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YAD IIANDH UNDDR 1962?
En krdniha- i ord oeh bild
B-pilen inleder med detta nummer sin 8:e
Flrgiig och som vanligt dgnasen stor del av det
forsta numret it kronikan i ord och bild over
alla viktigare hdndelserunder det gingna iret
inom de olika foretagen inom Boforskoncernen,
kanske med tyngdpunkten forlagd till Boforsverken, Nobelkrut och Karlskoga stad. Kronikan miste naturligtvis goras mycket summarisk
och endast en ringa del av allt som hdnt kan
hdr noteras. Kronikan utesluter ocksi medvetet
en hel del hdndelserav ringa intresse- varfor
skall man upprepa saker, som redan stotts och
blotts i den dagliga pressen? Likaledes ha en
mingd viktiga hdndelser behandlats pi Foretagsndmndernassammantrddenoch redan omnd.mntsi referaten frin dessa.
Ett stort antal notiser ha som vanligt hdmtats
ur tidningarna. Vid en genomghng av alla de
tidningsklipp,ddr Bofors och koncernensforetag
ndmnts och som tlllvaratagrts och insdnts av de
storre klippbyrilerna, kan man konstatera, att
sivdl den svenskasom utldndska pressendgnat
stort intresse och spaltutrymrne i't oss. F"lera
viktiga och betydelsefulla nybyggen eller nykonstruktioner, ex. Kilstastilverket med de
stora hogfrekvensugnarna, Bofors nya 4o:a,
Nobelkruts nya civil-kemiska fabriker, Nohabs
turbinleveranseroch dieselelektriskalok, forskningsarbetetvid de olika foretagen m. m. ha
givits en vdrdefull publicitet. Men tyvdrr ser
man ocksi att firmanamnen iterfinnas i mindre
lyckade sammanhang,i sensationsrubrikerover
relativt bagatellartadehdndelser. I stort sett dr
dock kontakten med vira svenskatidningar och
tidskrifter god, och den goda och sakliga publiciteten omkring v&ra foretag dr i hog grad

onskvdrd sivdl ur rekryterings- som forsiiljningssynpunkt.
"Bokslutet" i ord och bild ger en i huvudsak
god och lycklig bild av 79;2. Svirigheter,
trltkiga hdndelseroch orosmoln ha icke saknats.
Ett av de storstasorgeimnenaunder det gingna
Lret har vddret varit, men tjver detta rida iu
icke vi mdnniskor. Men hindelser av mera
glddjande slag ha overvdgt: avslutade byggnadsprojekt och utvidgningar av verkstdder,
kontor och laboratorier, vunna forskningsresultat, som omsattsi nya och forbittrade tillverkningar, framglngar inom sporten eller andra
lyckliga tdvlingsresultat,och sist men inte minst
ett fortsatt gott forhillande mellan arbetsgivare
och arbetstagare.
Vi hoppas, att detta nya hr, av vilket vi vid
det hdr laget redan tllhyggalagt ett kvartal,
skall kunna ge samma goda bokslut.

JANUARI
Relatiat snofattig med. 'udxlande to- och
koldperioder. Max. snodjup 21 nn den 19.
Varmastedag d.en7 med + 6,3o. Kallaste
dag den 31 med - 19,6o.
1. Stdderna, ddr Boforskoncernensforetag
dro beldgna,redovisadenedanstiendeinvinareantal:
Karlskoga (Bofors och Nobelkrut). . 3L90r
25.057
Trollhdttan (Nohab)
26.178
Sodertdlje(\Wedaverken)...
Tidaholm (Tidaholmsverken)
6.005
Stockholm(UVA)
.. . 750.011

Antalet anstdllda vid koncernforetagenvar
foljande:
Timavl.
Min.-avl.
Boforsverken
5.897
Nobelkrut
1 . 7 7|
Nohab
1.516
\ W e d a v e r k e n . . . . . . 662
Tidaholmsverken

UVA

455
251

4.2ro
1.326
r.289

1.687
445
351

408
i83

48
68

Nyirshelgen firades med frojd och gamman men rapporteradesddrjimte - gl2idjande
nog - lugn och fridfull utan overforfriskade
nattsuddare.
Bofors fick Priskontrollndmndens tillstind, att ffi.n och med denna datum tilldmpa
samma eltaxor och leveransvillkor som Kailskoga stads Elverk.
2. "Forskningens nya virld" kallades en
artikelseriei Stockholms-Tidningen.Den forsta
artikeln handlade om Nobelkrut och bar de
lockanderubrikerna "Kndleder och smyckeskrin
giires av cyanv'iteoch aceton". - "Ljusstrile"
glr om horn i nytt konstglas. Sackarin och
sprdngdmneur samma vara." Artikeln berdttade om det intensiva arbete som bedrivesmed
plaster, konserveringsmedel,farmaceutiskapreparat, krut och springdmnen.
5. Mitt i studiesdsongenkonstaterades,art
ABF hade ca 73OOdeltagarei 115 studiecirklar
och TBV ca 600 deltagare i 51 cirklar. Detta
betyder, att var 15:e karlskogabodeltager i det
frivilliga studiearbetet.Inte illa.

11. Folkskolorna i Karlskoga planerade att
redan under virterminen lita elevernaprova p6.
hur det kdnns att arbeta praktiskt inom hantverk och industri, trots att iet 8:e skoli.ret dnnu
icke boriat. Industrien har har ett utmdrkt medel att trygga rekryteringenav god arbetskraft.
13. Bofors siste smdltsmed,Carl Artur Jernberg, ingick i siti 10:e decenniummed obruten
vitalitet och friska krafter. Vi ha under de
senasteiren mott vdnnen Jernberg under RoforspensiondrernasStorijnavecka.
14. Servoskolanoppnadesi nyrenoveradeIokaler invid Bofors Samlingshus.Under iret har
ett antal kurser hillits i servoteknik,sivdl for
kunder som for vissa av bolagets anstillda.
15. Denna dag ridde en av de kraftigaste
vinterstormarnap6,mannaminne.Pi skjutfdltet
uppmdttes 30 sekundmeter,men i angrdnsande
landskap betydligt mer.
I mitten av minaden iterupptogs vid
krut
Nobel
til lverkning en av akrylatmonomerer,
sedan cyanvdteapparaturen av skyddstekniska
sknl inbyggts i en sdrskild undertryckskammare.
Leveransernatill Bonoplexfabrikeni Tidaholm
forceradesi april och maj, men det stod snart
klart, att Boforskoncernen,i friga om plexiglasplattor, moter en mordandekonkurrensfrin
utlandet. Okad manufakturering tiil fdrdiga
artiklar ansigs mot slutet av Lret vara botemedlet mot dessasvirigheter.

Avtalet mellan Nohab och SociededEspafiola de Construcci6n Naval, Nladrid, om
licenstillverkning i Spanien av vissa typer av
Nohabs dieselmotorer godkdndes av myndigheterna.

2i. Bjorkborns kontor vann for 3:e gingen
KT:s korpbordtennis genom att i finalen besegra Laboratoriet. Tdvlingen gick i BTK Temas regi.
22. "Millions of Diesel and Turbine HP,
2200 Locomotives Fine Nohab Record" hette
en artikel i Sverige Nytt, dir Nohabs anlaggningar och tillverkningar beskrevos.

9. Ungdomsgirden ir den enda lilla rinnilen i teatertorkan i Karlskoga, men den lilla
scenenkan endast taga emot nlgra fh av Riksteaternsturn6program. Den stora teatern i det
nya Folkets Hus higrar dock i fjarran.

2/1, "ForsAningenr nla oiirld". Ndgra reportagebilder -frin
Nobelhrut, tagna da Stockholm:-Tidningens lotogrdl. Fr. !.:
d.r Allan Dabl|n studerar en akaarielisL inbaLad. i Bonoltlex, frdAen Laila Ahlsnbnt ned. en rnodell au et au Bofors
'fbtsta 'fiiltkanoner, gjord
aa sdnzma ,natefial, samt t. h. dr
Bo af Ehenstarn rned. ett rtor, stycAe glashlart Bonoplex.

I

11/1. Lohkonlercns pd Nohab. Pfr bilden synesfr. u. ingenji)r
Lindsten, Falun; drteringenjb Keller och ingenfdrerxa Sjdstrand ocb Tell, Nohab; dtteringenj|r Ka/lst/6n,
TGOJ;
dueringenjdr MalmLaist, Falun; och direkttu Odelberg, No/a&, Nohabfoto.

lostes i alla f.alI till allmdn belitenhet, di Nobelkrut itog sig att helt bekostabarnensundervisning.

12/1, Bland Bofort giister under frret miirktes en ung indonesier, lYibowo, fdr tilAen Suerigebestiket bjdd, rnfrnga nyheter, Han bade ald.rig sett eil ftAd atun lda, inte heller
snd eller en sE l1ng pelron torn hapten Plyb. P2 fotot ses
han aid alla dessa "lenoznen". Boforsfoto Tillman.

24. Avtalsforhandlingarna mellan Svenska
Arbetsgivareforeningeni ena sidan samt fackforeningarna (Metall, DFF och Gjutarna) och
tjinstemannaorganisationerna(SIF och SAF)
pigingo med korta uppehall under hela minaden. Den 24 januai enades LO och Arbetsgivareforeningen, ef.ter 4 dygns intensiv slutmangling, om garantiavtal och en central uppgorelse.
25. Pe Jirnverksforeningens 64:e irsmote,
vid Hindersmdssotid,diskuteradesden svenska
jiirn- och stilindustriens problem. Produktionen
av tackjdrn okade frln 783.000 ton 1950 till
8rl.40} ton 1951, produktionen av got och
skrotat stilgjutgods friln 1,4 till 1,5 milj. ton,
av valsat, smitt och annat handelsfdrdigt stil
frln 946.000 till 979.000 ton. Den inhemska
konsumtionenav valsat och smitt jirn och stil
berdknades
till 1,56 milj. ton.
Skoloverstyrelsen tillstyrkte statsbidrag
till att uppritta en folkskola i Azul for barnen
till de familjer, som vistas i denna argentinska
stad i Nobelkruts uppdrag. Regeringen ansig
sig dock ej kunna bifalla detta,men skolfrigan
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26. Bergshandteringens Vdnner avslutade
sina forhandlingar med en middag pi Stora
Hotellet i Orebro, varvid Bofors stod for den
sedvanliga ldttare och spexigare underhillningen, som blev en klar succ6e. Forfattare
voro herrar Sture Arvidsson (FS), Rolf Lindberg (MVK) och Nils S(ahlberg (M). Bofors
Musikkir skotte taffelmusiken med den dran
och Musikkiren "Limpan" vdckte stort jubel.
I Egypten ridde stor oro, och haftiga
skirmytslingar dgde rum mellan brittiska trupper och egyptiska friskaror och polis i Suezomridet. Att engelsmdnnenddrvid anvdnde
den gamla vdlkdnda 4o:an missuppfattadesgenast av en del av pressen. "Boforskanoneroser
granater over Ismailia" hette t. ex. en rubrik.
30. Vintern kom si sminingom - dnnu den
15 jan. klagade skogsdgarna iiver gronvintern
- och Parkforvaltningen i Karlskoga ordnade
11/1, Lokkofllerens pd Nohab.. Pd bild.en synes fr, a. iiaet.ingenjt)rerna Karlstt)m, TGOI; MalnAtist,
Falun; Ingexjdrerna Lindsten, Falun; Guttafuon, ALotala; Si|strand och
Malmer, Nobab; ocb Bituklund, lrea.
Nohabfoto.

j0/1.

Led.ningenfdr Korpbridgen diskutetdt.resultatet. Fr. a.:
herrar Tore Eluin, Axel Orstadit: och Bo Hanner.z.
KT_foto.

6 skridskobanori olika stadsdelar,konstgjorda
skidbackarm. m. for ungdomensfornoielse. I
terrdngenrunt kring stadensnitsladesskidspir
av olika ldngder och svi.righetsgrader.
31. Den senasteutbyggnaden av Karlskoga
Lasarett stod klar och bland de gladjande n],_
och nyttigheternamdrkes en hyperirodernogon_
avdelning. Chef for denna Utii ar Alvar Fors,
strcim.
Den forsta minaden, som lagen om reli_
ptons{1jhet tilldmpades, begdrde z6 karlskoga_
bor sltt uttrdde ur statskyrkan. De flesta
av
dessa tillhora olika frireligiosa samfund,
men
nhgra fiL stA helt utanfor nigot trossamfund.

FDBRUANI
Ka//are iin janaari och betydligt snofatti_
gare i)n uanligt. Kallaste dop irn I3 med

_

)/4a

1. Bofors Skrddderiaffdr borjad,esin
stora
virrealisation, vilken som vanligt samlade
stora
skaror kunder.
26/2,. Seruoskolan i Bofors. En
kzrs tned deltagarc
frdx
armdn ocb rnarinen umlade omkring
en r. k. ,rr:iorigg, ,u

'i t,'1:.d1,dd.,!1r
uppbysstrihrnasAi-neri
1a, yirritlmios *
en tul/ucirnspjds.
Lringsttill h6ger,rrrorAoi)r, lidor",lait

nant Lindstrrin

Boforsfoto Tiliman.
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26/2. SeruosAolan i Bofott. En del ar dttnings_
ocb den2onrtlationrnzaterielen, Det eleterande .,1,rtrn,ri
lillbijr en
10 mm aatomatpjds. Boforsfoto Falk.

1. Vid minadsskiftet visade sis vid Nobel_
krut, att den nya metoden for utvirinins av ben_
sokain medelst extraktion innebar de"n beraknade rationaliseringen i kapacitet och utbvte.
Trots den silunda okade konkurrenskraftenfor
prokainhydroklorid miste tillverknineen ddrav
instdllasi maj pL grund av minskad e"fterfrhsan
och exportsvirigheter.
5. I Forsvaretsgird avtdcktes ett portrdtt
av Karlskoga Lottakhrs avhAllna ordfbrande,
fru Greta Silfversparre, milat av den kdnde
konstndrenEinar Palme.
11. Nobelkrut erholl byggnadstillstind for
uppforande av sprlngdmnestimiskt forsknings_
laboratorium. Laboratoriet, NZ 20, ar by{gt
och konstruerat si, att man under basta skydl
skall kunna genomfora experiment med explo_
siva imnen i storre laboratorieskala. Byggna_
den uppfordes i rask takt och togs i bruk
"na.,
hosten.Vi hoppas senarekunna
lresentera den_
sammai en specialartikeli B-pilen.
13. "Kulturv6.rd och kemi" var limnet for en
rundabordskonferensi Goteborg mellan professor Axel Bodthius,intendenterriaStig Roih och
Goran Axel Nilsson, professo,
J. A. Hedvall
m. fl. Bekdmpandetav kulturminnenassviraste
fiender, vittring, fukt, rost, glaspest, insekter
och djur diskuterades,och man ?ramholl den
vdrdefulla hjdlp man bl. a. erhill jt frhn Nobel_
krut betrdffande plast som konserveringsmedel.
14. Norska Amerika Linjens nybyggenr I4j
vid Norrkopings Varv kommer ati utilstas med

en Nohab propellermotor enligt en overenskommelse denna dag.
Vid chargeing av en ugn i Stilverket
inirdffade en kraftig explosion,orsakad av sno
eller is bland skrotet. Inga svirare skador uppstod men en evakueringstrummaantdndes.
15. Den s. k. Ekstrandskafastigheten i hijrnet av Torget och Kungsvdgen borjade rivas
for att ldmna plats it en modern och vacker
affd'rsfastighet. Ddrmed forsvann dnnu en
"skonhetsflick" i stadsbilden.
19. Boforsforeningenskiosk vid Bruksporten
fick pihdlsning av tjuvar, som stal tobaksvaror
och konfektyrc for ca 100 kr. Sammanatt stals
150 m kopparlina vid Trdtuggen. Denna sistndmnda stold klarades upp efter ett par dagar.
20. Boforskamraterna blevo klara for Allsvenskaserieni ishockey,di "kanongnbbarna"
segradeover Visteris.
holl 6rsmote. I &rsbe21. Storonastiftelsen
rdttelsen meddelades,att den sistfiirflutna sdsongen varit en av de bdsta under de gingna
besiik.
10 iren, med over 4.OOO
22. Prehminar uppgorelse trdffades, efter
llngvariga forhandlingar med ca 24 timmars
oavbruten mangling, om lijneavtalet for Nobelkrut.
av olyckan pi Bofors gamla
24. 5o-FLrsdagen
skjutplats hogtidligholls genom kransnedldggning pi Karlskoga kyrkogird och avtdckning
av en portrettmalning av Arent Silfversparre'
28. Chefen for Karlskoga hemvdrnsomride,
kapten Sijlve Svedberg,tiverldmnade sitt chefskap till civilingenjor Ernst Selin.
Monopolutredningen hade publicerat ett
20-tal registrerade avtal inom jdrn- och stilbranschenavseendekvalitetsstil. I en overenskommelse, som gir ut pi gemensamprissdttning och rabattbestimning, ingir samtliga
svenskatillverkare av kvalitetsstil, alltsi dven
Bofors.
Fyra jd,ttelyft fick SO-tonspontonkranen
i Lindholmshamnen gon, dL Nohabs fyra stora
dieselmotorertill SvenskaAmerika Liniens nybygg. lastades frhn jd"rnvagsvagnartill m/s
"silvaplana" f. v. b. till varvet i Vlissingen i
Holland.
29. Forhandlingarnamellan SvenskaArbetsgivareforeningen och SIF voro denna ging

5

l5/2. Ekstrandsha fastigheten aid torget i Karlskoga bdrjade
riaas fdr att liimna platt frt en slor modern fastighet. C. Tillman foto.

mera segslitnadn vanligt och pigingo med kortare uppehill hela januad och februari minader. Forst pi minadens sista dag kom man
dverensom loneokningen och kompensationen
for efterslipningen.
29. M/S "Hikon Jarl", det senastebygget
pi Nord-Norges "hurtigrute" ir ett prov pi
praktisk skandinavism: bestdllaren norsk, byggaren dansk, mlnga leverantorer svenska.Nohab har bl. a. gjort maskineriet, bestiende av
2 st. 8-cyl. Nohab-Polar dieselmotorer.
ByggmdstareEric Sigfr. Perssonsepokgorande konstruktioner av ftinsterramar av
aluminium, "Eluminfonster", voro klara och
kunde sldppasut pi vdrldsmarknaden. \fedaverken har deltagit i experimentarbetetbl. a. for
tillverkningen av alla de invecklade stingpressadeprofilerna.
28/2. " Jafielfitet" i Gdteborgs bamn. ivTotorerna till
n1a n/s Kungsbolm ldlra.r ornbord' i Gdteborgt bann.
Foto GHT.

den

MARS
Ka/la niitter, nten nfinga solaarna dagar,
mot rnd.nad.ens
slut en sista hd.rd uiiter._
knApp med storrta snddjup 31 cm den 24
ocb -25" den 27.

Feh. BoforskanzratetnasishocAeylag placerade :ig
i all_
stensha serien efter en lycAligt genornAarnpad
,Aroig, r^oto
S. Schdnning.

1. Dieselelektriskalok dr en Nohabnvhet.
som sdkerligenkommer att intresseraeurop;iska
jarnvagarna. De danska statsbanorna
torde
bestdlla dylika lok, meddelade direktor per
Odelberg i en intervju for Ny Tid i Goteborg.
Loken tillverkas i samarbetemed General Motors Corporation, U. S. A., som dven stir for
leveransenav dieselmotorernaoch viss annan
utrustning.
2. Metalls avd. ttz i Trollhittan 50-irsiu_
bilerademed tillborlig fest och pompa.
Bjorkborns Fackforening godklnde utan
votering det nya avtalet, geilande frin den 1
ianaari 1952.
Karlskoga Arbetarsingforening l0_irsju_
, ..4.
bilerade med en forndmlig konsert ikarlskoga
kyrka.
6. Nobelkrut erholl byggnadstillstind for
en. stcjrre.tillbyggnad och modernisering av
Nitrocellulosafabriken.

Pd IndastritAolan pdgicA ztbildning at arbersledare,
Ingeniilr
Nesser anderaitar en grupp i ritning. Fr. a.
rynet herrar
Gren NVF, AnderssonVE, Nesser,Anderssorz
NVT, Korlr_
son X, JohanssonNVF, Andertson VL, ocb
AnderssonVR.
BoforsfotoTillman.

28/2.. Blggnadsarbetetpfrgfu
fl;r f*ttt pd den nya Arutuals_
uerAtldnganaid Bj1rAborn. Boforsfoto Tillman.

9. Alla fingerflinka och skickliga maskinskriverskor i Karlskoga-Bofors rui-rl"d., till
tdvling pi KPL. Den krdvandetdvlingen vanns
av fru Annastina Bergstrom^rd tz.O63bruttonedslag och O,2I felprocent,vilket gor 10.753
nettonedslag, en mycket forniiml-is siffra.
Ddrndst toljde froken tr4aj_Britt "Forsberg
(11.735/9.253nedslag), frokln Gullan
Jansl
(ro.9I1/9.711 nedslag). Segrarinnandr
:or
hemmafru.
9. Avtal trcffades mellan Nohab och AB
OskarshamnsVarv om leverans av en marin
dieselmotor om 1600 hk vid 2OO rfm samt
hjdlpaggregat till ett isldndskt faftyg.
10. Nohab erholl bestdllning frin det hol_
ldndskavarvet "De Biesbosch',pi proDellermo_

tor M5JTom 1600h.kv1d2oo;/;,rL, nlatp_

generatorerom 27Ohk. Utrustningen dr
"ured^d
for ett oceangiende tankfaftyg.
11. Bofors Nobelkruts arbetaressiuk_och be_
gravningskassaredovisadepi. irsmotet utbetal_
da belopp e rc.20t kr. und-eriret.
12. Frdsarklubbeni Bofors skinkte oavkortat
det belopp, 1.000 kr., som klubben fitt som

I
pris i skyddspristdvlingen,till Radiohjdlpensinsamling fiir krdftsjukdomarnasbekdmpande.
14. Karlskoga Hdlsovirdsndmnd var orolig
for att olja och bensin kunde orsaka fororening
av vattentdkten pi Gdllerisen och anholl ddrfor om geologisk undersijkning av isen.
"Hemlig ritning prackadespi arbetare."
- "Krigsmakare onskar Spionoffer i Bofors."
- "Arbetarnas vaksamhet stjdlpte provokationen." Ja, si ldt rubrikerna i kommunistpressen
ijver en artikel vari berittades, att en boforsarbetare fitt sig tillsdnt en "hemlig ritning" i ett
korsband med inre posten. Ritningen giillde
ett kopplingsschematill en verktygsmaskinav
ASEA:s fabrikat och hade pi baksidan erhillit
den skdmtsammaadressen:"Till Broder Stalin
Kreml Moskva Ryssland Express". Nigon
hemlig kanonritning var forvisso ei denna
alldagliga ASEA-ritning, vilket icke hindrade
att ndmnda press, trots mycket kraftiga och
sakliga dementier, fortsatte med detta verkstadsskdmtsom en stor historia, dven iterkommande i valkampanjen.
Hur var det gumman sa' ndr hon klippte grisen - "mycket skrik och litet ull".

lo/ j.
Eidtall,

Deltagarna i skriatnaskinstiiulingen. Fr, u.: Maj-Britt
Birgit Edfast (skymd), Annastina Bergstrdnt (uin-

nate), Sigbritt Hellsing, Margareta Gustaf sson, illary Hanilin,
Astrid Eskilsson, Majken Si6holnz, Gallan Jansson, Sittande:
Anna-Karin Eriksson ocb Inger de Boldrer. KT-foto.

15. Tillfartsvdgarna till Karlskoga bli allt
bdttre. Under sommaren skall delen LannaKlunkhyttan ph Orebrovdgen betongldggas.
Grovstakningenav strickan Klunkhyttan-Villingsberg piborjades nu . Pi Kristinehamnsvdgen planerar man i 3.r att stensdtta strdckan
Linnebdcks vigskdl-Bodalen.
16. Metalls avd. 76 holl miite och jdrnbruksavtalet diskuteradeslivligt.
- enligt mingas meQuarteito Italiano
ning vdrldens forndmsta strikkvartett - gdstade inyo Karlskoga och bjiid en utomordentlig
konsert i Bofors Samlingshus.
18. BjorkbornsHandelsforeningholl sitt 35:e
irsmote. Under de gingna iren har foreningen
silt varor for ca 13,8milj. kr., ddravunder sista
?net 922.000 kr. Deldgarna har LtefiLtt t,3
milj. kr., dd,.rav
72.000 kr. under iret. Av irets
vinst erholl personalen2,, %.
20. Stadsfullmdktige i Karlskoga beslot att
inkopa Bohults gamla minnesrika gird, som
bl. a. kommer att anvdndassom skollokal for
Samrealskolanunder de nirmaste iren. Bohult
eller kronotorpet Hult, som girden f6rst kallades, dgdes pL t6>o-talet av bergsfogden och
ldnsmannen Mirten Drost, en son till anld'gga-
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Bohults gatnla t,ackra gdt'd ixAdptes aa Kailtkoga uad.
Huaudbyggnadenfick sitt ntuarande atseendeunder 1800'
talets 'fi)na hAlft. C. Tillman foto.
4/3. Gruppbild. au Karlskoga Arbetars)ugl6retirtgsAi)r.
Dirigent Ingeni1r N. O. Magnussonsirtandenr 4 fr. a. i
f iittt.sta raden. KT-foto.

Samarbetetmelian GM och Nohab daterar sig
frln 191o,di ett avtal undertecknades,
som gav
Nohab ratt ^tt tillverka och forsdlfa lok, i vilka
dieselmotoreroch viss elektrisk materiel dr av
GM:s tillverkning. Loken ha 2 treaxliga boggier, tjdnstevikten dr drygt 100 ton och max.
hastighei 83 km/tim.

Sd hiir skola de dieselelekniska

Nobab-GM:still

terhning se ut.

ren av Bjorkborns bruk, vilken av hdradstinget
7612 tillsades att "bygga krog" och hilla gdstgiveri pi sin gird. Huvudbyggnadentordi ha
fitt sitt nuvarandeutseendevid 1800-taletsborj^n. Till Bohultsgirdens restaurering anslog
Stadsfullmaktigeden 29 maj 60.000 kr. Gymnasiet fLr 4 nya ldrosalar i byggningen.
2o. Yhren ansigs vara pL vdg och man borjade notera v&rtecknen. Inne i Karlskoga, pi
Rdvisen, sig man jarpe,harc,lekatt och rav, ja
till och med en och annan dlg visade sig i
skogsbrynet.
23. Pa Folkets Hus-foreningensirsmote meddelades,att den nya Folkets Husbyggnadenberdknas invigningsklar till hosten 1953.
25. Marie Bebidelsedagbedrevsarbetet som
vanligt i verkstdder och metallurgiska avdelningar vid Boforsverken.
Industriskolans lag tog hem segern i
Karlskoga pojkishockeyserie.Hirdaste konkurrent var Ldroverketslag.
26. De danska statsbanorna bestillde hos
Nohab 4 st. stromlinjeformade dieselelektriska
lok av General Motors-Nohabs konstruktion.
Detta var den forsta bestdllningenav dessalok.
Lilnedets FritidsgLrd.

