansEgdetta vara en
In genjdr Carbonnier meddelade,att
ffi'ga pS"ling sikt. En decentralisering
av personalrummenbdr ske successivt. utredning tidigare gjorts. Det visade
sig di att 35 tavlor skulle behd'vasoch
att de skulle draga en kostnad av
8. Bolagets irsredovisning
300:- kronor per styck,vilket ansigs
Arbetarledamdternahade i sin skri- vil mycket. Ingenjcir Carbonnier ville
velse till nlmnden pipekat att ndmn- dock rekommendera,att de tavlor som
den icke haft tillfefie itt behandlabo- finnas fcirbdttras och att meddelanden
lagets Srsredovisningfdre bolagsstdm- borttagas,s3.snart de bli inaktuella.
mans hillande. Man ansig, att om rid
Fiiretagsndmndenansldt sig till denoch anvisningar skulle kunna ges, na rekommendation.
borde tillfiille till behandlins av lrsredovisningen givas nemnJen fijre
F orslags uerksam heten
bolagsstdmman.
Fdrslagskommittdns ordfdrande,
DireAtdr Soblman anfiirde. att arbedueringenidr lYablquitt, meddelade
tet med bokslutet pigEr hela Eret och
att kommitt6n haft sammantride den
att det ir en mydcet komplicerad
17. 12. Sex f<irslagfdreligo till behistoria, som miste diskuteras med
handling. Se vidare under "Fcirslagsskatteexperter, innan det slutgiltigt
verksamheten"i B-pilen w L/L953.
faststilles. Om n&gon inom fdretaget
har nl.gn synpunkter att komma med,
kan han g6ra detta nlr som helst un- Viigen uid huaudporten
der 8ret. F. ii. iir vd,l knappast nlgon
Slutligen uttalade berr Hansrcn ett
inom ndmnden si insatt i ett boksluts tack frir det utomordentliga s?itt pi
labyrinter att rid kan givas. D?irtill vilket vligfrlgan vid Huvudporten
fordras experter. Mdjligen kan det liists.
Ent.
Katlstad 1953. Nermare Trycksaker89778
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