27. Strejk eller arbetsfredfor 47.000tjdnstemdn var en frhga som avgjordesdenna dag. De
lokala forhandlingarna strandadepi frigan om
hur eftersldpningenunder fjolhret skulle berdknas. Forhandlingarnafordes mellan Verkstadsforeningen och SIF, men hade ocksi aktuellt
intresse for ovriga arbetsgivareorganisationer.
28. De tre stora fackforeningarna vid Boforsverken och Nobelkrut inbjodo sina pensiondrer med fruar till ett trevligt samkvdm pi
Bofors Samlingshus.Sing, musik, foredrag och
ljusbilder ingick i det lyckadeprogrammet,som
givetvis avslutadesmed kaffe och dopp.
2p. Linsstyrelsen i Orebro och Lantbruksndmnden tillstyrkte hos K. Maj;t att \Tikers AB
for utvidgning av Bofors skjutfdlt fick forvdrva
omkring 380 har kronan tillhorig mark i Snobergshult i Viker och i Svartbicken,Karlskoga
stad, samt omkring 16 har tillhdrig lantbrukare
C. E, Eriksson,R&dehult.
Frhgan om forstatligandet av Karlskoga
kommunala gymnasium var aktuell och Skoloverstyrelsentillstyrkte, medan Ecklesiastikdepartementetschef hade en annan - mera sv6"riorklarig - isikt. Men ndsta 3.r \d'r vi ha utsikt att fi ett hogre allmdnt ldroverki Karlskoga.

APRIT
Vinterilid.ret fortsatte de forsta d.agarna i
md.naden,uarefter sndn smiilte undan ft)r
mild- och touiidret. Snofritt den 15. Kallaste dag den 1 med - 70o, uarmaste den
28 med + 17,4".

Foto R. Tilander.

1. Som vanligt inbjod dagen till fornimliga
evenemangi Karlskoga. Snoddasskulle sjunga
frin Stadshusbalkongenoch cjver Riviskullen
svdvade en mystisk tefatsliknande rymdraket.
En svensk Iararrnna, redan bosatt i Argentina, anstdlldesav Nobelkrut for att undervisa barnen i Azul. Skolmaterieloch lirobocker
utsdndes i samrid med skolmyndigheterna i
Karlskoga.

Den nya trafikkungorelsenfor Karlskoga
stad tradde i kraft. Bland de viktigastenyheterna var att Kungsvdgen upphorde att vara huvudled mellan Bofors och Bondevdger-r.
4. Vid reparation (svetsning) av ett krutvalsverk i Nobelkrut antdndesen del krurresrer
och en kraftig explosion blev foljden. Denna
explosion inledde en serie krutbrdnder, varom
mera nedan.
5. Biskop Aul6n, Strdngnds, tillsammans
med domprost Garde, gjorde ett studiebesokpi
\Tedaverken.
8. Den forsta provautoklaveringenutfordes
med gott resultat i Nobelkruts nya nitrobensoesyrafabrik. Hela anldggningenF 39 mer dn
motsvarar forvintningarna, och skillnaden i
effektivitet, produktivitet och sdkerhet, gentemot tidigare provisorier i Syntesfabriken,ir
uPPenDaf.
13. Bofors var bland de storre koparna till
den pansarplit, som skarsbort frin det utanfor
Tromso sjunkna tyska slagskeppet "Tirpitz".

panpiga homplex nod liirdigt. FoIo
April. Karlbetgsskolans
R. Tilander.

16. Bofors fick byggnadstillstind for att fdrdigstdlla ett bergsskyddsrumvid Kilstaverken.
18. Industritjdnstemdnnens avtalsfrhga yar
uinnuicke klar trots 4 minaders forhandlingar.
Bland de mest "hirdarbetade" foretagen ndmndes Bofors och Fagersta,som sysselsatteYl ^u
jdrnbrukstjeinstemdnnen.

19. EcklesiastikministerIvar Persson invigde den nya Karlbergsskolan i Karlskoga, det
15. En riget, som oververkmdstarelvarBerg- senaste,modernasteoch vackrastetillskoitet till
stadensundervisningsanstalter.Statsri.detgzisfelt tillvaratagit sedan djuret gitt ned sig pi
tade dven Bofors och informerades sakkunnigt
Mockelns is, inforlivades med ovriga djur pi
ldrlingsutbildning m. m. samt icke minst
om
Nobelkrut.
om nodvindigheten av ett statligt gymnasium
Vid Nobelkrut antdndes inyo ett parti
i staden.
krut, forvarat i ett vdrmeskip. Nigon explo20. Folkets Hus var fullsatt till sistaplats di
sion blev det icke, men v2il en hastig forbrdnMeialls
avd. 16 pi aprilmotet diskuteradeBoning med mycket smi materiella skador. Likforsbolagets PM angiende berdkningsgrunder'
nande krutbrdnder intrziffade den 18 och 24
vid ackordsdttning.Detta PM orsakadet. o. m.
april.
en sittstrejk i Fdltverkstaden,som dock klarades
Att krutet tdndesi valsarnadr intet ovanligt,
efter nigra minuter.
upp
men att det sjdlvantdnderforefoll mystiskt och
svirforklarligt. Undersokningen om orsaken
21. Mockeln rapporteradesisfri - senarepi.
till krutbrinderna visade, att det var en direkt
iret dn pi ldnge. Som vanligt var man ej helt
sjdlvantindning av krutei utan yttre iverkan.
enig om isfriheten, ty dnnu den 23 april fanns
Ndrmast var det rester av en satsprovkrut, som
det issorja kvar vid Sandviksbadet.
tidigare valsats och som ej tilde hogre temperatur dn 100", som sjdlvantdndeoch som i sin
19/1. Frdn Karlbergsskolan: inaigning: Fr, u. stadsfullmiiktur tinde den ovriga krutmassan. Undersoktiges ordf. Fritz Berggren, ecklesiastikminister Iuar percson
och AotntnunalborgtndstareEric Ericsson. Foto R. Tilander.
ning utfordes av kriminalpolisen och sprdngdmnesinspektciren,
som alltid sker vid explosionsolyckor. Aftontidningarna (frimst) men
ocksi den ovriga pressentogo upp krutbrdnderna under "vdlkdnda rubriker", och man kannstopte om sabotage,vilket det ingalunda var.
En falang menade,att sabotageteorierna
kunde
avvisasoch att orsaken lig i hetsen p5. arbetsplatsenoch experiment.
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22. I F 32 vid Nobelkrut startadesfor f<irsta
ghngen den kontinueiliga avvattningen av ut_
spiidd iittiksyra medelst s. k. ezeotrop destilla_
tion. Anldggningen, som inrymmer en av Sveriges dyrbarastedestillationskolonner,fungera_
de efter ber2ikning.Kapaciteten blev efter n-igra
-pi
smiforbdttringar hogre dn v'dntat, beroende
for stark "r|vara" frin de olika fabrikerna.
23. Den nya forridsbyggnadenvid \Wedaver,
ken var klar och slutbesiktigades.
Industriskolans elever idmte lzirare voro
samlade till v8.rfest pi. Bofors Ungdomsgird.
Pojkarna svarade for ett trevlist-underhill_
ningsprogram, och si dansadem-an och drack
kaffe.
Statistiska Centralbyrin redovisade de
preliminira siffrorna om befolkninqensfordnd_
ringar 1951 och konstaterade,att"Karlskosas
kvinnounderskott dr en ganska unik foreteelse.
Staden hade 16.490 min och t5.4zO kvinnor
och skulle alltsi behova I.070 kvinnor till for
att "iterstdlla jdmnvikten".
24. Boforskoncernensbokslut publicerades.
N1 Dag publicerade i anslutning hdrtill en
bild frin "Kanongjuteriet i Bofors". Nieon
dylik verkstad existeraricke i Bofors och del ar
nu itskilliga 10-tal 5.r sedan nigot eldror
gots hdr.
2). Metalls avd. 76 holl ett extra mcite,var_
vid styrelsen limnade rapport frin forhandlingarna om ackordsberdkningarna,.
26. Knappf.orshar varit uiflyktsmil for karl_
skogabornasedan 100 i.r, konstateradeKT i ett
vArreportage.Kanalen och slussenforbi forsen
kunde i 6.r fira lOO-irsjubileum.
28. Prins Bertil invigde den nya orlogsav_
delningen pi StatensSjohistoriskui4,,r.urn, uu_
sedd att belysavir flottas utveckling frin 1815
Prins Betil ocb nzuseidirektdr Albe studera en
fullriggare
med s.odlknde tegel i Sji)historiska maseets naririaudel"n-ing.
Svenskt Pressfoto (Sv. D.).

April. Heuar Carl Thundr och Karl_EriA Sandberg
sysselsatta med ntontering at modellen iill 1j,2 cm tripbeltor,2el.
Boforsfoto Tillman.

tlll vhra dagar. - Ett av de foremil, som
vdckte storsta intresset, var en genomskuren
modell i skala 1:10 av Bofors l5,i cm trippel_
torn for kryssarna "Tre Kronor" och ',Gttu
Lejon". Modellen, som tillsammans med en
mingfald andra foremil av AB Bofors skdnkts
till museet, har tillverkats av stil, metall och
Bonoplex p6. bolagets verkstad NLS 5. En del
storre detaljer har dven utforts av Industrisko_
lan, Plitverkstaden och Bonoplexfabriken i
Tidaholm. Tornet dr forsett mid motorer for
hojd och sidriktning samt elektrisk belysning.
Finmekaniker Cad Thun6r och hans midarbe_
tare aro vrirda en eloge for ett vackert arbete.
Bofors Nobelkrut begdrde en skyddstull
pi acetylsalicylsyra,ddrest lmporten biir fri i
sambandmed den utokade friiistninsen av va_
ror frin OEEC-ldnderna. Bolaget f"ramhiller,
att a-syradr tullbelagd i alla ldnder, ddr till_
verkning forekommer, utom i Sverige.
29. UVA:s verkstadsklubbfyllde 20 ir ocl-r
firade denna tilldragelse med en fest pi piperska muren, till vilken medlemmarnas dumer
samt direktor Janson, direktor Odqvist och
ingenjor Geller med damer voro inbju,Cna.Vicl
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festen sjong ordforanden, herr Bernhard Stohr,
en visa, som iterfinnes i detta nr av B-pilen.
30. Den verkliga virsensationen levererades
frin Vikersvik : goken gol for forsta gingen i ir.

I

t

i

V&ren hdlsades traditioneilt med sing
och tal frin Boforskontoretstrappa och pi Rdviskullen, Ungdomsgirden,Labbsand, jaoverallt.
Fyrkantsvarven,som monterades upp i
avd. MG 25 3.r 1932 och som da - pi grund
nigot av en
av sitt siregna arbetssdtt
sensation,revs och flyttades undan pi, gruncl
av brist pi utrymme. Den speciellaanordning
pi maskinen, som miijliggjorde att svarva f.yrkantigt, utgjordes av en schablon,efter vilken
stilhillarens tvdrgiende rtrrelse styrdes si, att
den 4 ginger under varje varv matades fram
och i tur och ordning planade det fyrkantiga
gotets sidor, allt efter som detta roterade. Numera tilldmpas emellertid andra metoder dn
svarvning fiir att befria goten frin sprickor och
andra felaktigheter. Av metallurgiska skdl ha
ndmligen gotens form dndrats, och i samband
ddrmed overgick man frin svarvning till slipning, mejsling eller gashyvling av ytskikien.

MAJ
Kallaste rnajmd.nadpd. minga dr med talrika frostniitter. -4o den 9, Mot slutet
au mdnaden rnild.are afider rned + 20,7o
d.en23. Ldusprickningden 5.
1. Viren hilsades inyo med sing och musik. I ir hindrade vddret inte Bofors Musikkir
att marscheragenom stadenoch konserteravid
Lasarettet och Virdhemmet. Vidret gynnade
ocksi demonstrationstiget, eller nttare sagt
-tigen, eftersom de socialdemokratiskaarbetar
na foredrogo att vara utan sdllskap.
). Karlskoga Fotoklubbsutstdllning "Vdrmland" och "April i Kadskoga", blrda i Konsthallen, blevo stora succ6er.
4. Det dr ingalunda langre nigon omojlighet att konstrueraen kanonmed vilken en aromladdad projektil kan avskjutas. "Atomartilleriet" stir alltsi snart infor sin debut, hette det
i en artikel, forfattad av overste Arvid Eriksson ("Radiomajoren") i Sydsv.Dagbladet.
8. Nydqvist & Hohn AB beslot att genom
nyemission oka aktiekapitalet frhn 7,5 tlll 72
milj. kr., varvid for 5 gamla aktier 3 nya fick
tecknastill parikurs.
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Maj. "Ostergird.ar", lYedaterAens n1a bost'dsbas, stodo 'fiirdiga till tdhhbjd. Foto Bror \i(/esterlund.

Aktiebolaget Bofors holl ordinarie boiagsstdmmai Goteborg, varvid styrelsensforslag om avsdttning av medel till reservfonden,
utdelning till aktred"garna och ovriga dispositioner godkdndes. Styrelse och revisorer
omvaldes, med undantag av revisor major
Arthur \Wilkens, som pi grund av ildersskdl
undanbad sig iterval. Major \Wilkens avtackades sdrskilt for de vdrdefulla insatserhan gjort
under de minga ir han tjdnstgjort som revisor.
"Areis match" i fotboll - sedd ur Karlskogassynpunkt - eller miitet mellan IFK Bofors och Karlskoga IF bjod ett bedrovligt spel
och matchenvanns av Bofors med 2-0.
9. Kungl. Maj:t ldmnade tillsti.nd fijr \7i
kers AB att genom markbyte frin Karlsdals
revir forvdrva cirka 390 hektar skogsmark,avsedd for utokning av Bofors skjutfilt.
13/5. Kilrtdrilted.lans kontor stod ander tak. Under sotnntaren gjordes byggningen Alar och i nouember t,ar den
inf lyttningsliirdlg.

Boforsfoto Tillman.

9. Karl Kilbom ldmnade sitt ledarskap for
FHR (Folkeis HusforeningarnasRiksforbund)
och gav i sambandddrmed en iterblick over de
ghngnairen. Forr betraktadesFolkets Hus med
misstdnksammablickar och som samhdllsfarliga
hardar, nu bidrager ofta arbetsgivarna med
stora belopp till dessa institutioner. Bofors
ndmndes sirskilt i detta sammanhang som
donator.
12. Nohab fick en bestdliningpi en 1500hk
dieselmotorfor storflygfdltet Gander i Canada.
Efter forberedandeforsok borjade provdriften i Nobelkruts bensaldehyd-mangansulfatfabrik, som arbetar med en inom forskningsavdelningen utvecklad metod pi basis ay
brunsten frln sackarintillverkningen.Seqanen
bingstyrig centrifug underuo-Lu."n
kunnat
trimmas in, borjade i november leveranserav
mangansulfat som mikroelementfor det svenska
jordbruket.
14. Svart brandrok villde 100-talsmeter upp
luften
i
over Nobelkruts fabriksomride. En och
annan knall hordes ocksi - men nigon katastrof var det ej, utan ett omfattande fo-rskningsprov betrdffande bdsta metoden att sldcka
oljebrdnder.Brandchefer,brandbefdl och andra
intresseradepersoner frin Vdster6.s,Kadstad,
Orebro, Kristinehamn, Bofors och Degerfors
brandkirer samt frin Kungl. Vattenfallistyrelsen, som bl. a. har stora oljefyllda transformatorer att skydda,bevistadeovningen. 7.000 liter.
olja brann. Fat med sprit, bensol,bensin,olja
15/5. En bildseriefrin branddt,ningen ild Nobelkrur. Ouer.rt
bolntar den tjocka oljeri)ken ntot skyn. Brantlmijnnen
an'falla eldhiirden med den finfi;rdelade uattenstrdlen och
shdr aa elden liAsonz nted en Aniu. Elden har snabbt
bekdmpats. - Endast st)nderspriingda tunnor och ldilenAng(t,
tont stiger upp tlr oljebadel, et.inrat' ont branden. Bofots_
toto I tilman.
15/5. Brandmiinnen ddmma app oljan pd 6aningsplarsen,
.ronz en fdrberedelse till i)rningen. Boforsfoto Tillman.

r-
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11/5. Kanu'er AAe FlocA konstdtektr aa ptotokollets tiffror,
att IY/edauerhenklarat sig bra och hfrllit sin plats i Alass A'

11/5. SuenshaDagblad'ets Korp:kyte. ordl. i lYtedauerAenr
skytlesehtion l6rnan Gaslau Lund grett och ordl. i lYedas
Idrott:fbrening dtyfta tesultaten allaatligt. - Direktbr Saen
Lind. tar igen .rig rnellan trtiffama. Foto Sven Olsson.

och kollodiumPasta antendesoch exploderade'
Proven visade, att finfordelat vatien var vida
overldgset skum for sldckning ^Y olia'
14. Ungdomsgirden satte Punkt for szisongenssludie- och kursverksamheti samband
meJ en festlighet for alla ldrare och ledare'
"Den oppna linjen" blir allt populdrare, sade
fiirestindlrinnan froken Mai Britt Colliander'
16. "Nu kommer han, nu kommer han", si
lnter det vid Svartdlvsmynningeni mitten av
maj. Norsen gir till och 700 kg. eller mer kan
man fL pi en kvdll - om det vill sig vdl'
Fiskefdnget kan vara overvdldigandepi denna
lilla delikata fisk.
20. Brittiske arm6ministernHead meddelade
i underhuset,att Storbritanniendmnade ersdtta
de gamla luftpjdserna av Bofors fabrikat med
en ny och forbdttrad kanon av sammaursPrunS.
PL en frlLgavad den nya kanonen skulle kosta,
svaradeministerHead tl.0o0 pund, och tillade,
att den nya modellen dr betydligt mycket
effektivare dn den gamla, men att han aY
sdkerhetsskilicke ville tala om nlgra konstruktionsdetaljer.
Brukssocietetenholl ordinarie sammankomst. Till ny ordforande i Jernkontoret,efter
bruksdisponent Helge Silfverstolpe, valdes
bruksdisponentEvert \Tijkander.
22. Folkets Husbygget vid Centralplan i
Karlskoga borjade taga form och grundmurar
och kdllarvining stodo klara. Denna dug
murade nestorn i
Kristi Himmelsfdrdsdag
Folkets Husfijreningens styrelse, f. krutbruks-
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zz/5. Folhets Hus-aeteranen Henning Anderssott ililtar
dokunentskrinet i prunden. Foto R. Tilander.

t6/s, Norsliske i Soaniilaen.KT-foto

in

arbetareHenning Andersson,ett blyskrin, innehillande diverse handlingar om bygget jdmte
dagliga tidningar och mynt, in i grunJen. Hdndelsen bevittnades av stadens styrande m. fl.
24. Forsta kullen av Karlskoga kvinnliga
bilkirister klarade med glans de svira proven
pn A 9 i Kristinehamn. Kursen har ocksi
trimmats och arbetat hnrt under vinterrr.
Karlskogastudenternafor i.ret, 20 st..
klicktes lyckligen.
Maj. Den nM 40:an i skjutstiillning. Foto frdn LVSS pA
Vaddd. AKA-foto, Stockholm.

25. Korpskyttet gick i Karlskoga med start i
grhvdder och final i sol, j00 deltogo. Klasssegrarnavoro frA.n olika firmor och-institutioner. Lagtdvlingen vanns overligset av Volvo
med Aldells Mek. Verkstad pi 2..a ochKKA pi
3:e plats. Stadshusets
damer vann sin klass.
$Tedaverken segrade klart i Ldnstidningens och SoderteljeSkyttegilleskorporationsskyttetdvling. \feda vann grupp A med 4t0
poing fore Scania-Vabis,
somn6.dde461.\7edaskyttarna lade ocksi beslag pi de individuella
I:a prisernautom i klassII. HansAberg,\(/eda,
noteradehogstapodng, 99. i klass I. i $fedas
lag skot 3 generationerav samma famili: 6g8,rigeO. M. Jansson,44-BtigeGustav och 16irige Lasse.

Mai,

Den nla 40:an kan skiuta iiaen i kdrstiillning.
AKA-foto,

Stockholm.

27. Efter tre irs forberedelserstartadedttiksyreanhydridfabriken vid Nobelkrut driften.
Fabriken dr i hog grad automatiseradoch utan
tvivel en av Sverigesfor narvarandemodernaste
kemiska fabriker. Produkten erfordras i den
egna sprdngimnes-och acetylsalicylsyrafabrika.
tionen.
Realexamen klarades lyckligen av 6I
ungdoma,rfrin Bofors och Karlskoga.
Lunedets fritidsgird restaureradesoch
putsadesupp for att kunna bli ett trevligr r.rtflyktsmil for Kadsko gaborna. Stadsfulimfik,
tige anslog hirfor 10.000kr.
28. Stor och onodig publicitet i hela iandets
pressblev det ndr det avslojades,att en person
pi sin tid fatt anstdllning vid Nobetkiut pi
falska examensbetyg. Vederborande, som arr-

28/5. I junglraturen ned Sland6st)freJ:ens tnotorbt)t, .rr,nn
.renare beh pro.rai.rAt di)pte: till "Sland6n,,, deltogo bl. a.
dtteringenjdr Blon.berg, herrar Gunnar lVelander och
Jobn
Gaa (nr 3 f r. t.), direhttjr Sten Berg, Metalls expeditdr
Sigfrid lYihsndn ocb lartygsinspeAt6r. Lennart Bot1. Text
och foto Aftonbladet.

I4

30/5.

Bolorrkotlcerneni prydliga monter pS "Miissan mitt i Saerige" i Orebro :porthall.

skedades,hade dock skott sin tjdnst och sina
forskningsuppdrag med skicklighet; forfalskning dr dock alltid forfalskning.
'Wedaverkensbostadsbyggen,2 stora hus

Hovfoto Gdthlin, Orebro

JUNI
0uerudgande kylig och regnig uiiderlek,
dock utan frostndtter. 17 rnm regn d.en19,
Mot mdnadensslut ?armdre och soligare.

fardiga for taklagsfest.Husen rymma 37 ld"genheter om 1 eller 2 rum och kok, lager och utstillningslokaler, tvdttstuga m. fl. moderna
finesser. "Osterg&rdar" voro inflyttningsklara
i borian av oktober.

1. Stockholms Studentsingaremed Einar
Ralf som dirigent gdstade Kadskoga, gav en
utomordentlig konsert i Bofors Samlingshus,
och rikade sedangamla vzinneroch singarkamrater p& Labbsand.

Slando-stiftelsensnya bit, "Miss Siidertel.fe" kallad pi grund av sin skonhet, giorde
provtur med en samling prominenta industrioch fackforeningsmzinombord. For att klara
inkopet ha alla Sodertdljesmetallarbetareoch
gjutarc arbetat 2 timmar overtid och foretagen
skjutit till lika mycket.

4. \WedaverkensTidnstemannaklubbbeslot
inkopa en sommarvilla vid Viksberg till fritidshem.

30. Orebro-Expon 79)2, "Mdssan mitt i
Sverige",oppnade sina portar. Boforskoncernen
deltog med en stor monter ddr de olika "familjemedlemmarna"visade sina specialiteterpl det
civila omridet. Orebro-Expon avsesbli en irfor in- och
ligen iterkommanderiksvarumdssa
utldndska industrier och foretag.
En ny valsverksldngai nitroglycerinkrutavdelningen, beldgen pi udden mellan Timsdlven och Bjiirkbornskanalen,stod fdrdig.

15

t. 2r0 skolungdomar trafikrdknade karlskogaborna,utposteradeldngs olika trafikleder.
Rdkningeningick som ett led i den stora undersokningenom vdg- och stadsplanering,som for
ndrvarande utfores av stadsarkitekt Gunnar
P5.hlman. Sdrskilt de trafikvigar, som frekventeras till de storsta arbetsplatserna,Boforsverken, Nobelkrut och Kilstaverken, eiro viktiga
att f3, fram. Tidigare hade alla boforsanstdllda
fitt besvaraett frigeformuldr i samband med
trafikundersokningen. Resultatet av trafikrdkningen hiller f. n. p6.att bearbeiasvetenskapligt.
6. Svenska flaggans dag hogtidligholls pi
Riviskullen med tal, musik av Bofors Musik-

jiimte liirare.

Foto R. Tilander

kir samt uppmarsch av skolungdom, frivilliga
forsvarsorganisationer
och ett stort antal ideella
foreningar m. fl.
"Transport av Bofors vapen bevakasav
Scotland Yard", hette det i rutriken over en
artikel i radikala pressen. Nir? Var? Hur?,
ffitgar B-pilen.
Genom ovedaddning kan man uppni en
40-procentig okning av effekten i z-takti dieselmotorer meddeladeingenjor Gunnar Camner i
en intervju, som gavs i sambandmed en rundvandring genom Nohabs nya forskningsbyggnad.
7. Kadskoga maskinfackskolaexaminerade
en ny kull ingenjorer, t2 st., majoriteten boforsare.
8. Det forsta loket i SJ:s bestdllning pir 20
inglok av typ Litt. 51 rullade ut frin Nbfrab.
5/6. Eu par reprcsenranter
fdr dex ungdomligastabenrrafikraendre,

K.I-foto.

5/6. Alla nat'ihanter lick tala onz 1).1r/de .rAulle under rralihriihningen i KarlsAoga.. KT-foto.

Dessainglok skola anvindas pi. icke elektrifierade linjer och dro mi.hiinda de sista inglok
som nigonsin tillverkas for svenska jarnvigar.
9. Den pulvermetallurgiska industrien i
Sverigeskildradesi en artikel i Goteborgs-posten, ddr bl. a. ndmndesatt Bofors dger en sdrskild avdelning for tillverkning av-pulvermetallurgiska produkter.
10. En grupp deltagare i 4:e Internationella
Mekankongressenmed representanterfrin bl. a.
England, Tyskland, Spanien och de nordiska
linderna gdstade Bofors och besig under sakkunnig ledning verkstdder,laborat"orier,Kilstaverken samt sociala anordningar. Gisterna anlinde i ett extra sowagnstig tidigt pi morgon
och fortsatte fdrden pi kvdllen mid so-ma
tigsdtt.
Resan fortsattes ddrefter till Karlstad och
Trollhdttan, ddr Nohabs anldggningar och sdrskilt de jittestora produkterna i arbete samt
den stora maskinparkenvdckte intresse. Resan
avslutadesi Goteborg, ddr SKF var huvudmilet.
11. Anlinde den fdrsta av de bida kronhjoftar, som under iret tillfordes Nobelkruts
fabriksomride.
13. SJ bestzillde2 provlok av en ny typ av
elektriska snabblok. Loken nro boggielok med
2 st. 2-axligaboggier. Effekten d.r }OOOhk och
max. hastigheten 13i km/tim. Den elektriska
utrustningenir av AseasfabrikatmedanNohab
st&r for den mekaniskadelen.

t6

14/6. Frdn Bofors TennisAlabbs jubileumsfest. Suenskatennisf)rbundets ordl. Sten Llsholn (nr 2 fr. t.) tillsammans
rned de rikt d.iplonerade och llaggprydda benarna Ioar Lilja,
Alfred Nyberg, Henrl f ohansson och EriA Ajesson,

Ingeni|rerna Danielsson och Camnet studera ttppmtirksant ett
dieselexperitnent i nya Forshningsbyggnaden. Handelslidningen foto.

11. \Wedaverkenerholl byggnadstillstind for
tillbyggnad pi gjuteriet. Pi. grund av det forsimrade konjunkturldget har dock bygget tillsvidare skjutits pi framtiden.
Nobelkruts nya fabrik for tillverkning av
"kapabel att klara hela det
paranitrobensoesy.ra,
europeiska behovet", omtalades i en artikel i
facktidskriften "The Chemist and Druggist".
14. Bofors tennisklubb bildades for 25 Lr
sedan av S. von Hofsten, Mauritz Sahlin, A.
Bergendorff, Bror Mattsson, CarI Bonnevier,
G. Lilja, T. Ortenblad, A. Quick, Olle Nordstrom och Helmer Nordqvist. De flesta av
lngenjdr Englesson dsar Nohabs aerLstiid'er ldr en stdiegupp frin Clhl4. L. G. Ericson foto.

nyssndmndadro dnnu verksammainom Bofors.
Jubileet firades med "jubileumsspel" och fest
pi Labbsand, utdelning av hedersstandaroch
VdrmlandsTennisforbundsfortjzinsttecken
m. m,
Den traditionella medaljutdelningendgde
rum pi Bofors Samlingshus. 86 anstillda med
25 tjdnste6,r, ddribland direktor Sverre Sohlman, mottogo Patriotiska Sdllskapetsmedalj.
De anstdllda vid Ammunitionsverkstaden antrddde resan frin Tidaholm till Bofors
samt vidare runt Veinern. (Se reseskildringeni
detta nr.)
ABF i Karlskoga behover snart en heltidsanstilld instrukttir, si starkt har antalet
studiecirklar och kurser okat.
15. Den nu helt fardiga kraftstationeni Harspringet invigdes av Konungen. Man hade
rdknat med solsken och en strilande folkfest
hogt under polcirkeln, men deirav blev intet.
Allt detta regnade bort, men regnet gjorde
kanskenigra hdstkraftertill. Seom Harspringsturbinerna och Nohabs insatser i ingenjor Stages artikel i f.ora numret av B-pilen.
Storonapremiar. M/S Marianne fick gi
extraturer for att alla de 300 forsta sommargisterna skulle kunna komma till on. Premidrdagen gjorde dven Pl5.tverkstadensoch Boi.sverkstadensanstillda med barn och blommor
en sondagsiripptill on.
16. Antalet sokande till Samrealskolan i
Karlskoga var stort och 729 antogs till de fyra
forstaklassavdelningarna.f
fingo ej plats i
forsta omgingen. Nigra av dessabereddessenare plats, men minga fingo vinta till nista ir.

27. ALla tjdnstemdn och arbetsledare med
minst 10 irs anstdllningstidvid UVA samlades
pi SkansensHogloft for att hylla direktor
C. G. Janson,som den 1 juli ldmnade sitt chef,
skap. Trots avskedetssmirta blev det en glad
och trevlig fest, som inleddes med inspirerat
hyllningskvddeav direktor Odqvist samt ioljdes
av glada visor och spirituella tal, varvid kon_
kurrensen var hird mellan de agerande. Till
festen hade dven inbjudits repreientanter frin
verkstadsklubben,herrar Stohi och Holberg.

.**_*_#
16/6. En stud.iekanznzissionar 4 anga indonesisAa olficerare
besdAte Bofors. Pd lotot slnes ingenjt)r Kylberg omgiaen at,
l)ftnanterna Rasidh, Sujud, fogasata och Sulahsono. Boforsroto I rltman.

18. Den forsta undedavetten till 40 mm
F'\K m / 48 levereradesfri.n Maskinverkstaden,
Tidaholmsverken.
19. Bofors Industriskola erbjuder i Lr 3 ljnjer, en mekanisk, en kemisk och en metallurgisk,
att vdlja pi for alla ungdomar, som vill skaffa
gedigen yrkesutbildning. 5O larlingar
:ig _."
kunde antagastill kurserna.
20. Pe Nobelkrut omhindertogs ett nyfott
ridjurskid, som sedermera, sedan det blivit
vuxet och kunnat klara sig sjdlv, iterbordats
till omridet.
Karlskoga borjar si. sm&tt bli iniernationell kongresstad.Riksforeningenfor svenskhetens bevarande forlade sin irskongress till
staden med forhandlingar i Bofors Sam[ngshus, studiebesokoch utfdrder.

28. $Tedaverkens traditionella sommarfest
holls i gladje och gamman, och festen hade tur
medvidret, {or en gings skull. Stor tillslutning
var det ocksi.
Stor medaljutdelning vid Nohab. I?,}
trotjdnare, vilka under de 5 sista iren uppnitt
25 tjdnsteitr,mottogo Kungl. Patriotiska Sillskapetssilvermedalj.
29. Karlskoga idrottspark, som iegat vanvfudad pi grund av omdndringsarbeien,invigdes
med stit och pompa och fina tdvhngar. Den
nya grdsmattansdgsvara den beistai Vdrmland
och "riktigt inbjuder till stordid". Kanske den
kan hjdlpa KIF till div. II eller t. o. m. Allsvenskan?
Fiskeintressetokas i Karlskoeaoch bortit
400 fiskekort pi Mockeln har rrran tills dato
ldmnat ut. Gott om fisk ir det ocksi i sjon,
sadesakkunskapen,herr Holger Johansson,Bofors Skogskontor.
ze/6. Kuddhrig pd sLpad.sfing hi)rdetill de nresrubbsAartade
shiimtt iiaIi ngarna pd.lY edassommarf est. FotoBror rVesterlund.

24. Kailskosa Praktiska, Larov erk,som under
iren fostrat ej mindre dn 17.000 ungdomar till
goda medbotgare, firade sitt 70-irsjubileum.
28/6.

Dans hring ntajstdngen pfr IYedauerAens sommarfest.
Foto Bror \Testerlund.
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Sl:s sista (?) Sngloksbestdllning lid
loh at denna lyp. Nohabfoto.

Nohab bestfu au 20

stor skicklighet tillverkar protesmateriel,ex. ledkulor och andra detaljer, som ersdtter skadade
delar i en led eller benpipa. Bonoplexet dr
smidigt, hillbart och fordrages av den levande
mdnniskovdvnaden.
Larlingarna vid Industriskolan i Bofors
bildade IKI, d. v. s. Industriskolans Kamratoch Idrottsforening.
10/7. He// Erih Bostri)m aisar rchordgiid.d.an som han ldngat
atanfdr Grdnfeltsudden. KT-foto.

Under juni minad fick dovhjortarna tilliikning med tva kalvar.
Marknadsfordes Nobelkruts forsia specialitet pi. ldkemedelsomridet ndmligen Raumanon, avsett for bekdmpandetav tuberkulos.
Produkten framstdlldes efter ett forcerat arbete
under tre minader for avsalu i storre partier.
Rivaran utgores av destillat frin stenkol.

JUI,I
Det aackra uiidret samnzanfoll med semesterperiodensforsta del, dd.h6gsta temperaturen + 28o uppmdttes. Saalare och
regnigare mot slutet aa mdnaden.
1-10. Sommarensvdrmebolja,skon och vilkommen for alla som hade semester,men tyv6rr
alltfor kort. Sen tog sommarenslut.
1. Direktor Lennart Odqvist tilltrddde posten som verkstdllande direktor efter direktor
C. G. Janson, och ingenjor Gosta Fredriksson
befordradestill forsiljningschef for UVA.
Bofors Nobelkrut tillverkar plast, som
har stor anvdndning inom kirurgien, hette det i
en tidningsnotis. Denna plast dr Bonoplex, av
vilket material herr Thun6r (Avd. NLS 1) med

1,9

3. Boforssemesternbiirjade denna dag och
strickte sig till och med den 19 juli. I hr var
det 1) dagars semester. t953 blir det hela 18
aagat.
Krutf.arfar Emil Linder, gav sig i vdg for
att attackera stllfafi.ars rekord pi. strdckan Haparanda-Ystad. Han miste dock si sminingom ge upp pe grund av diligt vdder.
7. Forsta etappen pi det nya bostadsomridet i kv. Dovhjorten och Drottningvigen i
Karlskoga, sex 3-viningshus med sammanlagt
84 ldgenheter, stodo klara for inflyttning.
10. 50 ton kol i kolfickorna vid en av Nobelkruts ingcentraler sjdlvantdndesoch istadkom
mycket besvdr for Bjorkborns Brandkir.
Arets rekordgiidda i Mockeln togs _av hdrdverksarbetaren
fore rotm&nadstid 2/7. Ffin blggnadsarbetet pd magas)net t'i)r atnmunitiontdetaljer K 18 aid. Nobelkrut. Byggnaden aar't'iirdig i septeruber.
Boforsfoto Tillman.

2l juli-2
\iledaverken.

augusti. Arbetaresemester pi

23. Bofors storsta hejaraggregat, 20 tons
raotslagshejaren(f. d. Svartihejaren) borjade
koras i Kilstasmedjan.
Arets Boforsstipendier for studier vid
tekniskaskolor tilldeladeskontorist Gunnar Bergius, svarvare Arne Johansson och Torsten
Quarfordt. De tvn forstndmnda studerar 3:e
iret vid Kadskoga Maskinfackskola, den sistndmnde vid Hogre Allm, Ldroverket, Orebro.
16/7. JagarenHalland glider aa stapeln.E. NiklassonPressfoto, G6teborg.

Erik Bostrom, Gronfeltsudden. Nappet fick
herr Bostrom utanfor Stordngen och gammelgdddan vdgde 9,4 kg.
16. Jagaren Halland sjosattes av Hallands
hertig, Prins Bertil. Ddrmed har svenskaflottan
fitt sin ):e jagareav s..k. landskapstyp."Halland" dr dock storre och modernarcan "Oland"
och "Uppland". Den deplacerar2600 ton och
har en liingd pi 727 m och bredd I2,5 m. Bestyckningenutgiires av 4 st. 12 cm kanoner i
2 dubbeltorn, 2 st. 57 mm luftvirnskanoner i
torn samt 6 st. 4O mm luftvdrnskanoner. Allt
ariilleri dr helautomatiskt av Bofors senaste
modeller och konstruktion. "Halland" blir Ostersjons storsta, snabbasteoch starkastejagare.
r9-3L. Olympiska Spelen i Helsingfors.
\Tedaiten Ragnar Lundberg tog bronsmedalj i
stavhopp med 4,40 m.
luli. En fis6mfis byggdesitt bo i en tom g|utfla:ka applagd
nijra .rtrandentid. Boforsterkez. BoforsfotoFalk.

29. Bofors fick byggnadstillstind for nybygg" av bostadsbarackfor ogift arbetskraft i
kv. Malmhagen.
30. Arets enda olyckshdndelserned dodlig
utging sivdl vid Boforsverken som Nobelkrut
intraffade denna dag. Fru Maj-Britt Magnusson fick ytterst svira brinnskador di en vitblandad anfyringssats antdndes i en blandningsapparat. Denna sats dr ej rivkinslig, men
sannolikt hade en del av satsen fastnat pi
blandningskdrlets innersida. Fru Magnusson
avled av sina skador den 7 augusti.
3I juli-3 augusti. Vdrmlands nation i Uppsala inledde en 4-dagarsHembygdskursi Bofors-Karlskoga. Man besig Bofors och Nobelkruts anldggningar (sdrskilt forskningslabora,
torierna), Labbsand, Valisen, Alkvettern och
traktens ovriga sevdrdheter. Dr Sven Stolpe
ansvarade for det lyckade programmet, som
kunde ha gynnatsbdttre av vddretsmakter.
Angbits AB Kalmarsund bestdllde Nohabmaskineri,en 4-cyL dieselmotor typ ML-4
p5.IOO hk vid 300 varvf min., till sin nya hamnisbrytare.

A U G US T I
Vkxland.e udder',i huuudsak sualt, bldsigt,
molnigt och regnigt. Vannaste dag d.en3
nlea -r 25,.J-.
t l

3. Vildsamt iskvider over Karlskogatnkten med flera eldsvidor orsakade av blixtnedslag.
5. Pensionirernai Karlskoga bjodos av staden p3. den sedvanligarundturen i bussar,som
denna ging stdlldestill Kristinehamn och Kadstad, med ldngsta besoket p6. friluftsmuseet i
Mariebergsskogen.Bofors Musikki.r spelade i
bida stzidernaman gdstade.

8. Krdftpremidren avverkades med hogt
stdllda och klent infriade forhoppningar. Den
kalla - vi holl pi att sd,gavita, men det ror
ju inie kriftorna - sommarenvar inte bra for
"de lickra skaldjuren". I Lonn voro krziftorna
stora som humrar men sdllsynta, i Alkvettern
smi som tordyvlar men talrika.
10. Nohabpension2irerna,
sammanlagtett 80tal jdmie fruar, voro av foretaget inbjudna till
Ulvons semesterhem.
11. Bergsingenjor Tord Krey tilltradde befattningen som chef for Bofors Stillaboratorium
efter professor Amberg.
12. Snoddas gistade Karlskoga i egen hog
person, silde och signerande i en herrekipe-
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31/7. Trdnsporten dl) en 60 ton tang tranrlonnaror til.l Kilstaterhen tar en au d,e m)irkligaste tldupalternd under 1952.
Boforsfoto Falk.

ringsaffar, vilken kan vi inte ange, di vi endast
gor reklam for Bofors Skrzidderiaffdr.Pi kvdllen trotsade 2.000 personerregnet for att hora
haderian-idolen.
13. Ingenjor Ndsman flyttade frin
holmsverkentill Bofors.

Tida-

15. Den minskade orderingingen vid \Wedaverken gjorde, att bolagsledningen i samrid
med fackforeningarna beslot instdlla arbetet
under 4Iodagar.
19. Bullardautomaterna vid Tidaholmsverken flyttades utanfor vdggen efter lingvarig
och trogen tjinst i Ammunitionsverkstaden.
21. Polisen i Karlskoga, MHF och KMK
hade linge haft bekymmer for skinnknuttarna,
som pi ett barnsligt och endastfor dem roande
sdtt lekte pi genomfartslederoch torg. Man
ordnade dirfor spinnande tdvlingar pi Geiller3.sens motorstadion och korade Karlskoga
"stjdrnknutte", en titel som bl. a. innebdr hdnsynsfull korning.
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23/8. "Nohabgfr.rdaf'
"Permiiteringar
"
Ericson.
Yid lfedaverken
semeslerpibrtid
!
Rykteh i Siidertiilje
fid velat
gora gdllalde,
att vissa p€rmit_
rerrngar skulle genordiirss
vid
lt'edaverken. Vid
L:irstidningcns fiirfrdgan hteddelar
enellertid ekonohichefcn
Ake Ftock,
att det h€la riir
sig om ett
Kohplement tilt
den (pli 8.rund
av rddre{) diliga
semestem i
ar.-Det iir
lrersonaleDvid gjurerlet och verks(aden
som fir
liirdagslcdiSt de
nirhaste f!f,
sa,Manlu*, a,
i"r]::ko:ha.
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stodo inllyttningsAlara.

Foto L. G.
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5/8. NBJ:s behad.na turistbust 'fylld ned glada pensioniirer.
Foto S. Schiinning.

Ett aa de tlealiga
Ericson foto.

siillshapsruntmen i Nohabgdrdar.

L. G.

18-23. Boforspensionarerna,
i Lr ca 160 in_
klusive frcar, gastadeStoron under sdsongens
sista vecka. Glatt och trevligt var det som aiitid.

5/8. Boforspensioniirerna pd Karlstads /arg. FotoR. Tilander

23/8.

Slassen oid Knapplors fyllde - i all tythet _ 100 frr.
Under de senaste dren har slussen uppleut en reniissant ocls
den aacAra ocb naturskdna p/atsen iir eu aa karlskogabornas
Idraste utllytrtsmfrl. Boforcfoto Tillman.

2I. Hemvl,rden av hldringar har alltid varit
ett svirt problem, ml.nga uitt .; till virdhem_
men utan vllja klara sig sjdlva - men di dr det
ofta omojligt att fZ hjalp. En organisation for
denna hemhjiilp var derfor under utrednins i
Karlskoga.
22-24.
Sveriges Allminna Biblioteksfor_
ening holl sin irskongress i Kadskoga med
sammantrddei Bofors Samlingshus. Samtidigi
hollo olika bibliotekarieforeningar sina a;_
moten.
23. Nohabs nya ungkarlshotell, Nohabeir_
dar, redan omnamnt i fona irets kronika, iod
fnrdigt och inflyttningsklart. De bida tvivi_
nmgshusentymma tillsammans43 enkelrum, 3
dubbelrum. sdllskapsrum, pentryn, badrum,
bastuoch fritidslokaler.
24. Bofors Motorbatsklubb anordnade en
nattorientering med 3 forsitligt inlagda kon_
troller over en ca 12 sjomil llrng strdckai Alk_
vettern. Segrare blev Karl Erik Karlsson med
5 prickar (i protokollet, ej pikordat).
26. Planema for fornyelsen av svenska ar_
m6ns materiel diskuteradeslivligt i fack_ och

22
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daglig press, sedan chefen for arm6n overldmnat sin 5-irsplan till regeringen. I planerna
ingi bl. a. luftvdrnskanoner av Bofors senaste
konstruktion, stridsvagnaroch andra banddrivna fordon samt en utokning av artilleri- och
pansarvdrnsmaterielen.
28. Nobelkrut fick byggnadstillstind att utbyg1 7 normalskyddsrum pi fabriksomri.det
vid Bjorkborn.
3o-3I. Ett par verkstadsklubbarbegagnade
veckoslutet ti11 studieresa. Mek. hdrdverksklubben for till Fjugesta,Vretstorp, Askersund
och Stjdrnsund och Siktklubben till Boris och
Goteborg. Bida klubbarna studeradedven en
del industrier.
H

ffi
.$
#

ffi"

3o. Ydrmlandska Ingeniorsforeningenjimte
damer, gdstadeBofors pi sin S.rligautfdrd.

5/ 8. Karlshogapensioniirerna6ppna matsiickskorgarna och
lyssna till Boforc lLasihkdr i Fil)ding: bjdrkdange "di)r
gdkex gol' uid. Alster. Foto B. Ridstr6m.
5/8, Pensiondrernd logo srg en tttt pd minnerstenen daer
Gastaf Fri;ding aid Alster. KT-foto.

Nohabtjdnstemdnnens fritidsanliggning
vid Sjolanda stod klar att invigas. Byggnaden
rymmer i bottenviningen en storstugaom 5X8
m, ett mindre rum och k6k, i overviningen 4
rum med ijvernattningsmojligheterfor 10-15
Pefsoner.

S EP T E M B D R
Det diliga uiidret fortfor under str)rre delen au rnd.naden.
Frirsta natt'frostden 5 och
- 5,5oden 23.
1. ABF var klart med programmet for vinterns studier. "Kulturen och arbetarr6relsen",
"Vi och virt arbete", "Vad hdnder i samhdllsl3/s. FolAetsHas-byggeti KarlskogapLgick t'dr fullt. BoforsfotoFalk.
z3/8. SlussuaktareBerggren gdr uarje sotnnldt frtsAilliga nzil
runt spelet'fdratt 6ppnaoch stiingaslassportarna
aid Knappfors. Boforcfoto Tillman.
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6. Bofors Musikkir besokte Sodert2iljepi
inbjudan av \Tedaverken och konserterade i
Badparken.
6-14. Aktiebolaget Bofors deltog i Internationella Emballageutstdllningeni Goteborg 614 september. Nobelkrut utstdllde som specialitet konserveringsmedletBonomoldforimpregnering av folier, vaxpapper och annat emballagematerial, som genom denna behandling bibringas fnrmlga att skyddalivsmedel och andra
produkter mot mogel, bl. a. genom att i f6rpackningen skapa en mogelhindrandeatmosfdi.
10/8. PA Noltabpensionituernds iltlllk,
till IJlai)n sanlade
fotografen desa 6 hraltAarlar, son tillranndnr
reprerenterar
500 leanad.sdr (och Aanske 400 tjiinsteir aid Nobab). Den
iild:te dr 89 dr ocb ingen ygre iin 80. Frfrn ud.nster brijderna
lobn ocb Hjalmar Hernaall, Karl Sji)blom, Emil Ganauson,
Frans Ldo ocb Ferdinand Brattberg. Foto Ake Nilsson.

ekonomien", "Hur man laser en balansrikning"
etc. voro nyttiga och bra imnen, men darutover
bjod programmet ett flertal dmnen i sprik,
musik, fackliga dmnen m. m.
1. Den metallurgiska ldrlingsutbildningen
borjade vid Bofors Industriskola. De 6 ldrlingarna fingo borja med en grundleggande
utbildning i smide, varcfter de genomgi.go e,
mekanisk grundutbildning. Den 1 februari
1953 fe de borja den praktiska vidareutbildningen, med b6rjan i valiverk och gjuteri.
2. Professor$Taloddi \Teibull startadetillsammansmed professor Hans Pettersson,ombord pA ett franskt odogsfartyg, en expedition
i Medelhavet for att fortsdtta sina.m-tningar
av bottensedimentenstjocklek. Med den pi
Bofors utexperimenterade akustiska metoden,
kan man t. o. m. avlyssnafiskarnas ldten och
spriksamhet.
l9/s. Nobelkrut: nyafabrih ftu huihsyraanhfirid iir, med sin
linjerena exterih, sitt ,,rostfria,' inre och lagertanharnasdimensioner, en imponerande anliiggning. Drif ten rtaltdder
under tLren. BoforsfotoTillman.

Bjorkborns Fackforening valde pi mi!
nadsmotet Karl Hansson, tidigare vice ordforande, till ordforande till ireti slut.
10. OskarshamnsVarv levereradem/s "Storfors" till Uddeholmsbolaget. Fartyget pi 2000
ton dr specialbyggt for att lasta trdvaror. Maskineriet d.r f.rhn Nohab.
73. Till chef for den civila stilforsdljningen
i Bofors utsigs bergsingenjor Gustaf Tamm,
Fagersta. Ingenjor Tamm tilltrdder platsen i
borjan ph 1953.
For leveranstill Finland tecknadeNohab
kontrakt om leverans av 4 marina huvudmotorer pi vardera1100 hk.
73-14. Karlskoga hemvdrn besoktesav en
grupp pi ett 30-tal danskahemvdrnsmdn,under
befdl av overstelojtnant Toussieng. Lordagskvdllen tdvlade gdster och vdrdar i skjutning
vid Sommarbrickan och pi sondagen deltog
man i Orebro FO:s och Befdlsutbildningsforbundets gemensamma f dlttavlingar i Svennevad.
I sistndmnda tdvling deltogo 222 man. Boforsarna klarade sig bra.
f4-23.
UVA deltog i Hannover-mdssan
med 2 slipmaskiner av senastemodell, vilka
vdckte stort intresse och dven funno kopare.
Till Hannovermassanfingo bland andra ett 10tal arbetsledaregora en resa for att studeraoch
ldra de ddr utstdllda verktygsmaskinerna,de
senasteoch modernastekonstruktionerna. som
respektivetillverkare stdllde ut.
15. Bofors Ungdomsgird stod klar for
hostensoch vinterns verksamhetmed en mingfald nyttiga och trevliga imnen i cirklar, klubbar och kurser.
Nordiska skogsexperter gdstade Karlskogabygden,frdmst AB Katrinefors marker vid
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Alkveitern, och besigo dven skjutfiltsmarkerna
och Wikers skogar.
15. Den nya fina betongvdgen LannaKlunkhyttan var fardig och oppnades for trafiken.
17. Folkpensionirerna i Karlskoga funderade pi att bilda en egen musikkir.
Till Laseleforsens kraftverk bestdllde
StatensVattenfallsverk 2 st. turbiner p6, ndra
90.000hk vardera.Turbinerna bli av en mycket
intressant konstruktion: lophjulsregleradepropellerturbiner for 52 m fallhajd. De torde till
effekten vara de storstaav detta slag i Europa.
17 sept.-4 okt. UVA deltog i "Machine
Tool Exhibition" i London med 3 maskiner av
olika typer.
1,8.Norges Statsbanor traffade avtal med
Nohab om forhyrande av ett dieselelektrisktlok
fiir utprovning av denna loktyp.
TBV presenteradehostens kursprogram,
som upptog ett 50-tal dmnen, bL a. 5 utldndska
sprik, tekniska, humanistiska och sociala dmnen, konst och musik m. m. "Jdrnbrukskursen" introduceradespi uppdrag av Boforsbolaget, dels som studiecirkelmed olika avdelningschefer och ingenjorer som larare, dels som
forelisnings- och filmkurs.
l9/9. NordisAa skogso1rd.sexperret studerude skogarna pi
SAj*tfdltet ocb AlAaettern under ledning au Jdgmii.rtare Stig
B. Hegardt oclt Jdgniistare Folke StSlfelt. KT-foto.

zs/8.
B-pilent RedaAtionsAontnittl ocb redaktionsatskott
uoro sarnlade till en honferens. Hiir ses deltagarna lrfrn Bolors, Nohab, Tidaholm, UVA ocb IYeda. Boforsfoto Tillman.

21. Riksdagsmannavalover hela landet. I
Orebro ldn invaldes direktor Helmer Nordqvist
i andrakammaren,och hogern erovradeddrmed
ett mandat frin socialdemokraterna.
24. Pe Exportforeningenss. k. Afrikakonferens i Goteborg hoil direktor Sverre Sohlman
ett uppmdrksammat fotedrag om exportmoiligheterna for svenska produkter. Grundliga
marknadsundersokningarbor foretagas pi ort
och stille av sprikkunnig personal.
25. Biskopen i Karlstads stift, Arvid Runestam, visiterade Karlskoga forsamling och kallade di alla representanterfor studieverksamheten och andra ideella organisationer och
foreningar till eti mote pi Bofors Ungdomsgird. Biskopen besokte iiven Boforsverken,
Kilstaverken och Nobelkrut samt dldre och
nyare bostadsomriden.
26. Nobelkruts industribrandkir ordnade sin
irligen iterkommande orienteringstdvling. Banan var 4 km ling och hade 27 kontroller och
8 ovningsmoment. Segrareblev Ture Axelsson
Tre storaFMncirrurbinhjulunder arbetepd Nohab. I mitten
pd 47.000hk, t. h. eu
ett aa de tre hjulen till Storfinn'forsen
at de tufr till Lalorsenpa 21.500 hA och t. u. eu au de tufr
till en utllind.:AbestiillarepA 13.900/P. Nohabfoto.

ri
;
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anstrdngersig att underletta och befordra exporten, vilken dr grunden for virt lands
vdlstind.
28. Louis Armstrong med orkester samlade
2.500 personer i Folkets Park. publikrekord
och ihorare frhn alla ndrliggande stddert. o. m.
fri.n Karlstad.
28/9-2 / 10. En begrinsad verkskyddsovning
i form av ett "krigsspel" holls med verkskyddsledningen i Bofors och Bjorkborn, med avslutande gemensam genom glng pFLBofors Samlingshus. Ovningen var den forsta i sitt slag
efter krigets slut och gav mhnga vdrdefulla ron
for verkskyddet,vilket nu, liksom Civilforsvaret
i sin helhet inom landet, skall rustas upp.
"Flodhdsten" - den stora gotborrmaskinen i MG 2i - genomgick en omfattande
modernisering, vilket medforde en phtaglig
forbittring av maskinensarbetssdtt. Bl-. a. har
maskinen forsetts med kilrepsdrift, varigenom
det tidigare mycket besvlrande maskinbullret
eliminerades.
Kraften frdn Harsprdnget till sddra Sterige gdr genom riirld.ensstdrst.abdgspiinningsledning p3 380.000 ,olt. Lednirgeo
p.trserar Orebrottiigen t,id Vintrosa och dr aiilkcind
f6r alla
bolorsare. Foto KVVS.

med Folke Collin piL 2ia och Tage Bergkvist
pi 3:e plats. Overingenjor \Wahlquists vandringspris till bdsta vaktavlosning erovradesfor
h.reEav 1:a vaktavlosningen.
I Karlstad mottes representanternafor
niringslivet till det 28:de svenskahandelskammarmotet. Sdrskilt utsikterna pi exportmark_
naden diskuterades. I ett foredrae framholl
direktor Sverre Sohlman, att vi m'iste rdkna
allvarlig nedging i v|.ra exportsiffror.
p*
Infor "ldetta strdngt aTlvailiga pe.spei.til, dr det
nodvdndigt att statsmakternaoch exportndringen
Den stora g\lbornnaskinen i MG 24-25
och mod.ernisering. Boforsfoto Tilln-ran.

elter onbyggnad

Overldkaren pi medicinska avdelningen
pi Karlskoga Lasarett med. dr Bertil Sjovall,
publiceradeen undersokningrorande patienternas vikt och konsiaterade,att en betydandedel
av de kvinnliga patienterna hade overvikt.
Skalden "Den Blyge" i DN skaldade:
I KarltAoga, d.iir sen urnzinnet t)d
sjon MdcAelns tLgor ha pla:Aat
ocb stLngidrnshamrarnasilag rned id
i bundrade byttor (!) tmasAat.
Diir ger rnan iiueraiAt gan:Aa
flott
ocb ei p3 bantning det grubblas
t3 ddr iir flicAornat aenuynLtt
belt uitst p3 tttig att fdrdubbla:.

OKTOBER
Regnigasteoktober pd mannaminne, nzed
100,1 mm nederbord und.er20 regndagar.
Endast en solig d.ag. Temperaturen jinn
ocb kylig rnellan * p,6 och - 3,6".
1. Nigra svhrare tecken till arbetsloshet
synas icke i Karlskoga, konstaterademan pi
Metalls
Arbetsformedlingen. "Uopp9xg. 9ch
jerkorna" hollo dock pi att forsvinna. In-oh
byggnadsfacketfanns sdsongmdssigten del arbetsloshet, medan yrkesarbetareefterfrigades
bl. a. frlLnBofors.
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E. Vilhelmsson, ombudsmani Metall och
gammal boforsare, utsigs till forhandlingsombudsmani LO.
Beslots att frhn och med irsskiftet
rg52/53 bilda ett holldndskt forsdljningsbolag,
Zimmer - Bofors N. V., med deltagande av
Bofors hittillsvarande agenturfirma Zimmer &
Zon, samtvir hollindske representantfor KM,
direktor Henny.
2. Pi Aberdeenskjutfdltet i Maryland har
amerikanska arm6n demonstrerat en 28 cm
kanon for atomprojektiler.Skottviddendr 35 km'
3. Portarna och infarten till Nobelkruts
fabriksomride stodo fd,rdiga efter breddning
och ombyggnad. Ddrmed ha olycksfallsriskerna
starkt minskats under trafikrusninqen vid arbetstidensslut.
6. I en rapport frin den franska medelhavsexpeditionen, som professorernaW. \Teibull
och Hans Petterssondeltaga i, meddelades,att
ett 60-tal sjunkbomber av Bofors konstruktion
avlossatsfor sedimentmdtningar,och man var
mycket nojd med de vetenskapligaresultaten.
7. Stiftelsen Boforsgirdar fick byggnadstillstind att uppfora en storre garagebyggnadvid
Filipstadsvdgenpi Karls Aby i anslutning till
redan planerade bostadshus.
8. Landstingets ledamoter samt ett antal
tjdnstemdnfrin ldnsstyrelsenmed landshovding
Olsson i spetsengdstadeKarlskoga och Bofors.
Efter lunchen p& Labbsandbesigs Kilstaverken

Santnantriide i Holland 16r att bild.a ett f drsiiljningsbolag'fdr Bolors ciaila produAter. PS lotot .ryneslrdn ilinster
d)rehtiirerna Nordqt:ist, Henny, Sohlnran, Zitnmer och Re1/10.

rer:rna. Folo Stute Arvidsson.

och Nobelkrut, varefter staden och lasarettet
overtog programmet.Man besig och beundrade
ddrvid bl. a. den nya Karlbergsskolan och
Lasarettet.
10. Sodertdlje Golfklubb stiftades och fick
redan frin starten 100 intresserademedlemmar. Ordforande blev direktor Sven Lind,
tWedaverken.
13. Den andra stora hejaren, 12 tons motslagshejarensom flyttats fri.n Bofors, borjade
koras i Kilstasmedjan.
15. Karlskoga Ridklubb, vars verksamhet
omfattas med stort intresseoch som for ndrva4/10. Auktionen pfr diaerse hasserad'Aontorsntateriel blea en
stor succi och gamla trusiga stolar h,lubbadesbot ffu inAdpspriset. Atren sfi hette auktionsfdrriittaren ocdsfr.lobx Linderberg. Boforsfoto Tillman.

Med dennt anerihansAa 28 cnt Aanon han atonladdade pro'
i e h t i l e r a r . ; k i u t r . F o t o P r e s s e n sB i l d .

ffi
ffi
ffi

rande har omkring 200 medlemmar, hade planer pi att bygga ett ridhus vid Trindtorp.
Klubben disponerar, tack vare Ridfrimjandet,
ett 10-tal hdstar.
Dritselkammaren signalerade, att karlskogabornatorde fi sin redan hoga skatt ytterligare hojd. Man hoppadesdock, att hojningen
skulle stanna vid 35 ore eller frln 10: 85 till
LL:20 per bevillningskrona.Sedanldnetssamthga kommuner faststdllt utdebiteringen for
1953 konstaterades att Karlskoga kommun
kommer att fi ldnets hogsta kommunalskatt.
Soenska Amerihalinjens nya n/s "Kungsholm"
bar ndu sirt
riitta element. Nu pdgdr inredningsarbetet lar falh pfr aaruet
i Vlissingen. Svenskt Pressfoto (GP).

Alfred Nobel var ingalunda uppfinnare
till det roksvaga krutet, utan aran tillkommer
urmakaren A. Sf. Sundvall i Norrkoping, som
redan pn 1860-talet tillverkade dylikt krr,rt.
Denna sensationellanyhet meddeladesav laroverksadjunkt \7. Fiirstenberg i Bromma, som
funnit beskrivningen i gamla familjepapper,
tillhoriga en av Sundvalls s{iner, som emigrerade till Amerika. Sundvall forsokte oi sin tid
intresserade svenskamyndigheterni for sin
uppfinning, men rcinte ringa forstielse.
Detta meddelande kommenteradeslivligt i
pressen,bl. a. med ovanstiendeteckning av Nils
Melander i Sv. Dagbladet.
17. Bofors dr en betydelsefull faktor i det
europeiskaforsvaret, framholl en militdr sakkunnig i New York Times.
18. Svenska Amerika Liniens nya passagemefartyg, m/s "Kungsholm", sjosatiesi Vlissingen och dopet forrdttades av Prinsessan
Sibylla. Som bekant ingir en stor leveransNohabmotorer i maskinutrustningen.
19. Nobelkrut vann ldnets forsta brandkirstivling. Elva borgarbrandkirer deltogo i denna
krivande tivling, som inneholl bide verkliga
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och fingerade moment. Nobelkrut tog ddrvid
forsta inteckningen i ett stitligt vandringspris.
Det segrandelaget bestod avhercarTureAxelsson, Gustav Bogren, Folke Collin, Erik Enock
och Axel Olsson. Tvi.a blev Orebrokiren, medan Karlskogakom 6:a.
21. Ungdomsgirdens s. k. oppna linje visade
sig ej si lycklig. Ungdomarna missforstododet
hela, de strommade visserligen till Ungdomsgirden, men deltogo icke i verksamhetenannat
ln med storandebrik och bus. Man tvingades
diirfor att upphora med den iippna linjen, men
h2ilsade alla aktiva deltagare i kurser och klubbar desto mera vdlkomna. Detta kanske hlrda
men nodvdndiga beslut visade sig van lyckligt,
och redan efter ett par veckor var trevnaden
iterstdlld pi Ungdomsgirden.

25/10. Disponent lVijkand.er duerliimnar diplonet daer genongdngen kenrisk ykesutbildning till frdken l-aila Ahlstri)m
Boforsfoto Falk.
NZL pA Industriskolans Auratslrtning.

21. Den forsta kursavslutningenholls i Bofors Industriskola. Skolstyrelsensordfijrande,
direktor \Tahlsteen, hiill ett berommande tal
till de avgiende larlingana och tackade ldratna
for deras insatser, varefter skolans inspektor,
disponent E. S7ijkander, forrdttade diplomutdelningen.
3. dlg gick i diligt
26. Representationsjakten
vider med 4 dlgar och 2 fid1ur som jaktresultat.
Totalt fdlldes under hostens algiakt i bolagets
marker 15 dlgar.
27. Yid UVA pibiirjades schaktningsarbetet
for tillbyggnaden pL Verkstadsbyggnaden.
Tomten dr gammal sjobotten, varfor man dven
miste phla for grunden.
28. "Vagnbjornen" heter det senaste och
finaste i transportvig. En vagnbjorn tar ledigt
ombord en jdrnvdgsvagn och forslar den per

zs/ 10. Ordl1randen i Industriskoldrzs styelse, dircktiir
lYahlsteen, i samspriA nzedlru Boox t. h., ocb ldrlingarna
Lei'f Beryleldt och Klell Nilssonsamt herr Artu Grell och
frdLen Colliander. Boforsfoto FaIk.

"Stri)rnsnurran" uid Gallereds krtarn, Asaka, Viiaetgdtland,
leaererades 1852 au Trollhdne \Y/erkstad. Nohabfoto 1948.

pd Ungdomsgdrdene't'terdiplon25/ 10.Vid Aa't''t'edricAningen
utdelningen tog fotografen denna bild, sont ilsar ingeni6r
Helling och herr lYiddn t. h. i sanzsprfrktned ltirlingarna
Rane EriAsson,Roll Bertilsson,Rune Andersson,Stig Stdhl'
berg, Nils Sanduall, Rolf Frdlin ocb Stig Jlicuert. Bofors'
foto _balK.

*{#
19/10. Bji;&bornr brdndhats segrande lag i 1rebrotdulingen.
Under hjdlmarna se d herrar EriA Enochs, Folke Collins, Ture
Axelssons, Gastau Bogtens och AxeJ Olssons glada ansihten.
Foto Aktuella Bild Centtalen. Orebro.

landsvdg till godsmottagaren.S7edaverkenanvinder detta transportmedeltill och frin Ostertdlje station och inbespal:l daffied all omlastning.
En tappad 60-liters damejeanne med
ammoniak v6.lladeen del uppstindelse pi Boforskontoret. Vdrst utsatt for gasanfalletblevo
flickorna pi. Hollerith, som fingo rddda sig
fonstervdgen ut i fria luften. Hdgre upp pe
kontoret tog man det lyckligtvis lugnare.
Ar 1852 levereradeTrollhdtte \(erkstad
en Fourneyronturbin till Gullereds kvarn nira
Trollhdttan. Denna turbin var i drift i hela
100 ir eller till A.r 7952, di den togs upp och
ersattesmed en ny. Nohab kopte rekordturbinen av kvarndgarenoch skdnkte den till Tekniska Museet.

Fourneyron-turbinen i Gullered, tages upp e'lter 100 drs tjiinst.
P3 bilden synes ingenjdrerna Gunnar Englesson och Nils Erik
Hi)rstedt, Nohab, och Aaarniigare Hellgren,

Gullered.

Nohabfoto t952.

NOVDMBNR
Vintern forebi.dasmed.sn6 den 8 ocb kyla
stdrre delen aa ntfinaden. Kallaste dag d,en
2 9 m e d- 1 3 , 5 o .
1. En rorande historia frin Kopenhamn om
en ung fru som blivit livsfarligt brdnd av ett
exploderandenattlinne, kommenteradesflitigt i
pressen,och DN talade om nitrocellulosansom
textilmaterial. Ingenjor Carbonnier gav det
lugnande beskedet,att man intetillverkar fibrct
av nitrocellulosafor dylika andamll - inte ens
Nobelkrut kan gora det omojliga.

Den forsta hyresgisten inflyttade i
\Tedaverken ordnade arbetsledarekurser Bruksgirdars nya bostadshusvid Bjorstorpsvdi psykologi m. fl. nyttiga dmnen i samarbete gen i Tidaholm.
med NKI. Som inledare till samtalenoch kon3. Flygvapnets, d. v. s. SAAB:s, senaste
ferensernahade man kallat industripsykologen, konstruktion av attackplan,"Lansen", provflogs
doktor Bjorn Sjovall.
med utmirkt resultat. "Lansen" dr bevdonat
med bomber,automatkanoneroch raketer. Detta
plan har s&ledesintresse s6.vdlur bevdpningsNou. En ragn konzner lastad. "Vagnbjdrnen" konner till
som tillverkningssynpunkt fijr Bofors och WeIYedauerAen lrdn Ostertdlje stati,tn. Foto Bror \Testerlund.
daverken. Planet dr konstruerat for hastigheter
ijver 1100 km/tim.
4. Kilstasmedjans3:e hejaraggregatkom i
produktion, i det att en av 5-tons motslagshejarna, som flyttais frAn Bofors, blev fadig.
4-70. Ingenjor Unge, \Tedaverken, gjorde
en studie- och propagandaresatill de svenska
varven tillsammansmed Mr. Bowles frln T. I.
JU

Aluminium Ltd., London for
varven for Idttmetall.

att intressera

5. Nohab genomforde fr' o' m. denna dag
en visning av fdretaget for alla nyanstillda.
Initiativet till denna presentation av fotetaget
har tagits av den nye Personalchefen,dr H.
Jdrnefors.

I

FCO:s kvinnokommitt6 i Karlskoga hade
inbjudit till ett mote pi Konsumrestaurangen
verkfor att diskutera personalkonsulenternas
Lagby,
personalkonsuLisa
samhet. Fru Anna
lent vid Telegrafen i Stockholm, htill ett utmdrkt inledningsanforande till diskussionen,
som ddrefter kom atthandlaomlokalaproblem.
Bofors Brandkir hiill sin numera LtIiga
orienteringstdvling6ver en 3 km ling bana med
10 kontroller inom verkstadsomridet. 27 man
deltogo och 20 kommo i mil. Segrare blev
Bertii Forsman Pe 32,42 min., 2:a Uno Elfstrom och 3:e Sten Rydin.
Studiearbetetvar i full glng i Karlskoga.
omkring 150 cirklar med ndrmare
hade
ABF
1.700 deltagare och TBV 60 cirklar med 600
5/ 11. Vid detta 6uningsnontent skalle gastuber f t)ras i siikerher. Bahom gasmasken bet'innet s)g herr G. Si6kuist och
baAom hononr shlntt.tl brandniistate Bi6&. Boforsfoto Falk'

i Bofor-t
S/11. R. Karlsson lid ett a! duningstnomenten
Falk.
Boforsfoto
brandAfrrstiialing.

deltagare. Ddrtill kommo Jdrnbrukskursens
foreldsningar, som samlade ca 20o Lhorate.
6-9. Centralforbundet for nykterhetsundervisning (CFN) ordnade en stor upplysningskurs pi Bofors Samlingshus. En sdrskild kontaktkonferensordnadesmed representanterfrin
arbetsgivare, arbetare och tjdnstemdn, varvid
nykterhetsarbetetoch forslag om nykterhetsgrupper pi arbetsplatsernadiskuterades.
8. Pe Arosmdssan i Visteris framforde
direktor Kugelberg i SvenskaArbetsgivareforeningen starka betdnkligheter gentemot forslaget om nytt indexavtal. Chefen for Konjur-rkturinstitutet, professor E. Lundberg, milade
ingen ljusare bild av utsikterna for export och
industri.
10. Roda Korset startadeen kampanj for att
hoja beredskapen mot olycksfall ph arbetsplatserna och stimulera utbildningen av arbetsplatssamariter.
12. Fdrdigstilldes en mindre tabletteringsoch sterillosningsanldggningi Nobelkrut. Anldggningen ir avsedd for tillverkning av ldkemedelsspecialiteter.
7/11. Blggnaderna i den tred'ie etappen at bostadsornrfideti
hu. Doahjorten stodo under tak ocb berliknad'esuara infll'tt'
ningsAlara i b|rjan aa dr 1953. Boforsfoto Tillman.

JI

7/11. Bebyggelsen onzhring Shogsrundan stod inlllttningsAlar, nten gatarna aoro iinnu inte 't'iirdiga.Boforsfoto Tillman.

14. Av Statistiska Centralbyrins undersiikning rorande inkomsterna i Orebro ldn framg3"r, att det finns f& mycket hiiga, men mhnga
verkligt liga loner. Inte mindre dn 7.550 personer ha inkomster understigandetusenlappen.
Av undersokningenframgll icke vilken ildersklass dessa"lontagare" tillhora.
15. Tillbyggnaden av tveittavdelningpi. Ammunitionsverkstadeni Tidaholmsverken piborfades.
rc. Pe arbetarnasArosmdssatalade statsminister Erlander om den svenska industriens
problem: den viktigaste uppgiften for denna dr
att soka erovra en del av dollarmarknaden.Man
bor dock inte bara se pi de morka sidorna i
f ramtidsbilden utan oikra pn ljuspunkterna,
sade herr Erlander, som ansig att industriens
f arhl,gorvoro overdrivna.
Karlskoga Hembygdsforeningkan se tillbaka ph en 3}-irig gagnande verksamhet och
celebrerardetta vid en liten festlighet pi Hembygdsgi.rden.
19. Parkavdelningensfolk borjade trddfdllning fiir den nya stora vdgen - (gatan) frin
Karls Aby - over Boisen, forbi "Bleckbergsstugan".
PunAtbuset pjd. Skogsrundan blir ned. sina 7 adniusar
7/lt.
KarlsAogas h6gsla bjtggnad. Huset rynner 36 nt.oderna enrumsldgenheter aa olika /yp och butiker ach posthontor i
b o t t e nu S n i ng e n . B o f o r s f o t o T i l l m a n .

21/ll. TaAlagskransen
restespd FoJhet.rHu.r i KarlsAopa.
KT-foto.

20. Annu en etapp pi. Folkets Hus-bygget i
Karlskoga avslutades,vilket markerades med
att en sti.tlig taklagskransuppsattes. Byggnadskommitterade hade dock bekymmer: kostnadsberdkningenhiller inte, och bygget blir betydligt dyrare.
24. Det allmdnna laget dryftadespi en konferens mellan representanterfor LO och SAF,
som en inledning till loneforhandlingarna. I
samband ddrmed dryftades ocks5.LO:s friga
om garantiavtal for l9jj, varvid det visade sig,
att forutsdttningar for en overenskommelse
hdrutinnan icke fanns. Kort direfter sammantrddde LO:s och TCO:s representanskapi
Stockholm, ocksi som en forberedelsetill forhandlingarna.
25. M/S "Viggen", Karlstads Varvs hittills
storsta nybygge for Ahlmarksrederiet, gjorde
provtur pi Vdnern. Maskineriet bestir av en
7-cyl. Nohabmotor pL 455 hk.
26. Nobelkrut anholl hos regeringen om en
provisorisk virdetull pL t5 /o for acetylsalicylsyra frhn den 15 mars 1953, di den nya tulltaxan trdder i kraft. Bolaget anseratt desstillverkning kan gora ansprik pi skydd mot den
utlindska konkurrensen.
28. Nobelkruts stora civila produktions- och
forskningslaboratoriumbeskreis i en artikel i
DN.
Ungdomsgirdens julmarknad, som brukar inbringa ett vackert netto till kamratforeningens verksamhet; oppnades och pigick
ddrefter i 3 dagar,tills allting var slutsilt.
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28. En uppdelning av De ForenadeForbunden, huvudorganisationfor Bjorkborns fackforening, har i S,ratal varit aktuell och beslut
hdrom skall fattas pi. ndsta kongress. Detta
skulle innebdra, att Nobelkruts arbetare flvttar
over till Fabriksarbetareforbundet.
Nnson storre
forzindringfor de anstillda medlemmarnablir
det inte.
28. Till adjungerade ledamoter av beredningen for europeiskt ekonomiskt samarbete,
sisom representanterfor gruv- och sti.lindustrien, utsigos E. \Tijkander, Bofors och A. Geij,er,
Sv. Metallindustriarbetareforbundet.
Vid \Tedaverken anordnadesen "Foredragsserie"med foredrag om de olika littmetallernas tillverkning, bearbetningoch anvdndning
samt \Tedaverkenshistoria och utveckling. Som
foredragshillare stodo avdelningsingenjorer
m. fl. och foredragen illustreradesmed skioptikonbilder och film.

19/11, Gitarrspelning och litterira uisor stodo hbgt i gunst
bland. fu'ets stadiecirklar. Hiir se ai Harry Erneclou leda en
sjungande grupp, med Gunuor Hellsnbm, Birgitta larlemar|
och Elsa Palmquist i 'frdmsta rad.en. KT-foto.

For den tekniska personalenp5. Nobelkruts Forskningslaboratoriumstartadesen kurs
i enhetsprocesserna,
ddr deltagarna i tur och
ordning fingo hilla anforande och leda efterfoliande diskussion.
MS' kontor flyttade i slutet av minaden
till Kilsta och erholl samtidigt beteckningen
MSK.
Under minaden fdrdigstdlldes den sista
planerade byggnadsdndringeninom NZL, vilken medforde okade kontorsutrymmenoch forbdttrade laboratorielokaler. Sdrskilt mi naimnas
luftkonditionering, spektografrum, fysikalisktkemiskt analyslaboratorium, instrumentverkstad, lunch- och damrum.

UVA:s nya bostadshus,Granbacken 2O-22
F-otoEinar Peedu.

i Ulasmda.

DECDMBDR
Marken snoilickt under storre delen aa
rnd.naden. En mildaiidersperiod omkring
den 10 med * 4,7", annars kyligt med
kallaste dag den 1 med - 19,5o.
1. Karlskoga Roda Korskir och representanier for polisen, Iottorna och Orienteringsklubben Djerf dryftade frhgan att bilda en
skallgingskir.
2. Hemhjilpsndmnden i Karlskoga har utrett ffi,gan om social hemhjnlp i staden. De
15 hemvirdarinnorna rzicker icke utan mhnga,
som verkligen skulle behova hjdlp, kan nu ej

33

27/11.

Uugdonsgfu'd.ensjulniissa JocAadented bide /omboll
och butiAer. Foto Frank Karlsson. Bofors.

6/ 12. Ordfi)fttnden i Viistergdtlands ldrottsl;rbund, direkti)r
Carl M. Asplund, Falki)ping, delar ut diplorn till Tida'
hoJn.s GIF reteraner.

fi sidan. Man hoppadesatt hid,Ipfrlgan kunde
ordnas genom frivilliga hemvirdarinnor, foretrddesvis duktiga husmodrar, som disponerade
en viss tid for dylikt arbete.
). Det 5000:e partiet hemarbeteutldmnades frin Besiktningsavdelningenpi Ammunitionsverkstadenvid Tidaholmsverken.
Jdrnbrukskursensforeldsningsserieinleddes pi Bofors Samlingshus.Overingenjor\Wahlberg talade om den svenskajdrn- och stilindustriens historia och betydelse for landet
varcfter iiveringenjor Goran Nilsson, Striberg,
redogjorde for malmer och gruvindustrien och
visade vackra fdrgbilder, som han sjilv tagit i
Striberg. Dessutom visades Bofors' stilfilm.
Nista foredrag holls den 10 dec. di ingenjor
\7. Karlsson (BAB) talade om brdnslen, forbrdnning och ugnar. Tre filmer visades:"Virt
svenska stil", "Besok i en kolgruva" och
"Petroleum".
4. En allt allvarligare kris borjade att utveckla sig hos bestdllningsgjuterierna,konstaterade direktor Sven Lind i en iniervju. En av
orsakerna d.r verkstadsindustrienssvirigheter
6/12. Pd jubiletntst'esten stcillde Tidaholnts GIF ilt ett ill't'ctl
au sin ldrnknza Prissatnling.

5/lz. Nohab t)sadebl. a. ett prorhjul till HarspringsturbinerExpo" i Trollhi'ttan. L. G. Ericsonfoto.
na pfr."Harsprfrngets

och inkopsavdelningarnasfiirsiktighet infor en
vikande konjunktur.
5. "Expo Harspringet", anordnad av Statens Vattenfallsverk, i bild och modell visande
kraftstation vid Harspringet, invigdes i Trollhdttan. Hdr visades vackra bilder av Nohabs
leveranser.
t. Metalls forhandlingar i Stockholm om
verkstadsavtaletavholls och ajourneradestill
den 8 januari L953. Arbetarpartenskrav innebar en 6kning av avtalets minimiloner med
11 /o for manlig och 20 /o for kvinnlig och
yngre manlig arbetskraft. Verkstadsforeningen
framforde i sin sida krav om sdnkning av
ackordenmed 7 /o samti ovrigt en forldngning
av avtalet. Bakgrunden for detta krav dr det
starkt forsdmrade ld'get pir exportmarknaden.
6. Tidaholms ildsta idrottssammanslutning
firade ett stitligt 5O-irsjubileum. Dei var
Tidaholms Gymnastik- & Idrottsforening som
uppnidde denna aktningsvdrdailder och hyllades av Stadsfuilmektigesordforande, ordforandena i Vistergotlands Idrottsforbund, Vdstergotlands Fotbollsforbund, Riksidrottsforbundet
samt flera andra foreningar och enskilda.
minska10. Sysselsdttningenvid\Tedaverken
de, och direktor Lind meddelade,att cirka 75
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En rinterbild. lrcin NohabtjdnrtetnAnne)tslr)tidsg,ird Sjdlmdt.
Foto Uno Tell.

17. Nohab beviljades byggnadstillstind for
att uppfora ett forrid for dieselmotordelar.
18. De av Tidaholmsverkenskdnkta nya urtavlorna av Bonoplex till tornuret i Tidaholms
kyrka togos fiirsta gingen i bruk och bleva
allmdn succ6. Nu kan Tidaholmarna iiven under den morka irstiden ldtt se vad tiden lider.
d.en unga danen liing:t t. h.
Dec. Luciakandidaterna prerentelar pA
ualdes senare till Karlshoga Lucia 1952 riilgt)renhet:festen i Sirnhallen. FoIo S .Schdnning.

man tyvarr miste permitterasfr8.n och med julhelgen. Dessutom tvingadesman att inskrinka
driften for 2OO man 23 december-7 ianuari.
72. Luciafester pi samtliga avdelningar av
Tidaholmsverken.
13. Sedvanligt Luciafirande p& \Tedaverken
i lunchrummet och elektrongjuterietsmatsal.
Julgranen vid AB Bofors tdndes Luciadagen. Den stora, vackra och utvalda granen
hd.mtadesnl.gra dagartidigare frin Algsimmen.
Luciafirande med stor stit i Karlskoga
och Bofors. Stadensfolkvalda Lucia var i hr
frin Volvo, medan nl"graav tdrnorna voro frin
Bofors. Kontor, verkstider och laboratorier
fingo besok av Lucia, och min5;a kontor hade
dven valt egna ljusdrottningar.
i5. Ingenjor Lorentz Kleiner tilltrddde sin
befattning i Tidaholm som chef for Bonoplex'
fabriken.
16. Flygf.owaltningen traffade avLaI med
Rolls Royce om tillverkning i Sverigeav RollsRoyce-Avonreaktionsmotor. Tillverkning skall
ske pi Flygmotor i Trollhittan, och \Tedaverken skall sti som underleverantorav alla betydelsefulla detaljer av ldttmetall.
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Forslaget till nybyggnad for Karlskoga
hogre allmdnna ldroverk, som skall ligga pi
gamla Alderdomshemmetsplats, foreligo klara.
Kostnaden for hela byggnadskomplexet,som
ritats av arkitekt Folke Lofstrttm, g&r pE,ca 5,6
milj. kr. Nu gdller det bara att fh byggnadstillstind av staten och anslag av staden. Sistndmnda frhga ar redan lost av stadsfullmdktige.
Avtalsforhandlingarna borjade si smitt
vid Bofors Nobelkrut mellan representanterfor
bolagsledningenoch fackforeningarna.
Till sista Foretagsnimndsammantridet
for iret vid UVA hade alla anstillda inbludits,
pfi Tid.aholn.ruerken lirade Lucid
13/12. FrAsareat,deltt.ingen
i d.en spexiga stilen. "Ljusbringerskan" heter Rune Johantsott
och hbgst densamtne appttaktades at den jorialisAa stjlirngossen Hasse Johansson och den glade:tjiirngossen Ote
LjungAtist. Spelndnnen dro Gustaf f ohan.r.sott(dragspel) och
Frant Roth (liol). Foto Gdran Lust.

z3/lz.

TidaholmsaerAens Manskiir sjanger iulen in. Fr. u.
C.-O. Albenzan, ddrefter herar foel Higlander,

dirigenten

Kent Engstrdnz, Allan Persson, Einar Sunnenzar, lean Carlsson, Tord lobansson (nfrgot shymd), Gdran Last, Dick Abrabamsson, Stig Landberg och laan Blomdahl.

som ett led i arbetet att populariserandmndens
verksamhet. Ingenjor Gosta Fredrikssontalade
om tillverkning av slipmaskiner och aktuella
slipproblem. Direktor Odqvist gav en iiversikt
av det aktuella konjunkturldget samt en orientering om foretagetsorderbeldggningoch framtidsmil, varefter filmen "Fransson vaknar"
visades.
18. Vir vdrderade kollega Bakladdaren Karlskogas "bestseller" - utkom, fylld med
roliga texter och teckningar med lagom udd.
19. Mekanisterna vid Tekniska Hogskolan
jdmte sin ldrare, professor Hallendorff, gjorde
ett studiebesokvid UVA, 6"hordeforedrag om
modern slipteknik och besigo verkstdderna.
Sdder onz StSlterhet aid Bolors iiro ufillningarna klaru ldr
det stora nya gdttorget. Forol td.get lrdn ilaaersAorgen.
BoforsfotoTillman.

z3/12. )aeringenji)r Prollias 1nskar sina medarbetarcpi
TidaholmsaerkenGod lul.

23. Tidaholmsverkens Manskor sjong j"lsinger i Monteringshallen och Overingenjor
Prollius framforde en julhdlsning till de anstdllda.
27. Lodagen mellan Annandagjul och Menlosa barns dag instdlldes arbetet, varfor alla
fingo en sammanhingandeledighet pA, dagar.
Overenskommelsetrdffades att i stdllet arbeta
hela Trettondagen den 6 jantari L953 och
kvitta denna dag mot 27 decemberoch lordagen den 2 maj 1953.
31. Karlskoga ar den enda stad i Sverige,
som icke redovisar nigon okning i fylleriforseelserunder 79J2. Forhillandena i andra stdder iro ddremot skrdmmande.
31. Stadsbiblioteketi Karlskoga noterade ett
starkt okat antal boklin t952 eller 120.509mot
7o3.9lo hr 1,95I. Frin filialen i Bofors Ungdomsgird expedierades7.986 boklin eller 1.903
fler dn 1951. En okning alltsi. pi ca 25 /o.
3i. Folkmingden i "vhra" stdder fortsitter
att oka och invinareantalet var vid irets slut:
i
i
i
i
i

Karlskoga
Siidertdlje
Tidaholm
T r o l l h d t t a n. . . .
Stockholm

32.447 (+
tI7)
26.60L (+
438)
40)
6.041 (+
2 5 . 9 1 5( +
951)
.. . . . 766.066(+ 9.097)

Antalet anstdllda vid koncernforetagenvar
vid irets slut:
Totalt
Timavl.
Min.-avl.
Boforsverken .. 6.21.3
1.856
Nobelkrut.....
7.846
Nohab
455
Tidaholmsverken
UVA .
26r
\Wedaverken . . .
540

4.419
r.406
t.439
404
r9r
411

7.714
450
407
5L
70
r29
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Boforsverken
Kronikans notiser ha redan omndmnt en stor
del- av de viktigare hindelserna vid BoforsvefKen.

rt

'\0

De metallurgiska avdelningarna ha kort for
fullt si lingt arbetskraft, material och inneliggande order tillitit. Mot slutet av iret fingo
gjuterierna kdnning av det skdrpta ldget inom
verkstadsindustrienoch bestdllningarnaminskade. Detta medforde i andra sidan, att man
kunde utlova kortare leveranstiderfor gjutgods,
sivdl handformat som maskinformat. Verkstadsindustrienssvirigheter inverkade dven pi
bestdllning av klenare hejarsmide, som i stor
utstrdckning gir till bil- och motorindustrien.
Grovre hejar- och hammarsmiderider det ingen
brist pi, medan en avmattning ifrhga om Presssmide foranlett indragning av 2 skiftl ag vid
1800- och 8OOtons pressarna.De tidigare formdrkta svirigheterna att fh legeringsmetaller
ha under hret lattat och priserna sjunkit.
Kilstastilverket har kort 2-skift storre delen
av i.ret. Gotverket okade produktionen frin
26.000ton 1951 till ca 31.000ton 1.952.I stort
sett arbetar gotverket tillfredsstillande, det gdller dock allt fortfarande att pressaned reparationstiderna. Mediumverket har fordubblat sin
produktion till ca 10.000 ton och produktionssiffran berdknas stiga under 1953. Tekniskt
sett gir detta verk bra, men en hel del detaljtrimning iterstir. Monteringsarbetenapi finverket, som nigot fordrdjdes av den forcerade
overflyttningen av hejarna {rln Bofors till
Kilstasmedian.voro vid irsskiftet i det ndrmaste klara och prowalsningarna berdknas
kunna borja i marcf aprll i &r, produktionsvalsning under sommaren och verket vara i full
ghng fr. o. m. nyiret 79t4.
Fullbordandet av Kilsiasmedjansforsta etapp
tog ett stort steg fram|t t952. Gjutningen av
fundament for ugnar och aggregat fdrdigstdlldes under sommarenoch under hostenmonterades den ena stora hejaren efter den andra. Forst
i produktion kom "Svartihejaren", den stora
40.000 kgm motslagshejaren,senarefoljd av de
mindre motslagshejarna, som flyttades civer
frin Bofors. Mot irets slut boriade iven civerflyttningen av plankhejarna. Kilstasmedjan
rymmer mhnga intressanta tekniska nyheter,
bl. a. elektriska induktionsugnar for vdrmning
av dmnen. B-pilen hoppas kunna iterkomma
med en utforligare beskrivning av smedjanndr
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Bofors och Steriges ttdrsta bejar
17/6. "Srarfihejaren",
dggregdt, stod. jdnzte skdggpress snart ltirdigmonterad i Kilstastnedjan. Boforsfoto Tillman.

denna d.r fdtdig. Annu doljer sig alltfor mycket
bakom byggnadsstalhingar och upplagt material, men man borjar se hur helheten sakta
kristalliserasfram ur kaos.
Verkstddernahar haft god beldggning,givetvis med toppar pi vissa avdelningar och tidvis
mindre arbete pL andra. For att avlastade forra
ha en del speciellaarbeten lagts ut till underleverantorer. De nya vapenkonstruktionernaha
nu kommit i produktion, och eftersom konstruktionerna rymmer en mdngd tekniska nyheter,
ha verkstdderna fhtt minga problem att losa
betriffande bearbetningoch montering. Dessa
problem iro nu i stort sett losta, varfor tillverkningen kan flyta lugnare.
Till verkstddernahar under 1952 kommit ett
80-tal nya arbetsmaskiner,de flesta for att ersdtta dldre forslitna maskiner. Bland storre
maskiner mi ndmnas en karusellsvarv, fabr.
Frorier, med 3 m svarvningsdiameter,en storre
vertikalfrdsmaskin,fabr. Kendal & Gent, samt
tvl lLngfrd.smaskinerav Bofors egen tillverkning, alla nu ndmnda maskiner i kanonverkstaden. Fdltverkstadenhar erhi.llit en hudraulisk
dragbrotchmaskin, fabr. Forst. Verktygsverkstaden en stijrre hejardynsfrdsmaskin fabr.
Droop & Rein. Automatavdelningen tre 8spindliga automatsvarvar fabr. Acme-Gridlev,
och en 6-spindlig liknande svarv fabr. Gildemeister.
Samtliga maskiner for kuggbea,rbetningha
sammanfortstill en nyinredd avdelning VK-29.
Ett par nya kuggmdtningsmaskinerha anskaffats, varigenom denna avdelning fitt en forneimlig utrustning for den viktiga kontrollen
av kugghjul.
Byggnadsavdelningenhar i egen regi utfort
arbetenav sammaomfattning som under 1951.

t
Mot slutet av 8.retminskade emellertid arbetsuppgifterna och en del folk miste overflyttas
till andra avdelningar. Det dr alldelesomojligt
att har annat dn summariskt redovisa alla arbeten som utforts. Inom verkstadsomridetBofors
ha skyddsrummenfijrsetts med skyddsvalv,nya
kontorslokaler och matrum iordningstdllts pi
nl.gra avdelningar, ventilation, belysning olh
milning fiirbdttras pi KKV, uppstdllningsplatser for bussar,bilar och motorcyklar iordningstdllts vid de olika portarna o. s. v. Vid Boisen
ha sprdngningsarbetenai verkstadstunnlarna
fortsatt, pi. skjutf2iltet ett nytt observationstorn
utforts, vid Bjorkborns kraftstation en ny transformatorstation piborjats. Moderniseringenav
Rosendalsbostdderna
har fortsatt och ovriga bostdder reparerats enligt faststilld plan. De
storsta arbetsuppgiftena har byggnadsavdelningen haft pL Kilsta, dir betydande bergsprdngning utforts for oljebehhllare, skyddsrum och telefonvdxel. Den nya transformatorstationenblev klar och den storatransformatorn
forslades fram ph specialtrailer. Ett par km
jdrnvd.ghar ocks6"utlagts.
Bland arbeten utldmnade pi entreprenadmi
neimnas:lltilverket, som byggts av Olle Engkvists Byggnads AB, Stockholm, slutbesiktigades i februari. I smedjan,sombyggtsav Svenska
IndustribyggenAB, har arbetenafortsatt enligt
plan. Samtliga fundament till ugnar och hejare
i hejarsmedjorna1, 2 och 3 blevo fdrdiga och
monteringsarbetena pigingo parallellt med
gjutnings- och byggnadsarbeten.Kontors- och
personalbyggnadentill smedjan blev, trots nigon forsening, si passfdrdig, att inflyttning till
kontorslokalernakunde dga rum mot slutet av
hret. Vissa lokaler i denna byggnad komma
provisoriskt att begagnas av Konstruktions,
kontoret under den nirmaste tiden. Till Smedjan iordningstdlldes ocksi en reparationsverkstad med 650 rff golvyta.
Konsumtionen av prima elkraft vid Boforsverken, Nobelkrut och Kilstaverken var 100
MkSfh och for bolagets del av den borgerliga
konsumtioneni Karlskoga 15 Mk\7h. For Nohab uppgick kraftkonsumtionen ttll 72 Mk\X/h,
lVedaverken 7,3 Mk\7h och Tidaholmsverken
0,9 MkItrh. Karlskoga stads elverk overtog
den 21 januari kraftleveransernatill Karlskoga
ytteromriden, vilka hittills matats frin Bofors.
Disiributionsomridet har utbyggts i takt med
stadens tillvdxt och bl. a. har ytterligare en
transformatorstationuppforts.

Totala nederborden var i vira trakter 614
mm, eller n6.gotldgre dn medelvdrdet,men di
nederbordenvar jdmt fordelad under iret kunde likvdl en kraftproduktion, som vdsentligt
overstigerdet normala, upprdtthillas i bolagets
egna kraftverk. Driftsavbrott pi bolagets huvudkraftledning forekom endast en ging, den
18 juli, di fel p6. riksndtet medforde ca en
halvtimmes li.ng stiirning.
Elektriska avdelningensandel i Kilstarbetena
har varit betydande och under iret koncentrerats
till elutrustningeni Smedjan,dvensomtill Finvalsverket. De mdrkligaste installationerna ha
varit de elektriska induktionsu gnatna for dmnesvdrmning, till vilka vi skola i.terkomma.i
samband med beskrivningenav Kilstasmedjan.
Arbetena pi den nya telefonvixeln har fortskridit si lingt, att vdxeln beriknas kunna
kopplas in under vl.ren 7953, dh alla Boforstelefoner ffu 4-sif.f.riganummer.
Antalet anstdllda okade under hret med 345,
ddrav 267 tim- och 78 minadsavlonade. Av
timavlonadeanstdlldes1088 och slutade 821,
motsvarandeen omsdttning pi. ca 24 /o. Av
m&nadsavlonadeanstilldes 226 (ddrav ett 60tal overflyttade frin timlon) och slutade 148,
motsvarandeen omsittning pi ca 1O /o.
Bofors Brandkir alarmerades 73 ghnger, t
intet fall till brandtillbud av aLlvarligarebeskaffenhet. Brandpersonalenkallades26 gLnger
till ovningar, och under iret bereddes 5O7 anstdllda 1 timmes instruktion i itgdrder vid
upptdckt av eldsvidetillbud.
Konstruktionskontoret har haft mlngaviktiga
arbetsuppgifter och som ett resultat av KK:s
verksamhetm3.ndmnas,att ett osedvanligtstort
antal patentanstikningarinldmnadesunder 7952.
Totala antalet beviljade patent var ll3 st. varav
20 svenska.
Bibliotekstjdnstenhar arbetat i samma omfattning som tidigare och bl. a. distribuerat ca
120.000 kort med referat. Bokinkooen ha
stannatvid ca 1.000volymer. Antalet lidrkrifter och tidningar, som bolaget prenumererarp6.,
ar ca 400. En omfattande pibyggnad av decimalregistrethar pltborjats,vilket skall resultera
i en ny upplaga av registret.
Nobelkrut
Nobelkrut har under det gingna hret fhtt
kdnna den allt hirdare utldndska konkurrensen
for de civila produkterna, medan de militira

38

.T

't

avdelningarna fortf arundeha god sysselsettning.
L952 har dven kdnnetecknatsav en livlig byggnadsverksamhet,som tillfort fabriksomridet vid
Bjorkborn flera nya fabriksenheter, magasin,
forrid och andra vdlbehovligalokaler. De flesta
storre byggnadernaha utforts pi entreprenad,
men iven den egna.byggnadsavdelningenhar
haft flera stora arbetsuppgifter. Alla nyabyggnader dro uppforda i den moderna,sakliga och
pi sitt siitt vackra stil, som kdnnetecknarNobelkruts anldggningar.
Bland de storre nybyggnadernamh ndmnas:
BZ 12-20,i ngl.-krutaven ny valsverksldnga,
delningen, ett nytt laboratorium for sprdngdmnesforskning, Z 20, ett stort magasin,K 18, for
ammunitionsdetaljeroch ett storre trotylgjuteri
med tillhorande avdelningar. Sisindmndaarbete
sker genom om- och tillbyggnader av befintliga
fabriksbyggnaderTU 2 och TU 9. Pi Bjotkborns huvudkontor har den hrliga om- och tillbyggnaden bl. a. innefattat inredning av ett
10-tal rum i det angrdnsandef. d. samlingshuset.
I detta s. k. "Vita Huset", residerarnu den civila
f orsdljningsavdelningen.
Av de under 3"r 791r byggda fabrikerna kom
ittiksyreanhydridfabrikenF 39 i produktion under iret. Flera nya tillverkningarbl. a. isonikotinsyrahydrazid ("Raumanon Nobel"), nikotinsyra samt nhgra nya preparati Bonomold-setien,
togos upp inom den civil-kemiska avdelningen
NVF, varom kronikans notiser redan berdttat.
Forskningsavdelningenhar lost mhngaproblem
och skapat nya preparat for den civil-kemiska
tillverkningen. Ett fle rtal patentansoknin gar har
inldmnats och flera av de tidigare inldmnade
patentansokningarnaha beviljats i olika ldnder.
Bofors Pulvermetallurgiska avdelning NIZ
overtog under iret de efter luktdmnesfabriken
lediga lokalerna i gamla trotylfabriken (hammarsmedjan)vid Timsdlven.
Till Transportavdelningeninkoptes en 6-tons
mobilkran, som visat sigvara mycket anveindbar
vid tillfiilliga tunga lyft. Den skont bemilade
kranen synesofta i arbete dven vid Bofors och
Kilstaverken. En modern sandningsmaskin(modell Stockholmssiad) har inkopts och monterats
't'ranr.
Sprkngiinrneslaboratoriet,NZ 20 uid. NobelArat, il)xer
z9/2. Bl,egnadscubetet bar just pdbbrjats och gjutning at'
grundmarar och il)ggar pi.gfrr. 5/5. Ytterudggarna iiro
4/9. Byggnaden lir ) det niirntaste lilrdig,
f d.rdigmurad.e. tn ont eri ngsar bet e p igd.r och by ggnad.rstiil ln i ngarna A unna .rnat t
plockas bort. Boforsfoto Tillman.

39

oi en av lastbilarna.Fdrarenensamskoterdenna
maskin med nhgra enkla handgrepp, fyller den
frin sandficka och monterar den pi flaket.
Sandmaskinenuppskattasmycket, inte minst av
den personal,som vid hastigt pikommen halka
miste rycka ut nattetid eller under helgdagarna.
Den lokala postgingen inom fabriksomridet
har ntionaliserats och en liten postbuss med
sorteringskup6anskaffats. For atiminska spilltiderna for reparatorer och byggnadsarbetare
har ett stort antal cyklar anskaffais av bolaget
och for underlittande av arbetsledningenhar de
verkmdstareoch formin, som har hand om de
mest utspridda arbetsplatserna.fitt ett antal
letiviktsmotorcyklartill sitt forfogande.
Inom Forskningslaboratoriethar som vanligt
utbildningskurser ordnats for personalen. De
tidigare svirigheterna att rekrytbra personaltill
de olika fabriksavdelningarna har under iret
ldttat och antalet arbetarc iikade med g0 frin
r.326 till L406. Omsittningen pi folk har ocksi
minskat. Antalet minadsavlonadeokade endast
med 5 flln 445 tlll 450. For olycksfallsstatistiken och skyddspristdvlingenredogorespi annat
stdllei detta nummer.
Filmen over Nobelkruts civila tillverkningar,
en av de forsta industrifilmerna i fd"rg i vhrt
land, fdrdigstilldes i biirjan av iret. Filmen har
visats sivil i Sverige som i utlandet och vdckt
livlig uppmdrksamhetpi grund av sin goda kvalitet och sitt veldisponeradeinnehill.
Nobelkruts brandkir hade 1952 13 utryckningar for eldsvidor, tillbud eller formodade
eldsvidor. Tomning av en kolficka i ingcentralen G 9 pi grund av sjdlvuppvdrmningav kolen
orsakadestort besvdrfor brandkiren. Brandkirens lag vann en vacker seger i Orebro ldns
Brandkirsforbunds krdvande tdvlins mellan
brandkirerna i ld.net.
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Nohab
Nohab har under det gi.ngna iret haft god
beldggning i verkstddernaoch livlig efterfrigan
pit sina speciella produkter. Orderingingen
under 1952 var totalt st6rre in under 195t, ett
forhillande som i dagens lage ar fi svenska
exportindustrier forunnat.
Konkurrensen utifrin hirdnar allt mera sivdl for turbiner som for lok och dieselmotorer.
Sdrskilt skdrpt ir den vdsttyska konkurrensen,
som endastkan motas genom sinkta priser och
givetvis bibehillen h6g kvalitet. Stora gemensamma anstrdngningarmiste nu goras for att
sdnka tillverkningskostnaderna.De stora inneliggande bestdllningarnaha gjort, att Nohab i
stor utstrickning begagnatsig av underleverantorer for vissa detaljer, dels f.or att snabbare
f3. flam material, dels for att flt l6,grekostnad.
Endast en nybyggnad mi. nimnas, forskningsbyggnaden, dir forsknings- och utvecklingsarbetet pi turbiner och dieselmotorer nu
phgfu f.or fullt. Byggnadenhar redan utforligt
beskrivits i B-pilen. Hdrutover mi ndmnas,att
byggnadstillstind beviljats for uppforande av
ett forrid for dieseldetalier.
Bristen pi yrkesarbetare har varit mindre
kdnnbar och i detta avseendekan en ldttnad
konstateraspi arbetsmarknaden.Hdrtill bidrager icke minst det nya ungkarlshotellet, som
med sina 46 moderna och trivsamma rum i
forsta hand reserveratsfor yrkesarbetare. For
ndrvarande sker endast rekrytering av yrkesarbetare. Alla stora maskiner, som behova gi
skift, giira detta, ocksi ett tecken pi det bdttre
liiget pi arbetsmarknaden. Antalet anstillda
har under iret okat med 194, eller 752 timavlonade och 42 minadsavlonade. Omsdttningen
pi folk har vait ganska stor eller 431 nyanstdllda och 277 avflyttade, vilket betyder en
omsdttningpi ca 20 /o. Som vanligt dr det ett
betydligt mindre antal platser som omsatts.
Antalet olycksfall i arbetetvar 2o5 mot 176 foregiende ir, medan antalet sjukdagar minskade
ffin 3.1.65till 3.038. Olycksfallsfrekvensensteg
nigot frin 75,9 till16,5.
Nohabs nya'fbrndm.liga slora arborraerA au golatyp, fabrikat
Collet & Engelhardt. Borrspindeln ltar en diameler au 230
nm ocb dr ldrsedd tned en inre snabborrspindel. Ett stdrsta
bondiup ar 3 n2 kan erhillas. Spindeld.ocAans stiillbarhet i
hbjdled. iir 4 nz och pelatens horisontella il)relse 6 rn. UPPspiinningsplatsen i goluet har en storleL pA 11X5 m. MasAinen har ntatningar och snabbgdng i alla rfuelserihtningar.
Arborruerhet torde aara ett au de stiine i landet. Nohabfoto
L. G. Ericson.
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Bland storre leveranserunder iret mi ndmnas 9 turbiner om sammanlagt190.500hk, ddribland det tredje och sista Harspringsaggregatet, 16 inglokomotiv till Statens Jd"rnvdgarav
typ litt. S 1 och 58 dieselmotorer med en
sammanlagd effekt av 27.050 hk. Arets fakturavirde torde bli 5O % hogre dn 1951 hrs
och den inneliggande orderstocken tryggar
sysselsdttningfor det ndrmaste iret. I orderstockeningi turbinbestlllningar med ca 30 /o.
Diribland mi ndmnas turbinerna till de planerade stora kraftverksbyggenavid Laseleforsen
i Angermandlven,Laforsen i Ljusnan och Storfinnforsen i Faxilven. Av de inneliggande
bestillningarna utgora vidare dieselmotorerna
ca en fjd,rdedel. Sammanlagt dro ca 73Odieselmotorer i order for nybyggen till flottan samt
flera svenskaoch utldndska varv. P6. loksidan
finna vi 11 ellok till TGOJ, 2 ellok (provlok)
till SJ, 4 dieselelektriskalok till De Danske
Statsbanersamt ett dylikt provlok till Norges
Statsbaner.Lokens andel i orderstocken:ir ca
15 %. Aterstoden av orderstockenupptagesav
bestillningar frhn Bofors och andra kunder.
I verkstaden ha ett 2}-tal nya och moderna
verktygsmaskineruppmonterats, ddribland ett
arborrverk (se sid. 40), det storsta i sitt slag
inom koncernen, en storre karusellsvarv av
\$Tebsteroch Bennetsfabrikat, en Bofors lingfrdsmaskin m. m. Till plitverkstaden ha automatiska ldgestdllare, anvdnda vid svetsning,
anskaffats. En vitbldstennlaggning, den forsta
i sitt slag i Sverige,har uppmonteratsi gjuteriet. Denna bldsteranldggning arbetar enbart
med vatten under mycket hogt tryck (Z: atm.)
vid rensningen av godset. Metoden dr snabb,
och ur skyddssynpunktoverldgsenandrabldstermetoder. (B-pilen torde iterkomma med specialnotis om anldggningen.)
Konstruktionskontoret har haft full sysselsdttning, bl. a. med utvecklingsarbetepi nya
typer av ellok och dieselelektriskalok. Resultaten av forskningsarbetenai det nya laboratorietborja redan att skymta. For turbinkonstruktorerna kommer Laseleforsenatt erbjuda mhnga
intressantaoch svirlosta problem. Under lret
inldmnades tvi patentansokningaroch beviljades ett nytt patent i Finland.
For si vitt ingen allvadig skdrpning i utrikeslziget skulle intraffa", dro utsikterna for
innevarande ir och iven for 7914 goda. Full
beldggning kan pirdknas i alla verkstider rned
undantag av plitslageriet och smedjan, som
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kunna taga emot mera arbete. Verktygsverkstaden och automatverkstadenha temporirt ej
full beldggning under de forsta minaderna
l9)3, ett forhillande som dock torde indras
senareunder iret. En besvdrandeeftersldpning
pL dieselleveransernahar forekommit 1952,
men den inhdmtas nu och bor vara helt overvunnen mot slutet av 7913.
Tidaholmsvenken
Vid Tidaholmsverkenhar det ghngna 8,reti
stor utstrdckning kdnnetecknatsav planering,
omflyttning och omstdllning for att taga emot
Boforsbestdllningar och for att sedan kunna
klara dessa utan friktioner och forseningar.
Man hoppas ddrfor, att dessa planlaggningsarbeten skall bdra god frukt under fu 7953.Tidaholmsverkendro dock betrdffande halvfabrikat
och rimaterial beroendeav Boforsverken. Den
civila tillverkningen dr for narvarcnde ganska
obetydlig och gdller mest saxar. For 1953 vdntas full beldggning i de flesta avdelningar.
Verkstiderna ha haft god beliggning och
hoppas kunna bibehilla densammaunder 1953.
Arbetsstyrkanar i Ammunitionsverkstadenkonstant, i Maskinverkstadenhar den okat med ett
3}-tal man, genom att bl. a. en del omflyttningar ha dgt rum. De inre transporternahar
rationaliserats,lastpallar av standardtypanvdndas overallt och en Clark gaffeltruck anskaffats. Till verkstddernaha ett 75-tal nya maskiner inkopts. Antalet anstillda har under iret
okat med 19 st.
Bonoplexfabrikenhade ett arbetsuppehill pn
ett par minader under sensommafen,men kom
Frteriglng i oktober, delvis med nytt folk. F6rsziljningsarbetet
skall nu intensifieras,och ziven
manufakturering av Ronoplex okas, varefter
man hoppas trygga denna tillverkning. Som
chef for Bonoplexavdelningenanstdlldesingenjor Lorentz Kleiner den 1 december.
Stiftelsen Bruksgirdars bostadsfastighetblev
fdrdig, si att de sista av de 13 lyckligt utvalda
familjerna kunde flytta in den 21 decemberoch
fira julen i det nya hemmet.
Tillbyggnaden for tvdttning av granater blev
fd,rdig och tvdttmaskinenir under insiallation.
Ombyggnad av apteringshus for granater har
under i.ret piborjats.

UVA
1952 har for UVA:s del kdnnetecknatsav
full sysselsdttningoch beldggning sivzil for

egna produkter - slipmaskiner och slipspindlar - som for Boforsbestdllningar. For att
klara sistnimnda tillverkningar har man m6.st
vidtaga en viss omgruppering och omstdlining
inom verkstdderna,en procedur,som var fardig
vid irets slut, men som sannolikt kommer atr
inverka pi irets produktionsresultat. Omstdllningen har ocksi. medfort en viss forsening i
leveranserna,som man dock raknat med att
kunna himta in, varfcir man ej har nigon storre
dngslan for leveransutfdstelserna
for 19J3.
Den nya avdelningen for tillverkning av
hydrauliska vdxlar togs i bruk i oktober och
borjade kunna kora iging ordentligt mot slutet
av lset, sedandiversesvE.righeter
klarats,frdmst
med materialet, men ocksi. med intrimninqen
av monteringspersonalen.Maskinbearbetninlen
av detaljerna vlllar inga svirigheter.
Situationen pi arbetsmarknadenhar ;indrats
under 6.ret; omsdttningenpi folk har minskat,
och det dr nu bittre tillging pi skickliga yrkesarbetare. Det goda forhi.llandet mellan verkstadsledning och verkstadsklubb har bestitt.
Antalet anstdlldahar okat med tt.
Till verkstddernahar ett 10-tal nya arbetsmaskiner anskaffats. For den projekteradetillbyggnadentill verkstaden,24,rX40 m stor, i
tvi plan ovan jord, for montageavdelningoch
lagerutrymmen,har schaktnings-och pilningsarbetena piborjats under hosten. Entreprenor
dr Broderna \7iklund.
Under 6tet har ett nytt bostadshusi kvarteret
Montciren, Ulvsunda, rymmande 18 hogmoderna I-2-rumsldgenheter, fnrdigbyggtsoch tagits
i bruk for hos UVA anstdllda. Fastighetendges
av dotterbolagetUlvsunda FastighetsAB.
Verkstadskiubben fvtlde 20 ir. den enda
hindelse av st<irrevikt att notera fri.n personalorganisationernassida. En del smdrre idrottsliga fnmgingar har antecknats. UVA:s lag
placeradesig silunda som 7:a i Sv. Dagbladets
korpskyttei klass B bland 40 lag, och i fotbollskorpen blev UVA:s lag 3 :a, med lidnsyn till
konkurrens och antal deltagandelag en forhillandevisgod placering. De bista resuitatenhar
man dock nitt i bridge och schack.
UVA har ocksf,.fitt kdnning av den nya
tunnelbanan, som i och for sig iir en utmdrkt
forbindelseled, men ddr matarbussarnamellan
Alvik och Ulvsunda fungera lingt ifrin tillfredsstdllande. Det tar faktiskt avsevdrtldngre
tid nu att komma mellan UVA och Stockholms
centrum dn tidigare.

Wedaverken
Under 7952 f.ick N7edaverkentyvirr uppleva
en kraftig omsvdngning av konjunkturerna. Det
forsta kvartalet ridde full beldggning r alta
produktionsavdelningaroch i slutet av mars
konstaterades,att vdrdet av inneliggande order
var det hogsta ph flera fu. Omslaget kom
hastigt, och redan efter semesternstoddet klart,
att man ej hade sysselsdttningfor hela arbetsstyrkan under irets sista minader. Problemet
med sysselsdttningendiskuteradesvid ett par
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extra sammantredenmed Foretaqsnemndenoch
inom klubb arna, varefler beslotq att ett 70-tal
man tillsvidare skulle permitterasfrin och med
julhelgen.Om de olika produktionsavdeln
ingarna kan foljande sdgas:
Al-gjuteriet, stingpressen,kokill- och pressgjuterierna hade god beldggning under forsta
halvi.ret men betydligt neditgiende produktionskurva under senare delen av iret. Stingpressenkorde de sista minaderna endastdagtid
mot normalt 2 skift. I pressgjuterietkunde inte
alla maskinerna kciras. Kokillgjuteriet visar
dock en svagt uppitgiende beldggning, frimst
tack vare bestillningar p& motorkolvar. Mggjuteriet har haft god belZiggning under hela
lret, frdmst av materiel till flygindustrien.
Verkstddernaha varit bdst belagdaoch ej villat
nigra storre produktionsproblem.
Den inre transportapparatenhar grundligt
rationaliseratsoch i sambandhirmed l^tamagasin och upplag sanerats.Nu ser man icke ldngre
nigra skrdpiga skrotupplag pi fabriksomridet.
Allt materiel ligger p5. pallar eller inomhus i
lidor. Fyra gaffeltruckar har anskaffats och
truckvigar byggts mellan de olika byggnaderna.
Rdls har utlagts vid varmforrid och oljetankar.
Lossning och lastning av metall, fdrdiga produkter samt fyllning av oljetankarna sker nu
direkt fuh,n jarnvd.gsvagnar,som pi specialtrailer forslas fram till \Wedaverkenfrin Ostertilfe
station. En stor del av ovannrimnda rationaliseringsarbetenutfordes som reservarbete.
Fakturavirdet 7952 blev ca 2t,) mili. kronor

eller 23 /o hogre d"n ISSL Okningen baserar
sig pA forsdljningen till okade priser under senare delen av 1951. Relativt har produktionen
19)2 vait betydligt lagre i ton rdknat. Svirigheterna att fh metall ha minskat, och for ndrvarande gir det att fh sivdl aluminium och
magnesium som andra metaller i obegrdnsade
kvantiteter. Betrdffande arbetskraftenhar situationen radikalt dndrats. Svirigheten exempelvis
med rekryte ring av larhngar till gjuterierna bestir dock alltjdmt. Omsdttningen p6. folk har
minskat, likasi. antalet arbetare,sistnimnda pi
grund av redan omtalade permitteringar.
Det kommande 6ret motser man emellertid
med en forsiktig optimism. En viss grundbeld.ggning torde man under alla forh&llanden
sdkertkunna rdkna med, om dn kapacitetenicke
blir utnyttjad pi linga vagar. Frimst sandformning, stingpress,kokill- och pressgjutning
kunna taga emot mycket bestillningar. Som
tillverkare av halvfabrikat ligger \Tedaverken,
i likhet med andra gjuterier, i borjan av produktionskedjan och fir silunda forst kdnning
av verkstadsindustrienssvirigheter, den hirdnande utldndska konkurrensen samt foliderna
av investeringsavgifteroch kreditbegrdnsningar.
Forsiljningsavdelningennedldgger ett intensivt
arbete ph att fh in nya order och att soka nya
tillverkningsobjekt, och man hoppas, att detta
arbete skall bdra frukt. All forsziljning miste
dock ske till betydligt ldgre priser dn forr, men
3, andra sidan kan S7edaverkennu utlova snabbare leveranstider.
Arbusbristen hotade zid tYedazterkenefter
semestern. .Bolagsledningengiir nn alltfdr
att drit,a dexa spiikepi f/7leten.
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har dels ldmnats av redaktionsutskotten vid Nohab, Tidaholmsverken, UVA och $Tedaverken,dels
som svar pi en rundskrivelsetill
avdelnings-heferm. fl. vid Boforsverken och Nobelkrut, dels vid
intervjuer med representanterf6r
bolagsledningarna
bch dels ur tidningsklipp. Bildmaterialethar insamlatsp6. liknande sdtt. Dir si
varit mdjligt har resp.fotografsoch
tecknaresnamn angivits i bildtexten.
Redaktionen tackar alla bidraqsldmnarefcir v?irdefullhjiilp.

SMARTTIITDRANDD AMNEN
Ap Dr phil. BO af EKENSTAM
Det finns ur likemedelssynpunktfi omriden
av den syntetisk-organiskakemin, ddr sn overvdldigande insatsermedhunnits under desshittills nigot mer dn hundrairiga historia som
inom den gren, vilken tagit till uppgift att tillverka ldkemedel for bekdmpandeav den livsforeteelsesom kallas smdrta.
Fysisk smdrta dr for alla ett ganska olustbetonat begrepp, och ingen torde ddrvidlag helt
sakna praktisk erfarenhet. Ldkaren dr formodligen bendgenatt se mera objektivt och kanske
rentav tacksamt pi den mojlighet, som ifrigavarande "signalsystem"erbjuder till vdgledning
vid diagnosen.Smlrtan dr nlmligen ur likarens
synpunkt ett symptom, "nodsignalen", i ett
kzinsligtoch invecklat maskineri,sominberdttar,
att nigontin g d.r i olag och i ml.nga fall ocksi
den omedelbara anledningen hirtill.
Emellertid forekommer alarmgivning i det
mdnskliga signalsystemetrelativt ofta avganska
triviala anledningar, dar ldkaren formodligen
dr ganska glad att slippa bli anlitad, t. ex. vid
tand- och huvudvdrk pi grund av den ena eller
andra anledningen. Andra smirtor kan ha en
meta allvarlig bakgrund. Det kan rora sig om
forekomsten av njur- och gallstenar, av livsfarliga tumorer eller andra svirartade sjukdomar.
Under alla omstdndigheterir smdrtan, som
resultat av kroppens signalgivningvid brisiande
jdmvikt i det fysiologiska skeendet, en foreAnalyslaboratoriet, Forskningslab. N z L.
Gustatsson sysselsatt med pH-rniitning.
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teelse,vilken mdnniskani alla tider sokt ddmpa
eller eliminera.
De forsta smirtlindrande medlen var helt av
vdxtursprung.Hur passtidigt dessatogs i bruk,
vet vi inte, och en alltfor ingiende beskrivning
av den historiska utvecklingen i detta omride
skulle fora for lingt. For ldkaren har kunskapen om ldmpliga vixtdroger inneburit ett ovdrdedigt stod i hans kamp att hela och lindra.
Vidare har kemisten erh&llit mojligheter att ur
vdxtdrogerna utvinna de rena aktiva och smdrtlindrande substanserna,som direfter kunnat
begagnas som modeller for uppbyggande av
nya kemiska produkter med alltmer forbdttrade
egenskaper. Sidana renframstdllda, ur vixtvdrlden ursprungligen eller f.ortfuande hdmtade produkter, har vi bl. a. i alkohol, salicylsyra,
morfinet och kokainet. Vart och ett av dessa
imnen har senare oppnat vdgarna for var sin
stora grupp av smdrtlindrande dmnen:
l. Narkosmedel
Etylalkohol har givit upphov till narkotiseringsmedlen, vafs mest kinda representantdr
etern.

c2HsoH

!il:>t
-fier

Etylalkohol
2. Suagareanalgetika
Salicylsyraninledde den grupp av Iatta smdrtlindrande medel, s. k. analgetika, som vi dagligen vant oss vid att ha till hands och vilka vi
oftast kunna fL pL apotekenutan recept. Mest
kdnd inom skaran av ldtta analgetrka dr acetylsalicylsyran. 1950-ialetsupptdckt av cortisonet,
syntetiseratav Steiger och Reichstein, kroner
raden av produkter inom denna grupp, dven
om detta dmne i och for sig rdknas till hormonerna. Av intressedr forhlllandet, att salicylsyrapreparatenur medicinsk synpunkt har en
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cortisonliknande effekt. Betydelsenav utvecklandet av denna produktgruppforbekdmpandet
och lindrandet av de reumatiska siukdomarna
skall understrykas.
cooH

cooH

Ao"
tl

ococHs

tl

Acetylsalisylsyra

Salicylsyra

cH2 ooc-cHl
I

co

Herr M. Fatuole kontrollerar tabletttlagning au analsetiAd,
ett salicylsyreprePlrat,

:

en kolvitering

med sex kolatomer'
en i varje htjrn av
s e x r in g e n .
Co rti so n :

17 et-hy droxy-1 1-dehyd rocorticosterone.

3. Starka analgetika
Morfinet, himtat ur mjolksaften till valmoarten, Papaversomniferum, hat en intensiv och
dramatisk levnadssaga. Skuggorna av boxatupproret i Kina, smuggeljakt pi haven och i
hamnarna, brott och lysande eldnde blandas
rned ljuset av ldkarnas och patienternas vdlsignelser.Forst under l94}-talet har kemisterna
med ledning av den sent uppklarade och in-

o
c-c-cH2 -cH-cHr
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Metadon
N-cHl

CHT

vecklade strukturen syntetiserat mdrkliga nykonstruktioner med forbdttrad effekt. Bland
dessabor metadonetframhillas. Pi grund av
produkternas dualistiska natur, vanebildande
och mentala nedbrytningsformiga, Parat med
hog smdrtlindrandeeffekt, har en speciell lagstiftning, narkotikalagen, tillkommit. Produkterna kan endasterhlllas pi ldkaresordination.
Endast kodeinet, eller som dess kemiska namn
lyder, etylkodeinet,erhAllesutan recept i vissa
beredningarmed salicylsyrapreparaten.
4. Lo kal bed6uningsmedl en
Kokainet har samma dualistiska utvecklingshistoria som morfinet, men frltgan dr vdl, om ej
denna produkts namn har en lingt sdmreklang
dn den som hdftar vid morfinet. Delvis mi
detta bero av det forhillandet, att kokainet idag
praktiskt taget fullstdndigt tjinat ut som ldkemedel, medan det i egenskapav berusningsmedel dnnu har en olustigt hog konsumtion. Man
bor dock tili kokainets forsvar anfora dessmoderskap till lokalbedovningsmedlen. Genom
ingiende studium av kokainetsstruktur har det
lyckats kemisterna att szirskilja de specifika
konstruktionselement,som betingar och dr nodvdndigafor erhillande av enlokalkdnsloloshet.
Det nodtvungna besoket hos kirurgen eller
tandldkaren var fore lokalbedovningsmedlens
tid foga angendmt - i dag kan aILa ingrepp

,}

Morfin
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ske under fullstdndig anestesi (smdrtfrihet).
Hdr kan det vara av intresseatt ndmna, att man

'#.i?;,i!,.t!ai;a

rdknar med att ca 10.000 olika lokalbedovningsmedel syntetiseratsav kemisterna, sedan
den osterrikiskeldkaren Carl Koller 1884 upptickte kokainets lokalbedovandeformiga. Av
dessa10.000olika substanserhar endastett par

'.;i';;

i- !

tiotal fitt praktisk anvdndning. Det skall tillld.ggas,att de syntetiseradelokalbedovningsmedlen i motsats till kokainet ej framkallar
narkotikabegdr.
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F orshnin gslabolatoilerr

f ysiAali sA-Aemisha analysaudelning.
Laboran, H. Engurdrn synes uid infrartidspeAtografen fdr
apptagand.e au spehtograrn, ailAa anaiindes fdr identifiering aa
och kuantitatita bestiintningar aa olika organiska .t'dreningar.

NHCage

Prokain

etrakai n

Av de ovan behandlade dmnesgrupperna
framghr, att en ganska god differentiering erhilles dven betrdffande deras anvdndninqsomriden:
Grupp

Anvdndning

1. Anestesi under medvetsloshet(allmdn anestesi) vid kirurgiska ingrepp.
Fyllning

pi

buk

au salicylsyrapreparat.

k oxtrol Jerar'f yllni n gen.

Herr

M. Futooye

Gruppen tillhorande dmnen verkar centralt
h hjd,rnan.
2. Lindrigare smdrttillstind. Verkan dr centtal
i huvudsak men i ni.gon min dven perifer
med direkt inverkan i kdnselnerverna.
). Mycket svira smdrttillstind. Verkan ar
central och perifer.
4. Lokal bedovning for mindre och storre
lokala kirurgiska ingrepp. Appliceringen
sker lokalt och ddrmed blir verkan perifer.
Vid insprutning i blodbanorna kan man
emellertid dven med iokalbedovningsmedlen erhilla en viss allmdn centralt angripande smdrtlindring.
Vid Nobelkrut dr alla dessaproduktgrupper
foremil f6r tillverkning i fabrik eller for arbete
inom forskningsavdelningen. Skall arbetet inriktas pi syntetiserandetav s6. pass kvalificerade produkter, som det hdr ar frlga om, blir
det av tidskrdvandeom ock stimulerandenarur.
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hdmtas frin de forut anforda siffrorna betrdffande antalet syntetiseradelokalbedovningsmedel. Av 10.000produkter har endastca 2O f.htt
storre praktisk betydelse.Antalet femettor upp.
gfu har till 0,2 /o av totalantalet avfyrade enheter.A andra sidan kan konstruktoren-kemisten
vara overtygadom att "femettan" ger hans foretag ett gott ekonomisktutbyte och det ar i andra
sidan ej alla produktgrupper, som har en si lig
traffmarginal - den kan gi upp tlII I0 %
eller mera.

{-

NA,bild .ru Tabler/ut,t:kin

Det mekaniska konstrukiionsarbetetmed dess
anvendning av en rad mer eller mindre kdnda
maskinelementskiljer sig i princip ej frin det
kemiska, ddr rader av funktionella grupper, sisom t. ex. alkohol-, syra- och ammoniakrester
eller halogenatomerskall fogas sammanmed en
stomme av en kolvdteforening till en konstruktionsenhet med vissa planerade egenskaper.
Varje funktionell grupp ldmnar sitt specieila
bidrag till det samverkanderesultatet. Svirigheierna uppstir emellertid ofta, n;ir konstruktionen
skall underkastasfunktionsprovet, varvid det i
mycket hog grad visar sig, att de teoretiskaspekulationerna blft gd.ckade
av oforutseddakomplikationer, sammanhdngande
med den levande
materians ordkneliga och sammansattareaktioner. Vid det kemiska konstruktionsarbetetzir
"femettan" en betydligt mera sdllsynt foreteelse
dn inom det mekaniska. Exempel hdrpi kan
Ryggnriirg:beddun)ng nted tedaAain.
Anesthesia in General Practice.

Ur

S. C.

Cullen:

Nojer sig fdretaget med att lita till beprovade
och kdnda substansereller smi konstruktionsdndringar, vilar slutresultatetndstanhett pi det
kalkylmdssigaplanet med beroendeav tillgingliga metoder och rivaruforutsdttningar.
Atergiende till speciellt de smdrtstillande
medlen, finner vi bland virt foretags tillverkningar sidana produkter som narkoseter
(gt"pp 1), salicylsyra och acetylsalicylsyra
(gropp 2), bensokain, proka.in och tetrakain
(grupp ). Av dessa tillverkningar har alla
utom narkoseterntillkommit under det senaste
decenniets utvecklingsarbete. Formlerna for
dessaprodukter kan studerashdr ovan och hdr
skall blott tilldggas, att fabriksavdelningarna
och forskningsavdelningenvid Nobelkrut for
genomforandet av dessatillverkningar i avsevird grad kunnat lita till egna originalprocesser
for en eller flera tillverkningssteg.Vi vill hdnvisa som exempel till en artikel i B-pilen av
civilingenjor B. Hedenstriim (nr 4Ig:-t) betrdffande tillverkningen av prokain.
Arbetet i forskningsavdelningenar i dag
emellertid dven inriktat p6. arbeten av den typ
av produkter, dir konstruktionsarbetetloper
efter mera nydanandebanor med de forhoppningar och den stimulans dylikt arbete medfor
for de hari engagerademedarbetarna. Arbete
nedligges hir speciellt inom grupperna litta
analgetikaoch lokalbedovningsmedel(2 och 4)
och vid senaretillfdlle hoppas vi kunna iterkomma till dessaspalter med en ndrmare berittelse om dessaarbetensutveckling ur sivdl
kemisk som nigot ur medicinsk synvinkel.
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Avdelning "PM" 20 &r
De flesta Boforsareha vdl alltid nigon ging
konfronterats med avdelninssbeteckninsen
"PM". Dock veta vdl inte alla, iad som doller
sig bakom denna om "promemoria" piminnande forkortning. Med anledning av att den avdelning, som i dagligt tal betecknasmed "PM"
nd.mligenMetallurgiska planeringsavdelningen,
i januari minad fyllde 20 hr, kanskeen kortare
presentationinte vore ur veigen.
Initiativtagare till avdelningen voro overingenjiirerna Th. Karlsson och Claes Gejrot, av
vilka sirskilt den forstnimnde r flera ir lekt
med tanken pi en speciell planeringsavdelning
for de metallurgiska avdelningarna.Av ndmnda
herrar erholl herr Torsten Sandstromi januari
1933 I uppdrag att bilda och organiseraden nya
avdelningen.Anledningen var vdl ndrmast den,
att den allt mer vdxandeproduktionen ej ldngre
ldt sig ijverblickas och behdrskasutan en metallurgisk centralplanering. Att avdelningen
kom till i en behaglig tid visade sig speciellt
tydligt under krigsiren, di bolaget stdlldes infor hittills oanade krav sisom leverantor av
smidda och valsade produkter, icke endast till
de egna verkstddernautan till hela den svenska
krigsmaterielproduktionen.
Vill man med nigra korta ord karakterisera
PM:s stdllning, kan man sdga,att dessuppgifter
huvudsakligastbest&i att vara den formedlande
ldnk, vilken i ena sidan mottager och hopsamlar de order och bestdllningar, som utgi. frin
forsdljningsavdelningarnaoch den mekaniska
verkstadsplaneringen,och i andra sidan tjdnstgora som ett verkstdllandeorgan gentemot de
rnetallurgiskadriftsavdelningarnagenom ordergivning medelst detaljeradeveckoprogram, arbetsorder och arbetskort, materialrekvisitioner
Intei|r
frdn PM:s kontor i BoforsAontorets hdgsta adning.
Sittand.elr. a. Bertil Sundb, Alaar Holmgren, OJle Ericsson,
Henry lobanston, lYallrid Hallqaist ocb Carl Larsson.
Boforsfoto Tillman.

Interii)r frSn PM:s hontor. Framl6r taalan stfr che-fen, Torcten
Sandstrdn och Gilrrau l)nsson. Sittande fr. t. Gi)sta Ljungberg, Bror Carlsobn, ViAtor Karlsson, frdken Gullan Bi)rjesson, fru Mal-Briu Reinholdsson och frdhen Ingrid Karlsson.
Boforsfoto Tillman.

etc. I detta "verkstdllande" ingir di dven att
ombesorja och overvaka, att material, verktyg
och kapacitei finnas disponibla i rdtt tid o. s. v.
PM kan givetvis icke skapa kapacitet,men den
skall se till att befintlig kapacitet anvdndespi
rdtt sdtt (for viktigaste behov) och har dessutom till uppgift att for driftsavdelningar phvisa, ndr kapaciteten pi nAgon produktionsgrlrpp behover okas.
Fri.n att i januai 1953 ha bestitt av herr
Sandstromensamhar avdelningennu svdllt ut
att omfaita 37 personer, varav L2 kvinnliga.
For att fylla sina omfattande uppgifter rir PM
uppdelad pi smdrre grupper for stilverk, valsverk, pressmedja,hejarsmedja,klen- och hammarsmedjasamt behandlingsverkstdder.
Vidare
finnas grupper for material- och leveransbevakning, materialbestillning, legobestdllning, orderutskrivningo. s. v.
Pi. senare ir ha en hel del andra och nya
uppgifter hdnforts till PM, som numera ocksi
ombesorjer omfattande legobestdllningar hos
underleverantijrerover hela landet, forbereder
materialkop etc.
De metallurgiska avdelningarnasstarka expansion genom tillkomsten av Kilstaverken har
redan stdllt nya krav pi PM:s kapacitet och
formfr,ga. Denna utveckling torde yttedigare
komma att accentuerasallt eftersom fler och
fler aggregat overforas till och komma i drift i
Kilsta, med ddrav foljande hogre produktion.
Ett bevis pi denna tendens dr redan det forhillandet, att PM har 2 man stationerade vid
Kilstaverken och fri.n och med januari minad
likaledes en man placerad vid Kilstasmedjan,
samtliga med speciella planeringsuppgifter
inom resp. gebit.
o. F.
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Nobelkrut
Vid sitt sammantrddeden 17. tZ. tgtZ hade
Nobelkruts Forslagskommitt6att behandla sex
inkomna forslag. Fyra av dessaansigosvdrda
beloningar. Av de sex forslagen hade icke
mindre an fyra inldmnats av samma person,
ndmligen 55494 F. Ohl, NB 91, som f. o. tidigare erhillit beloning.
De nu belonadeforslagenvoro:
55494 Fritz Ohl, NB 93.' anordning av noddusch (reg. m 37).
55491 Fritz Ohl, NB 93; forbdttring av tdtningsanordning pi rotamiitare for losnings
medel (reg. nr 38).
)5494 Fritz Ohl, NB 93.' anordning for att ldttare komma it svirtillgdngliga skruvforband
(reg. m 39).
50926 Hilding Sandberg, NVF: forbdttring av
tillverkningsmetoden for Bonotex AS t0
(reg. m 42).
Det sistndmndaforslaget ansigs vara mycket
vdrdefullt och Forslagskommitt6n forordade
hogsta miijliga beloningssumma. (Sandberg
tillerkdndes500: - kronor.)
Erg
Nohab
+\

I B-Pilens forsta nummer for 1952 redogjordes for forslagsverksamheten
vid Nohab under
1951. Ndr nu motsvarandemeddelandeldmnas
om verksamhetenunder 7952, miste tyvirr en
minskning av antalet inkomna forslag konstateras jdmfort med tidigare ir. Under de 8 minadernamaj-december 1950 ldmnadessilunda
28 forslag in, varav 13 belonades,under 19)1
46 forslag, varav 29 belonades,men under 1952
endast 34 inlamnade och 16 belonade forslag.
Det fdrre antalet synesdock i nigon min ha
uppvdgts av att forslagen ansettsvara av storre
vri.rde,vilket iterspeglas av beloningarnasstorlek, som varit
r95O

r-

Summabeloning..
Medeltalp., bjOnri
forslag
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7951

7952

' Kr. 935 7490 2025
Kr. 72

5L

r27

Glddjande dr, att vid tre tillfdllen si goda
forslag ldmnats in, att forslagskommitt6nansett
sig kunna rekommenderaden enligt gdllande
regler hogsta beloningssumman,kr. 300:-,
ndmligen for Evert Holmbergs rullbockningsanordning for L-jdrn, Torild Landgrensverktyg
for plansvarvningav basplattatill 40 mm SAK
och FAK och Bertil Kroons demonteringsanordning for sonderbrutnaspridarnllar. Torild
Landgrens forslag ansig foretagsiedningen
vara s5.bra, att beloningssummanhojdes ytterligare till 5oo kr.
Foljande under 1952 inkomna forslag har
belonats:

3746 Eaert Holmberg, aud. 80C: "RLrllbockningsanordning for L-j6.rn".
2288Harry Anderssort,aud, 3t.' "Inkorning av
overforingsvixel medelst frdsmaskin".
3306 Olle Ailgastsson,ar-d, 80C; "Bockningsverktyg for degelpip".
5015 Knut Wennergren,atd. 156: "Stopp till
tvdrslid pi Heinemannrevolversvarv".
1259 Gustau Augustssott,aud. 79; "Fastsp;innings- och uppriktningsanordning for borrfixtur".
124 (numera form.) Torild Laudgren,aud. 61:
"Verktyg for plansvarvning av basplatta till
40 mm SAK och FAK".
1259 Gustau Augastsson,atd. 79; "Fixtur for
arborrning".
2262 Tore lohanssott, aad. 67: "Svarvfixtur".
2207 Nils Cederkuist,aad. 3t; "Spinskydd vid
samborrning av vdxellida".
2253 Bertil Kroon, aud, 67: "Demonteringsanordning for sonderbrutnaspridarnhlar".
2253 Berril Kroon, aud. 67: "Styranordning for
kolvning av spridare".
62 Stellan Carlsson,aad. 61; "Inslipningsverktyg for 40 mm kuggvdxlar".
208 Herman Andersson,aud. 79: "Fargspruta
for rnilnin g av kanaler och svirltkomliga
stillen".
914 lVilly Brahrn, aud. 79: "Instlllningsverktyg
for nockaxlar i dieselmotorer".
5510 Gosta Bengtsson,aad, t19: "Losa lidor i
forriden".
434 Rune Hiiggkaist, aud. 79: "Anordning for
fastsdttning av belysning i cylinderfoder".
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De minadsanstdllda, som fir sina forslag
behandladeav den kommitt6, som handldgger
drenden rorande de anstiilldas uppfinningar,
kommer fortfarande med mycket fi forslag.
Endast tre har ldmnats in, av vilka tvi. blivit
belonade, ndmligen:
Verkmistare Otto Skild,:"Insatsi brdnsleventil",
Fdrman Erik Suantesson:"slutna nycklar for
grovre bultar".
De som fitt sina forslag belonade, d,r att
gratulera bide till "priset" och for sin pihittighet, men bolaget ar nog inte mindre tacksamt
gentemot alla dem, som ldmnat in forslag utan
att fh beloning for dem. Just initiativet att
komma med forbdttringsforslag dr ett tecken
pi intressefor hojd produktion, som bolagsledningen och alla foretagetsanstdlldamiste sdtta
vdrde pi. Sikerligen finns det ml,nga andra
uppfinnaredmnen bland bolagets personal av
alla kategorier.
Gor Du som det 100-tal andra, som hittills
kommit med forbdttringsforslag. Ditt forslag
kan betyda billigare och mera lattsalda produkter, vilket vi alla fl"r nytta av, och sjdlv kan
Du fi en kassaforstdrkning.
ry
Boforsvenken
F6rslagskommitt6nvid Bofors behandladevid
sitt senastesammantrddeicke mindre dn 2O forslag,dd"rav3 inlimnade under 1952 och tidigare
bordlagda samt 17 for iret nya forslag. Bland
dessa mdrktes nigra inldmnade av arbetare
frin Kilstaverken, de forsta hariffin. Av forslagen belonades 12 st.,6 bordlades f6r ytterligare utredning ang.anvdndbarhetetc.,medan2
avbojdes. De belonadeforslagenvoro foljande:
3640 Anton Larsson (VA 20): Anordning for
bearbetning av tdtningsring mellan bottenmutter och granat (Reg. t3/52\.
2939 Holger Nilsson (VT): Initiativ att ridda
en lastbil ffitn kollision med motortralla
(Reg.t/53).
2708 Henry Ljanggren (VK 25) : Fixtur fiir slipning av distansringar(Reg. 3/13).
1641 lohn lansson (VK 10): Verktyg for riktning av borrar (Reg. 6/53).
2650 Gote Forsberg (VK 25): Metod for ansvarvning av skruvskallar (Reg. 7/51).

BOTAGSTENNINGBN
AIla kan hitilpa lill att minska
bolagets omkostnader
Ar ovanstienderubrik riktig? Ja, det ir den.
Var och en kan genom att iakttaga sparsamhet
och forsiktighet med material, verktyg, oljor
och andra forbrukningsartiklar spara in betydande belopp. Minga bdckar smi gor en stor
i och minga sparadeoren blir kronor.
Ett enkelt sdtt att sparabide kronor och oren
dr att sldcka belysningeneller stdnga av motorer eller andra eldrivna maskiner ndr de ej behovas, exempelvis nir Ni ldmnar kontor och
arbetslokaler.
Elektriska avdelningen vill i detta sammanhang gdtna rdtta till en allmdnt utbredd vill-

3910 Nils Forsell (VV S0): Konstruktion av
stdllbar vinkelhylla att anvandasvid ritsning
(Reg.3/53) .
9379 Eric Oddn (VA 20): Forbdttradmetod vid
gordling av 70,5 cm lysgranat (Reg. ro/5i).
17580Thore B. Kpickson (MVK 90): Anordning for att motverka sneddragningi gotvalsverket (Reg. tz/53).
17580Thore B. Kaickson (MVK90): Forbdttrad smorjningsanordningfor klaffanordning i
rullbanavid svalbddd(Reg. I3/t3).
1694 Gunnar Larsson(VK 25): Anordning fiir
monteringav li.sringar (Reg. t5/13).
2708 Henry Ljunggren (VK 25): Konstruktion
av uppriktningsdorn (Reg. t6/53).
3125 Tage Karlsson och 77ot Folke Sundell
(VA 80): Forbdttring av fixtur for stdmpling
av rorkroppar (Reg. 17/t3).
Under FLr1952inldmnadest9 forslag, av vilka
16 belonadesmed samma,nlagtL.450 kr. Under
irets sista mi.nader inldmnadesmycket fh forslag, likasi i januari 1953, men det vill synas,
som om intresset for forslagsverksamheten
nu
tagit upp sig igen. Tills dato, 1 mars, d.ro 20
forslag inldmnadei ir och flera forslag dro "forhandsvarnade".
Lbg,
)U

farelse, att det ej skulie lona srg att sldcka
Iysimnesarmatur, endr rorens livskingd dr beroende p3, antalet tdndningar och sldckningar.
Med nuvarande priser pi lysror resp. elenergi
lonar det sig faktiskt att sldckaljuset vid raster
om minst 1 timmes varaktiqhet.

SkyddspristFivlingen
vid BoiorsverkenochNobelkrut
Bolorsverken

Skyddsarbetethar ldmnat det goda resuitatet,
att olycksfallsfrekvensen
per 100 Srsarbetare
under 1912 siunkit ttll 7,45 ffi.n 7,91 under
Omorganisation
av konstruk'
l91T for olycksfali i arbetet, och till 4,9t frhn
-7,58
for olycksfall utom arbetet. Antalet
tionskontoret
olycksfallhar minskat i motsvarandegrad, meKrigsmaterielteknikens utveckling har for
dan antalet sjukdagar hillit sig timligen konBofors konstruktionskontormedfort tillkomsten
stant. De flesta olycksfallen skada hdnder och
av nya verksamhetsgrenaroch arbetsformer, fotter, som vanligt. Ogonskadornauppgi tiil
varfor en motsvarandeutbyggnad och omorgandra 8 /o av samtligaolycksfall. Dessa skador
nisation av KK blivit nodvdndig. Frin den 1
torde kunna minskas hogst betydligt om alla
januari 7953 har ddrfor foljande nya organisaanvandapibjudna skyddsglastrgon,
dzir risk for
ogonskador foreligger. Kom ihig, att denna
tion inforts, varigenom KK:s avdelningar samrisk numera forefinnes dven vid svarvnins och
manfores i 5 sektioner, var och en med en
frdsningetc.
sektionschef,som rir direkt understdlld chefen
I skyddspristdvlingendeltogo 34 avdelningar
for KK, overingenjor Sven Gerdin.
(tdvlingsenheter) uppdelade i 3 riskklasser.
1. Pjiisteknisksektion, chef ingenjor Sten HenEndast 1 av tivlingsavdelningarnavisade okad
strom.
(obetydligt) olycksfallsfrekvens,medan ovriga
sdnktefrekvensen,de flesta med mer an 1O cf,,
2. Maskin- och apparatteknisk .rektion. chef
fem med loo %. Dessa avdelningar voro med
ingenjor Lennart Pilsson.
andra ord fria frhn olycksfall.
3. Ritningsadministrations-ocb seruicesektiott,
Segrarei grupp A blev Mek. gjuteriet, med
chef overingenjor Helge Bjork.
Plitverkstaden pL z:a och Smidesverkstaden
pi
4. Ammunitionsteknisk sektion, chef ingenjor
3:e plats. Ndmnda avdelningar fi resp. Kr.
Nils-Erik Kiiller.
9 5 0 : 5 2 , 1 . 4 1 4 :i 0 o c h 1 . 1 1 0 : 4 2i p r i s s u m m o r .
5. Beskriunings-och beriikningssektion(stabsGrupp B vanns av Siktavdelningen,som eravdelning) chef ingenjor Ivan Aslund.
holl Kr. 1.075:70. 2:a blev Verktygsverkstaden, som fick Kr. 7.278:17 och 3:e FdltverkI samband med omorganisationenforetages
stadenmed Kr. 689:74.
foljande omplaceringar och utndmningar av
Grupp C hade 4 forsta pristagare,alltsi avavdelningschefer.
delningar utan olycksfall, ndmligen UrverksapTill avd.-cheffor Filtartilleriavd. utsesingenteringen, Experimentavdelningen,Centralforri"jor \William Goransonefter ingenjor Henstrom.
Till avd.-chef for Marinartilleriavd. II utses
ingenjor Olof Engman efter ingenjor Gciranson.
Till avd.-chef for Hydrauliska avd. utses
ingenjor Vdrne Gustafsson efter ingenjor
Pilsson.
Till avd.-cheffor Marinartilleriavd. I utses
ingenjor Sven Petersonefter ingenjorA. Bengtsson, som slutar med pension under 7913 men
som t. v. kvarst5r som konsulterandei vissa
ffigor.
Inom Ammunitionstekniska sektionen nybiidas 5 avdelningarmed foljande avd.-chefer:
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KKA( Artilleriammunition), ingenjor Lars
Karsberg,
KKK

(Raketer),ingenjor I(. J. Thorildsson,
KKP (Tandror), ingenjorWaldemar Hjelm,
KKA (Bomber), ingenjor Anders Hjdlsten,
samt
KKA (Berdkningsavd.for ammunition), vars
chef tillsdttessenare.
Overingenjor Bjork dr personalcheffor hela
KK och ingenjor Henstrcim chefens for KK
stdllforetridarc i alla konstruktionsfrisor.

det och Kontrollavdelningen,vilka erhilla resp.
Kr. 218: 30, 2OJi 74, 297: 42 och 780: 14.
I Srets skyddspristdvlingutdeladestill klubbarnaKr. 15.436:52i pris,ddravKr. Ii.i86:52
i rodig premie. Till skyddsombudeni de avdelningar som sdnkt olycksfallsfrekvensenutgir
Kr. 50:- per man eller tillsammans4.iOOkr.
Den sammanlagda prissumman i t9j2 irs
skyddsprisidvlingblir silunda Kr. 1.9.936:52.

Nymedlemflv redaktionsutskottet
vid
Tidaholmsverken

Nobelkrut
Skyddstdvlingenvid Nobelkrut borjade den
1 j,rli 7952 och hade silunda vid irsskiftet endast pigitt ett halvi.r. I tivlingen deltogo 20
avdelningar (tdvlingsenheter),av vilka 8 sinkte
olycksfallsfrekvensen ffin 4> /o eller mer. Tre
avdelningar redovisade inga olycksfall: Angcentralerna(NB 71), Forrid (NP 10-16) och
Kontor. Ovriga avdelningar, solrl sdnkte frekvensen,voro Repartions- och instrumentverkstad (NB 90, 93), Snickarverkstad(NB 91),
Ammunitionsavdelning (RA, NVA tO, 40-42
och 70-71), Organisk-Kemiska avdelningen
(NVF) samt Vakter, Stdd-, Daghem, Badhus m. fl.
Utgingstalet vid tevlingen var 12, men di
frekvensen under halviret uppgick tiII 7i,62
utgick inga prissummor enl. tivlingsbestdmmelsernamom. 2. Dessasummor :ito !:a pris Kr.
600:-,
2:a pris Kr. 4OO'.-, 3:e pris Kr.
300:- och 4:e pris Kr. 100:- till resp.avdelning.
Till de 8 avdelningarna,som sdnkte frekvensen har en beloningssummapi Kr. 1.198:57
utbetalats. Till skyddsombudenpi samma avdelningar har utbetalats Kr. 175 : -,
varfor
sammanlagdaprissummanblir Kr. L37): j7.
Arets olycksfallsstatistik
foreligger klar: AnOrdfi)randen i Bjdrh,bornsfackfi)rening, Karl Hansson,t. h.,
tacAar Gustau SAyllhaistr. r. t'dr 24 drs tjdnst som lttuadskydd:otnbud. Mellan dent sfir rtrsmdtetsord;t'i)rande,
Inguald
Runiilv, rcdn att iterldnzna en ntinnesgdta.R. Tilander foto.

Montiir Carl Sliigren,
Tidaholmsoerken

Verkstadsklubbenav Metalls avd. t63, Trdaholm, har till ny ledamot i B-pilens redaktionsutskott vid Tidaholmsverkenutsett montor Carl
Sjogren. Han eftertrdder filare Roland Ekvall,
som p6. grund av bristande tid icke ansig sig
kunna sti kvar. Herr Sjogren ir norrldnning
och har varit anstdlld vid Tidaholmsverken i
14 fu. Han d.r ledamot av Foretagsnimnden,
skicklig skidikare, schackspelareoch har mhnga
intressenforutom att han dr en skicklig yrkesman.
| |
Vi tacka Ekvall for gott samarbeteoch hdlsa
Sjogren vdlkommen i kretsen av medarbetare.
Red.

talet olycksfall i och pLvag till och frin arbetet
var 175 med 3.298 fodorade arbetsdagar pi
1.297 hrsarbetare.(Forra iret resp. rcq. ylO
och nA4). Olycksfallsfrekvensenblev 13,5, en
hojning pL 0,7 f.rhnfu 1951,men betydligtldgre
in under de 3 foregiende iren t94g-Ig5}.
Skyddspristdvlingen fortsdtter under Ig53
med samma utgingstal, d. v. s. 12, och med
samma bestdmmelseroch prissummor.
*
Pi Bjorkborns fackforenings irsmote den 1
februari 1953 avsadesig herr Gustav Skyllkvist
uppdraget att vara huvudskyddsombud. Herr
Skyllkvist har i 24 ir skott detta krdvande och
ansvarsfulla uppdrag med stort intresse och
skicklighet,varfor han nu avtackadesoch hyllades med blommor och minnesgiva.
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Gingtunnel

vid Bofors.

IJnder de rner iin 20 2r jag uarit anstiilld' aid bola'
get bar iag alltid und.rat daer, aarfdr ej en gLngtunnel
under jdrnuigen ord.nat oaanfdr Bruhtporten. Niir
man komnzergilende uppifrhn ocb en riiltbuss kontner lr7n KarlsAogahhllet,dr d.et, i synnerhet om det
fallit sni), innan marken frusit, niitt och jiimnt att
rnan lttir d.en, fdrrlin rnan har den alldeles inpl sig.
"FhrfSllorna" utgdra ja ett uisst sAydd, rnen de kro
ja ur andra synpanAterej s3 aiirtt treuliga.
Nu iir det ju s2, at, terrAngen aid detta stiille dr
som klippt ocb sAuren fdr en gSngtunnel. Man har
ei nSgot behynzmermed llnga och dyrbara tillfartsuhgar och inte beller med aaltenartledning.Dessutom
uinner man, all nzan blir aa med den relatiut branta
bacAen p3 jiirnudgens tydsid.a, uilken iir ganska betuiirlig oid balka.
Niir jag di&uterat d.enna sah med andra Boforstjiinstemdn, har det antltts, atl rahen ej *ulle kunna
ordnar, fdrrdn d.et bliuit Alart med. de definitioa
striickningarna au stadens genomfartsaiigar. Detta
f?)refaller m.ig aara den obotfdrdiges fdrhinder. Det
tynes mig ndmligen lttel.tt orannoliht, att jiirnaiigens
ttriicAning p2 denna punkt Aommer att iindras, icke
beller tror iag, att ifrfrgauarandeghngolig Aommer att
l1rsainna inonz iircrsAfrd.ligframtid.. Skulle slutligen
en genornfartndg dragas sdd.erom iirnuiigen, bar iag
sohrt att fdrestdlla mig, alt den sAulle homnzaalt d.ragas i ett sLdant plan, att en gfrngtunnel p2 denna
punkt thillle bli olaglig.
"Orlando"
Soor:

I det fcirslagtill riksvlgens dragning f<irbi Bofors,
som utarbetadesomkring I)44, flyttas jiirnviigen upp
mot Bo&sen,ca 40 m norr om den nuvarandestrickningen vid den punkt insdndaren avser. Riksvdgen
gfu ca 6o m sijder om den rrya jdrnvdgen. Gingtrafiken ledes under sivdl jdrnv'd,gsom riksvdg.
I en senare bearbetning har Stadsplanekontoreti
Karlskoga gjort vissa dndringar, varvid jlrnviigen i
stort sett ligger p& samma plats som i 1944 Ers fijrslag, medan riksvigen flyttas ca 10 m norrut.
Fdr ytterligare bearbetning har projektet ijverlimnats till en konsulterande firma, och befinner sig
sedanungefdt 2 Lr tillbaka hos Vdg- och Vattenbyggnadsstyrelsenfdr fijrberedande granskning. Man har
skil tro, att kostnaden fd,r ett genomfiirande av Projektet efter hittills uppdragna linjer blir alltfd,r stor,
varfdr en billigare ldsning mlste finnas. 1952 Zrs
trafikriikning synesiven peka i denna riktning.
Med hdnsyn till dessasynpunkterhar det s&lunda

53

hittills varit omdjligt att fixera hur en framtida "underglng" under jdrnvigen kommer att gestalta sig.
Man kan knappast heller begdra, att bolaget skall
bekosta ett dyrbart provisorium under den nuvarande
jdrnvlgen, vilket senareir dcimt att rivas bort.
K. Stridbeck

"Smalsp&rettt

mot l)alkarlsberg.

Smalsphretiir numera aatpiirrat fdr all genomfart.
Vi fdre detta DalAarltbergare anaiinde iu flitigt den
gamla jdrnaiigen d.3 det glillde att per cykel komma
till ailra gamla hemtrahter, fdr att inte tala om alla
sdndagsturi$and.eroneauhopplademed shaffning och
bdlidopp aid Rdssimmensfagra strand. Men nu iir
det stopp. Nu uhr frfrga:
Skulle d.etinte finnas mdjligheter att lAtta pfr bommarna Ltminttone 6aer belgerna, niir inte skjutning
Ar aktaell, undrar nLgra
fd.. Dalkarlsbergare
Sonrr
Med hdnsyn till de stora risker, som dro fcirenade
med betrddandeav skjutfiiltet, har bolaget, med Ldnsstyrelsensmedverkan, i mars 1949 l tit avstdngadet
s. k. smalsplret med till detta anslutna vdgar ffu all
trafik. Def har redan frin borjan ansettsnddviindigt
att l&ta avstdngningen giilla dven fdr den tid, di
normalt skjutning icke dger rum, d. v. s. lcirdagseftermiddagar och scindagar. Det finns ndmligen civerallt
pi skjutfnltet mdngder av icke kreverade projektiler
av olika slag, och bolaget har icke kunnat ta pt sig
ansvaret fdr att allmdnheten vistas p& detta farliga
omrAde. Efter tiden fdr avstingningen har terrdngen
pi bida sidor om smalspiret genom skjutningar d'ver
Algsimmen blivit nedslagsomride och ddrmed i in
hdgre grad tiversillad med projektiler, varfdr risken
idag ffu ansesvara dnnu stcirre dn tidigare.
I och fijr sig skulle det vdl kunna tinkas, att vdgbommarna hiilles rippna river srindagar frir personer,
som ijnska anvinda vdgen f6r genomfart till Dalkadsberg. F6ljden hlrav kunde emellertidlett bli minskad
respekt fdr skjutfiiltet sisom fadigt omride. Vidare
miste man rikna med. att personerfrln andra orter
skulle komma att trafikeri smalsp&ret,och dlrvid
funnes givetvis alltid den risken, att dessaom lokala
fdrhillanden ej fullt orienterade utsocknes personer
kunde bryta mot ftirbudet att betrida sjZilva skjutfZiltet. Fiir den, som dnskar besdkaDalkadsberg eller
kringliggande trakter, finns ju alltid den goda fiirbindelseledenNoravlgen.
Bolaget anser sig s8lunda icke kunna ldtta p6. avstdngningsfd,rbudetoch hemstdller, att allmdnheten
verkligen iakttager detsamma.
S^/DS

lled

Tidahohnare
En stud,ieresa till

p& busstur runt
Bofors, Karlstad

Olycksfallstatistiken
f<ir fu 1952 har visat ett gliidjende ligt resultatfcir Tidaholmsverkens
vidkommande. Ddrvidlag dr avd. 611 vid TV inget undantag.
Olycksfallspristdvlingentillfdrde under iret denna
avdelning en icke fciraktlig summa pengar. Man
beslcjtatt anvdnda pengarna med att g<ira en sdllj:uni t952, och detta
skapsresa
per bussden t4-tt
visade sig sedanvara ett mycket gott uppslag. Den
hdr nigot senarapportenfrin resan,vd.ckersdkerligen
tanken hos deltagarna,att iven i fu f3' fdretaga en
liknande resa. Ett bra startkapitalfinnes redanNiviil, kl. halv sju pi morgonen den 74 1:lni var
tvi, vackert bli bussar,med den f<jr AB Linjebuss
karakteristiskapilen pi sidan, parkerade pi' Nya
Torget i Tidaholm. De mest morgonpiggahade samlats strax efter sex och ndr det drog emot halv
sjusn&retblev bussarnafyllda av resenrirer,som med
spdnd fcirvdntanbereddesig pl det intressanta,som
resan eventuelltkunde bjuda p&.
DA man n&tt Otterbicken gjordes ett kort uppeh&ll
fcir en vederkvickandefrukost. Vddret hade under

a-iiF.:
i,ilrii

FiP.:Lii
dte

En au deltagarna i resttn, lfthen

Anna-Greta Lundbiick, tog
dessa trri fotogralier: Tjd.aholnarna sarnlad.eatant'6r Kon:anrerlaurangen i Kailskogtt. - Litet sjduana pas.rade nigrtt
pfr att shafla sig aid Slottsbron.

Yf,nern

och Trollhdittan

morgonen varit en smula gritt men lagom varmt. I
frhnvaro av sol piggade man upp sig med allsing och
underhijlls med sprittandetoner frin TageJohanssons
och Arne Borgsdragspeloch Edand Johanssons
gitarr.
Vid ankomstentill Karlskogahade vi fcirm&nenatt
fi beseBergverkstaden
i Bofors. I synnerhetluftkonditioneringen ddr vdckte deltagarnasgillande. Eftersom mat dr en mycket bra uppfinning hade Bofors
Metallare varit omtdnksammanog att ordnaden saken
&t oss. Vi bjiids p& en god middag pi Konsumrestaurargen och vi ber in en ging att fh tacka. Skogskyrkog&rden besigs iven och man kunde fastsli, att
Karlskoga dir har en kyrkogird som ar vlrd all aktning och beundran.
Flrden stdlldes sedan visterut. Dagens mil var
Karlstad. Under fdrden dit gjordes ett uppehtll i
Kristinehamn. Vid ankomstentill Kadstad (att uttrycket "Sola i Karlstad" dr berdttigat,bekrdftadesav
ett str&landesolsken) ordnadesfdrst inkvarteringen
och man beredde sig pi att efter eget val gcira sig
en glad kv2ill i den vackra Virmlandsmetropolen.
En stor del av resendrernavalde dock att med en
av bussarnaresa vidare upp till Sunne pi ldrdagskvdllen. Vid fiirden fr8.n Karlstad kunde man p&
allas intygan vila cigonenp& en i virt ty&e obeskrivligt vacker natur. Kronan pi verket blev docl<bes<iket
i parken vid det vackra Rottneros. Sillan har vll
n{gra varit mer hdnfcirda an vi ijver de vackra parkanllggningarna, alla statyer,och inte minst det skdna
liiget vid sjcin Rottnen. Pi kviillen tr&ddesdanseni
Sunnesfolkpark, Kolndsudden,varefter Karlstad iter
iyckligt niddes efter en lyckad utfZird.
Siindagmorgon rullade bussarnavidare med adress
Amil. D2ir besigsen del av det bertjmdaormterrariet.
Nigra ormar hade dock ej vid virt besdk behagat
att slinka ur sina burar, utan det hela avldpte utan
sensationer. Vid resan vidare sciderut gjordes ett
uppehill vid Slottsbron. S& sminingom n&ddesVdnersborgoch det var mlnga, som innerligt 6nskade,
att man haft litet kvar av solen i Karlstad, ty det
bliste ganskasnilt i "Lilla Paris".
Emellertid skulle dven Uddevalla och Trollhdttan
bescikasoch vi miste fortsdtta. Bland de bohuslinska
klipporna ligger Uddevalla. Det dr en vacker stad
vid Vdsterhavet.Hlr hade vi tillfiille att under nisra
timmar besestaden. Tiden sick och Trollhdttan st-od
i tur. Efter nigon timmes-uppehlll ddr antrdddes
hemfdrdenoch trcjttamen lyckliga firddeltagare nidde Tidaholm vid 11-tiden pi s<indagkv?iIl.
Om man sammanfattningsvis
skall siga nlgot om
resan, si tycker man, att man hade behcivt nigot
lingre tid fcir att t^ yara p& allt det sevdrdasom
fanns. Vi hoppas,att vi ndstaging skall kunna disponera etminstonetre dagar fcir en ny resa. I iivrigt
voro alla storbelitna och kontentanav det hela tycks
vara, att vi pi "611" har funnit varandra och kan
presteraen mycket god laganda.
L C.

54

Dn Zo'rflrskriinika

-

pifl vers

tin UVA:s verkstadsklubb
Ar 19 ',rlt 32 u)ll jag ttittttar
rttan kont )frLn Stockbolntoch lrdn Snala griind
7'ill Ult,tuncla .rtrandend,iir dofterna finna.r
f rdn .benrnjitls-fabrikeninticl Traneberg.
De llTallgrenska lagren :Aall hiir fabr)ceras
ja ltiir -rlzalllan.terasen aiirlclssensation
De rullande lagren shall l/tnzanijarerdr
at, glidlagret Nonty forutan friktion.
Hur .redanlet gfut iir en annan bittoria
ty allt kan fltrindras Dtt t,et hira piin
Men oaer den tid.entlel ti/ar en gloria
ocb dagar son gLtt honnta ald.rig igert.
Frrtn dt,ertidsktttillarctssblhit fdnutntnet
att berr direAldreniont aet tatl han gor
rned smbrg7soch kaffe )frLn rdda rilt?lnlel
.rfrgltittigt till i)tert)d:gubbarna Ai.,r.
I denna nilja snart det sattesen planta
.tonr.rnArtslog sirt rot ilti Stochbolmsmetall
nted duAtiga niin kan:ke ej srt paranta
nen ndjda oc/: glad.ade .rkdttes)tt Aall.
Men Sren de gLtt utauNonzy bleu U. V. A.
ocb aLlting frfrn fordont. fLtt stdrre fortnat
Den nya fabilken p2 gutgande tuua
har sett ltur den rtldratt sfr mLngenkannat.
H jalmar, Pelle och oberg och Aopparbergs-Laste
det kr gubbar som hhlla i ahtt ocb i torrt
Ocb Adolf Velander iir ocks7 en baste
merl ilskan i shfrpethan tar sina nLtt.
Srt myc€etkan plocLasur minnenaskittel
si mycket kan ristas pi runstenensbhll
Herr Kalle Nyl6n tir ett scirsAiltkapitel
riten en hakll som i kanll s6a ntan hel.rtaara sniill.
Vll uiin Artan louson nted sorg i sitt 6ga
hau kiinner ig sjaA orAar inte std pall
oc/s uerknthstarHedkttist han t'aller till fdga
ty hnr fLr man d,iimafriin f all ocb till fall.
HobbyuerLsanbetenhar sAapatfailtdtter
pfr bridge ocb pd skytte pfr foto ocb sc/:acL
Niir nan ser detsa l:errar pi fr)tid oclt raster
ja dd Aan ntan undra sej ltur iir det fatt.
la, on u) ett igonblicA &Ldar tillbaAa
li siiger sont skrit'ten det iir ganska gott
acls.rer ui i clag uppi :antbiilletsAaka
tlctt ir nLgot stdrre den delen ui fitt.

,

lag slzttar ntin rad netl en filla fdrhoppning
en dnshanam frantticl bLd' lycklig och ldng
Att tjugo2r:plantansont stLr i tin knoppning
.r/ta-llt,iixa sej stor oclsge fruht nZgongdng.
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Hiint pfl Harrnoy€Fr
rnfissan t952
UVA:s forsiiljningschet',ingenj6r
G rista Fredrikssonheriittar:
En dag besriktesvirt stind i Hannover av en
herre, som presenteradesig sisom verkstdllande
direktor for en av de storre kullagerfirmorna i
landet. Han frigade vilken tid vi behovde for
att slipa de kullagerrrngar, som vi medfort for
demonstrationsdndamil. Tiden angavs till ca
35 sek. med en arbetsmin av ungefdr 0,30-0,35 mm.
Mannen var mycket viluppfostrad och ville
inte visa hur lojlig han fann uppgiften, men
man kunde tydligt mdrka hur det ryckte i mungiporna pi honom. Han bad emellertid om en
demonsiration,vilken utfordes. Efter den forsta
demonstrationen lyssnade han noga pa sin
klocka, och fann att den mdrkvdrdigt nog gick.
Han bad om flera demonstrationer och var
demonstrator korde kontinuerligt ett antal arbetsstycken och medeltiden visade sig yara
mellan 30-33 sek.
Mannen blev yttedigt forvinad och antog i
forsta hand, att de av oss uppgivna dimensionerna och toleransernaicke kunde innehillas
och i andra hand antog han att arbetsminen
var betydligt mindre dn den vi uppgivit. Kontroll visade emellertid att si. icke var fallet ocir
mannen fick mdta detaljerna fore och efter
slipningen och fann att aIIa vira uppgifter
faktiskt stdmde- de voro i verkligheten nigot
bdttre in dem vi uppgivit.
Efter en mycket grundlig inspektion tittade
han s& sminingom pi demonstratorenoch sade
med en glimt av vansinne i sina ogon:
"Hade ni uppgivit den 3-dubbla tiden mot
detta, skulle jag ha tyckt att arbetet var bra
gjort. Detta var emellertid mer in vad jag
kunde forestilla mig och jag miste sd,gaatt jag
iir overraskad. Kan jag fh prospekt p3.era maskiner och var sndll och ge mig en offert si
fort som miijligt." Hans begdranbifolls givetvis omgiende.

NZir UVA:s verkstadsklubbzO-irsjubileradeden 29
tprrl L952 pi Piperska Muren, ldste ordfciranden,
Bernhard Stohr, vidstiende versifierade,egenhindigt
fcirfattadekrdnika.

6rilnrngs$e$er
fartotiilde

rf

ttiryaltningen
Bofors-8ullspin0,
fiir Aktiebolaget
att gblla ftir

Arbetspersonalenvid BolagetsverkstEider.
Vid ombyggnadsarbetetpi avd. X 20 vid
Boforsverkenfor nigot ir sedanhittadesbakom
en vdgg ett stort plakat med nedanstiendeordningsregler gillande for arbetspersonalenvid
AB Bofors-Gullsping, utfdrdade for 75 hr sedan. Disponent var di Pehr Lagerhjelm, den
siste brukspatronen och den forste disponenten pi Bofors.
Di dokumentet dven kan ha intressefor oss
senare tiders barn, publiceras det ordagrant,
med bibehillande av den gamla stavningen.De
utdomda vitesbeloppensynasoss inte si hoga,
men penningvdrdethar ju sjunkit avsevdrt,och
ir 1878 var tvl kronor mer dn en dagsfortjdnst
for de flesta av arbetarna pi bruket. Endast
smdltsmederna,valsmdstatna,hyttmdstarenoch
nlgra andra yrkesmdn kommo upp i hogre fortjinst. Pojkar och drdngarfortjdnade10-15zs kr. i minaden.
ORDNINGS-REGLER
faststdldeaf
FORVALTNINGEN FOR AKTIEBOLAGET
BOFORS.GULLSPANG
att gdlla f6t

Arbetspersonalenaid Bolagetsuerkstdder
Hvar och en, som dr vid Bruken eller dess
verkstider anstdld, bor med ordning och omsorg fullgora sina iligganden samt, si vdl i som
utom arbetet, iakttaga ett sidant uppforande
att skdl till anmdrkning ej mi forefinnas.
Den, som hdremotbryter, giir sig fdrfallen till
staderliggandeaf de genomdessaordnings-regler
gade viten, samt,i vissafall till pifiiljd at varda
fr&n verkenskild.
omedelbart
$1.
Med aitetill beloppaf Tfi Kronor bestraflas:
Moment 1. Osnygghetoch fcirsummadrenhillbostdder,
eller eijestinom
ning, varesig i verkstdder,
Brukensomriden.
instlllelsei rdtt tid i arMoment2. Fdrsummad
beteoch vid skiftensbcirian.

Moment 3. Forsummad opimind instlllelse i arbete under p&giende reparationeri tid, di smidet
eljest skulle pigi.
Moment 4. Fcirsummadthdrsammandeaf kallelse
till extra arbetevid reparationeroch dylikt emot sdrskild betalning.
Moment 5. Fdrsummadreglementsenliginstdllelse
vid den brandk8r. i hvilken hvar och en vid Bruken
anstdlld persondr sjelfskrivenmedlem.
Moment 6. Obehiirigt intagandei verkstddernaaf
frdmmandepersoner.
Moment 7. dfverlemnande,utan sdrskildttillstind,
it annan person, att verksidlla det arbete, som vid
Bruken anstild person 8,ligger
Moment 8. Spiritudsa dryckers fcirtiiring inom
verkstdderna.
$2.
Vite till belopp af Tio Kronor iir stadgadt:
Moment 1. Frir den, som vare sig i eller utom
verken befinnes fcirvunnen vara af starka drycker
cifverlastad.
Moment 2. F6r fcirfallolcist uteblifvande frin
skift eller frin anvisadt arbete.

s3.
T)ll T jugo Kronort aite oclt sAilande frdn tjensten,
det sednare efter fcjrvaltningens prtifning, gcir den
sig fdrfallen, som betrddesmed fiiljande f<irbrytelser:
1. Olydnad eller uppstudsighetmot f<ir*#o-"n,
Moment 2. Arbetsvdgran.
Moment 3. Oskickligt eller fiirargelsevdckande
uppfcirandei eller utom tjensten, inom eller utom
Brukets omriden.
Moment 4. Slagsmil.
Moment 5. Oiirlighet.
$4.
Mdstare,
som befinnes hafva ofvertridt
dessa ordnings-regler, erlagger dubbelt vite
emot andre.

$r.
Allmdnna Stadganden.
Moment 1. Hvarje vid Bruken anstdldperson ansvarar fcir den materiel han har om hdnder och dr
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Luciafest aid aud.611, Tidaholnzsterken. Ma.rihanterna pi't'otot iir Arne Bot'g, dragspel, Erland, lohanssott, gitarr ocls
Tage Jobantson, dragspel. Den plymprltdd.a, itnponerande d.anzenliingst t.ill hbger lysn'ar till natnner. Calle Plantin.

Luciafest i Tidahohn
Fredagen den 12 decemberhade pi kvdllen
ndrmare ett sextiotal av de anstdllda vid avd.
611 vid Tidaholmsverkensamlatstill en kombinerad maskeradoch luciafest i Personalhuset.
Lucian Inger Eklund med tdrnorna Inger Zabel
och Gunvor Perssonintigade i salen under det
man sjong Luciasingen.
Efter vederborlig kronirrg av Lucian vidtog
skyldig ersitta allt hvad genom hans virdslcishetbevisligen frirstcjreseller skadas.
Moment 2. Vid tilliimpning utaf tredjeparagrafens
f<ireskrifter fdljer alltid fcirpliktelse fcir den ur
tjensten skilde, att genasteller i tid, som af fcirvaltningen bestimmes, lemna innehafvande bostadsldgenhet.
Moment 3. Efter fcirvaltningensbeprcifvandeinnehilles vitena och de fcirbrutne afliiningsbeloppen
vid den liqvid" som tntrdffar n:ist efter det f6rseelsen
blifvit begingen, och tillfalla oafkortade den f<ir
bruksarbetarnestiftade sjukhjelpsfond.
Moment 4. Emot tilliimpning af dessaordningsregler mi ej talan fciras hos annan rin Bolagets
sryferse.
Bofors i Decernber1878.
DISPONENTEN.
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kaffedrickning. Denna blev ganska animerad,
dl flertalet av gisterna var maskeradeoch
helst inte ville roja sin identitet. Minga lyckades ocksi forbli anonyma storre delen av kvzillen. Sedan man mycket forsiktigt ldttat en
aning pi maskernaoch lyckats peta i sig lussekatterna och tirtan vidtog dansen.
Nir deltagarna litet senare prydiigt stillt
upp sig for fotografering intriffade ett litet
intermezzo. Under buller och ging inti.gade
nimligen en brandsoldat med vidhdngande
vandrande kakelugn ur vilken en skarp smill
hordes. Mysteriet klarades dock snabbt upp, ty
det visade sig vara tvi mycket vdlkdnda personer som siod for spektaklet, varfcir man
lugnade kunde hterg|. till fotograferingen. Di
spoktimmen passeratvar man redo for avslutning efter en till alla delar lyckad kvdll.
Fotot visar den kosmopolitiska samlingen
deltagare frhn 6lI med Lucia, tdrnor och spelmdn i forcrunden. For att undvika missforstind
vill kisoren pipeka, att det ar bara pi luciaaftonenvi pi.61r ser ut pi det hdr ttt",.
,. a.

G. T. Erihsson

E. R. Karls:ot

D, E. Gastaasson

R. V. E, Harntnarsrrdm

B. V. Hellsten

l. L. Land

K. O. Lundaall

O. M. IVestlund

EriAtson,Guilaa Tage, f . 2 mars1895,d. 2 dec.1952.
Erikssonanstllldes i iuli 1920 som pl&tslagareoch
kom dlrefter till Kanonverkstadensom monteringsarbetate, vilken sysslahan, med ett kort avbrott nov.
1948-mas 1949 som plitslagare i Pansarpl&tverkstaden,innehade vid sin bortg&ng. Vid fubileet erhiill
han medalj och gratifikation fijr 26 tidnste&r och
hade sllunda ca 32 tidnstelr, nlr han gick bort.
Gu$aasson,Dartid'Emanuel, f . 30 av1. 1895, a. 12
dec. 1952.
Gustavssonvar forsta gangen anst2illdi Bofors som
L917.
svarvare i Kanonverkstaden okt. l9l4-i:ali
pi
1929
som
elmontcir
i
Han &terkomtill Bofors iuni
Elektriska avdelningen, ddr han arbetadetill februari
pi grund ay sjuk1952, dA han fiirtidspensionerades
dorn. Ar 1951 erhtjll han medali och gratifikation
fcir 25 tilnsteir.
Hammarslrdn, Rune Verner Emanuel, f. 19 sept.
1 9 1 5 .d . 9 n o v . 1 9 5 2 .
Hammarstrcim anstdlldes fu L937 pi Maskinverkstaden vid Nydqvist & Holm, varifrln han senare
dverflyttade till Avsyningsavdelningen, ddr han arbetadesom avsynaretill sin bortging.
Hellsten, Bernhard Valfrid, f. 3 a:ug.1907, d. 10
dec.L952.
Hellsten anstdlldesi april 1935 pi Skjutf?iltet, dnr
han var skiutfdltsarbetaretill sin bortglng.

Karlston, EriA Ragnar, f. t0. dec. 1903, d. 21. nov.
1952.
Karlsson anstdlldesi iuni 1950 som kranftirare i
Stilgjuteriets rensareavdelning,varefter han i november sammair flyttade till Pulvermetallurgiskaavdelningen,ddr han blev pressare.Denna sysslainnehade han vid sin bortging.
Lund, lohan Eduard,f. t6 jan 1880, d. l1 dec.1952.
Lund anstdlldesi november 1895 som gjutarel?irling i Stilgjuteriets handformningsavdelningvid
Bofors. Han blev senare utldrd handformare och
innehade data yrke i ndrmare 5) Er eller till juni
L949, dA'han utnimndes som instruktijr och yrkesldrare i gjutning fiir lddingarna i handformningsavdelningen. Vid jubileet erhdll han stora medaljen
och gratifikation ftir )1 tjlnste&r och hade silunda ca
18 tilnstetr, nir han gick bort.
Lunduall, Knut Olof , f . z9 jan. t893, a. fi jan. r9fi.
Lundvall arbetade vid Bofors sept. 190l-juli
L922
1909, aug. I)L2-apfil 1916, juli l9l8-nov.
innan han i ian. 1933 anstdlldes som svarvare pi
Verktygsverkstaden. I mars 1935 blev han fiirman
pt denna avdelning och i januari 1942 verkmdstare.
Det sista iret tillhdrde han avd. V 2. Vid iubileet
1946 erhdll han medalj och gratifikation fcir 25
tidnsteir och rlknade silunda ca 31 ijdnstelr, nd.t
han gick bort.
(Forts. pd niista sida.)
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G. A. Johansson

And,ersson,
Daaid, f . z3 febr. t882.
Anderssonanstilldes fdrsta glngen i Bofors i november 1897 1 Hdrdverket. Han slutadehir i mars
l92I och lteranstdlldesi mars 1926 som svarvarei
Fdltverkstaden.
Frin 1935 iill den 20 december1952,
dt han avgick med pension, arbetadehan som svarvare pi Reparationsavdelningen.
Vid jubileet erhiill
han medalj och gratifikation fdr 44tjtinste?'rochhade
alltsi uppnitt ca 50 tjdnsteir, nlr han slutade.
Berntsson,lohan Verner, f . 16 juni 1S79.
Berndtssonanstd,lldes
1906 vid Nydqvist & Holm,
p&
ddr han hela tiden arbetat ro- -"rtirr-ontdr
avd. 6L Montageverkstaden. Han slutade med pension den 25 januari 1953 eftet ca 46 ty'dnsteir. Vid
Nohabs jubileum lg47 mottog han medalj och gratifikation fiir 38 tj[nstetr.
In memorlam,. (Forts.
fidn fiireg.sida.)
lVestlund, Olof Melker, f. t dec. 1921, d. 22 dec.
1c)5'

\Testlund anstd.lldes
i januari 1938 som kontorsbud
p& Avl<iningskontoret i Bofors, flyttade i maj samma
lr till Kontrollavdelningen,ddr han arbetadetill juli
1945. AteranstZilldesi mai 1950 som fd,rrtdsarbetare
i Centralfcirrldet,varefter han fr&n dec. 1951 till sin
bortging var urverksapterare.
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E. A. Karl.r.ron

I. V. Karl.r.ron

Edttrdm, Augutt, f. 17 sept. 1885.
Edstrcimanstdlldesi septemberI9I4 vid Smedjan
i Bofors, ddr han arbetathela sin anstdllningstidsom
transport- senare som fdrridsarbetare. Han slutade
med pension den 1 febr. 19)3 eftet ca 38 tidnste8r
och erh6,llvid jubileet 1946 medalj och gratifikation
f& 32 tjdnsteir.
Ekeldf, Hialmar Axel, f . 1.4 aprrl L882.
Ekeldf anstllldes i maj L936 som trddg&rdsarbetare
i Bofors. Frin tr r94O till den 14 februari L95?, dA,
han slutade vid uppnidd pensions&lder,
tjlnstgjorde
han som portvakt pi Vaktavdelningen.
Hellttrand, Frits Oliaer, f. 24 nov. 188i.
Hellstrand anstdlldesden 16 apil l)4o pi Tidaholmsverken,dir han tjiinstgjort som vaktman till
den 31 december19t2, delhan slutadesin tjdnst vid
uppnidd pensionsilder.
f obantton, GustaaAdoll, f. 14 aug. 1885.
Johanssonanstilldes i juni 1919 vid Slgverket i
Bofors, dir han arbetadetill januari 1938, dE han
civerflyttadetill Hiirdverket. P5. denna avdelning har
han senarevarit hdrdningshjdlpare,ugnssk6tareoch
de senasteSren skiftfcirman. Han slutade med pension den 1 decemberL952 ef.terca 33 &ts tiZinst.Vid
jubileet erhd,ll han medalj och gratifikation f.or 27
tidnsteir.

K. G. Karlsson

K. R. Karlsson

S. F. Lindberg

E' Hi. Lundin

Karlsson,Eilk Albin, f. 20 mars 1886.
Kadsson anstdlldesi mai rgos som grovarbetare
i Bofors. Denna sysslainnepi Byggnadsavdelningen
hade han till nov. 1949, de han blev f<jrridsarbeiare
pi sammaavd. Han slutademed pensionden 1 iuni
19Sz och rdknade dL ca 44 tjdnsteir' Vid jubileet
1946 mottog han medalj och gratifikation ftjr 38
tjinste&r.
Karlsson,lacob Vilhelm, f . 1884.
Kadsson ansiilldes fcirsta g&ngen pi Nobelkruts
Byggnadsavdelning1935, drr han arbetadesom snickarc till t948. Han iteranstdlldes 1949 pi samma
avdelning,ddr han arbetadetill 28 febr. 1953, dLhan
slutadevid uppnidd pensionsilderefter ca 17 tjinstelr.
Karlsson,Karl Gabriel, f. 8 febr. 1885'
Karlsson anstdlldesi februari 1941 som skogsarbetare i Bofors. Overflyttade i november sammair till
Vaktavdelningen som port- och btandvakt, vilken
sysslahan innehadetill den 20 februari 1953, dLhan
slutadevid uppntdd pensionsilder.
Karlsson,Karl Robert, f . 28 jan. 1907.
Karlsson anst[lldes i mai L928 som grovatbetarepA
Byggnadsavdelningeni Bofors. Han slutade i okt.
I93l pF"grund av arbetsbristoch lterkom i mai L912
som ihauffdr pi nlmnda avdelning. I aptil 1943
blev han fcirridsarbetare p& Byggnadsavdelningens
frirr&d och frin nov. 1950 till den 1 april L952, dlt
han slutademed fcirtidspensionpi grund av siukdom,
har han varit ljuskopist pi Byggnadskontoret.
Karlsson,Otkar, f. 5 febr. 1886.
Kadsson anstdlldesi oktober 1910 som jotdbruksarbetare i Bofors. I mars 1929 ovefilyttade han till

Oskar Karlston

K. F. Larsson

G. H. Melher

K. A. Moberg

Hdrdverket som hlrdningshjiilpare. Frin augusti
L939 ttll den 5 febr. 19fi, dL han slutademed Pension efter ca 43 tjafisteir, har han varit fijrr&dsarbetare
i Fdltverkstaden.Vid jubileet 1946 fick han medalj
och gratifikation fcir 38 tjinsteir.
Larsson,Knut Fabian,f. 19 nov. 1881.
Larssonanstilldes i augusti I9l3 i Valsverketvid
Bofors. Han slutadehd,r I9l7 i augustioch aterkom
i februari 1929 tlll sammaavdelning, dlr han arbei iuli
tade till november 194t. Han &teranst?illdes
1945 som betare i Valsverket,dlr han arbetadetill
uppnidd pensions&lder
den 1 december1912.
Lind.berg,Sten Filip, f. 31 jan. 1888.
Lindberg ansidlldesvid Boforsverkeni januari 1911
som st&lprovarei Martinverket. I augusti 1920 utndmndes han till martinmlstare, vilken sysslahan
innehadetill den 3l jan. T9fi, de han avgick med
pension efter ca 42 tjd,nstelr. Vid jubileet 1946 er
hcill han medalj och gratifikation fiir 35 tjdnsteir.
Lundin, Emil Hjalmar, [. 29 aug. 1885.
Lundin anstdlldesi ianuari 1936 som lokfcirare
vid Transportavdelningen i Bofors, vilken avdelning
han tillhdrde hela sin anstillningstid,eller till den 17
dec.L952, d& han slutadevid uppnidd pensionsilder.
MelAer, GustaaHenning, f . 22 j^n. 1886.
Melker anstilldes i maf 1901 i Valsverketvid Bofors. I mq l9l5 tiverflyttadehan till St&lvetket,ddr
han alltsedandessarbetateller till den 20 december
han avgick med pension.Vid jubileet erhiill
1952, dAL
han medalj och gratifikation fcir 45 tjdnste&r och
hade silunda ca 51 tilnstelt, nd'rhan slutade
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H. E. Ols:on

E . E . P e t l e tr r 0 n

O. E. Sibholnt

G. P, Skcog

Moberg,Karl Alb)n, f. 6 aug. 1886.
Moberg arbetadei Stilgjuteriet i Bofors okt. 1911
till dec. 19L6. Han arbetadesenarevid Nobeikrut i
tvi omg&ngar,frin dec. 1925 till aug. 1)26 och jan.
1927 ttIl maj l)27, innan han i febr. 1928 iterkom
till Valsverketvid Bofors. I sept. 1936 flyttadehan
till Hdrdverket, ddr han fcirst var hdrdningshjiilpare
och hdrdareoch frln jili 1948 verktygshlrdare.Han
slutademed pension den 1 juli 1952 efter ca 31 irs
tjZinsi. Vid jubileet erhcill han medalj och gratifikation fcir 25 tjdnste&r.
Olssort,Hugo Ernfrid, f . 2 mars 1886.
Olsson anstdlldesi februari ISIL j Stilverket vid
Bofors som rnartinarbetare.Han flyttade i juli 1924
tiil Nobelkrut som krutbruksarbetare,
men iterkorn i
jan. I95o till Bofors, dir han arbetadesom verktygsutliimnarei Kanonverkstaden.Han slutademed pension 1 mars efter ca 42 fu i bolagetstjdnst. Vid
jubileet erhcill han medalj och gratifikation fdr 35
tj dnsteir.
Petterssott,
EdaarrJErnanuel,f. 3 febr. 1885.
Petterssonanstdlldes&r 1907 i Martingjuteriet vid
Nydqvist & Holm i Trollhdttan och riverflyttadesenare till Maskinverkstaden,ddr han blev transportarbetare. Vid jubileet 7947 mottog han medalj fcir
40 tjdnsteir och hade s&lunda ca 46 tianstelr, nd,r
han den 8 nov. 1952 slutademed pension.
Sablttron,Arild Ad.olf Leopold,f.9 nov. 1885.
Sahlstrcimanstilldes vid Tidaholmsverkenden 10
jan. 1936 som eldare och har sedan tjinstgjort som
transportarbetare,
betareochparkiseringsarbetare.
Han
var en av de frirst anstillda vid Tidaholmsverkenoch
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A. A. L. Sahlsniint

F . S j , ) b est

Cerda IYlickntan

hade dessfdrinnan haft anstliinine vid dess fcireg&ogare,AB Volator och TidaholmJ Bruks AB. Han
avgick vid uppnidd pensions5.lder
den 31 dec. 1952.
jt)berg,
S
Erik F)lip, f. den 6 aug. 1888.
Sjcibergarbetadesoni svarvarei Bofors IglO-I914.
Anstdlldes1924 p& Nc-krutavd. vid Nobelkrut, civcrf<jrdes 1928 till Ngl-krutavd. dlr han arbetadetill
1937, de han blev nitrerare pi Nc-avd. Denna avd.
tillhcjrde han till 28 febr. t9y, de han fcirtidspensioneraddspi grund ar. sjukdom. Vid jubileet ig46
erhcjllhan medalj och gratifikation f<ir 26 tjdnste&roch
rdknades8.ledes
c:a 33 tjinsteir di han slutade.
Sjdholnt, OscarEmanuel,f . 3 jan. 1888.
Sj<iholmanstiildesi apil L927 som tjdnstemanpi
Kontrollavdelningenvid Bofors, ddr han arbetadetill
den I j6p. r9fi, de han avgickmedpension.Ar1952
erhcjll han medalj och gratifikation fcir 25 tjinsteir.
Skoog,GuttattPontus,f. 20 no\'. 188t.
Skoog ansidlidesi juni 1899 som transportarbetare
vid linbanan i Bidrkborn. Han kom darifrin till
Bofors, dlr han hela sin anstdllningstidvarit arborrare
i Kanonverkstadens
frdsaravdelning.Ndr han avgick
med pensionden 1 marskunde han rikna 54 tjdnsteir
och vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation frir 49 tjlnsteir.
W)cAntan,GerclaKristin*, f . 13 dec. 1890.
Fru Wickman anstllldesi november1920 som stiderska och tjiinstgjorde i denna syssla till den 1
januari 1951, de hon avgick med pension. Vid jubileet erhdll hon medalj och gratifikation fcir 26
tjdnsteir och hade allts&uppn&tt ca 32 tjdnsteEr,ndr
hon slutade.
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Mrj.
6. Falk, Erik Harald, rtirarbetare
15. Hdgurdm, FredriA Eunt, Smideshantl.
29. Pertson,Karl Georg, Maskininst[llare

,ru'-Y";*,Bfur;2@2
Bof,orsoerken
Ansillningsir
April.
l9i7
1. Carltton, Erik Tbu.re, Filare
L952
6. Kiirnii, Otto Vilho, Stigplanssktitare
7. Stenstrdm,Frans Harry, Skjutf.dltsarbetare I9I9
1930
8. Selander, Gunnar Erik, lngenjdr
I92O
9. Elattrdm, EriA Ragnar, Krankopplare
l9l7
17. Si6berg, Amot Mfrrterz,Smed
1932
21. Saensson,losef Emanuel,Kontrollant
L942
22. Bergendabl,loban Heimer, Eldare
1948
22. Lesonen,Santeri, Krokrltare
1950
28. Aherberg,Karl luar, Ordningsvakt
1929
3o. Petertson,Frant Malte Nils, Kallsigare
Maj.
L940
L2. lohansson, Karl Elof, Montdr
1918
18. Anderston, Karl EriA, Frdsarc
L942
23. Aronston, Signbild Linnea, Stiderska
23. Andersson, Erik FiliP, Monteringsarbetare 1936
Juni.
3. Karltrcn, Bror Eloa Ingemar, Uppv2igare
5. Erihston, Karin Elisabetb, Stdderska
8. Melcberston, Iaar Harry Isidor, Kontorist
9. Pettersson,lohan Algot Handformare
). Aspelin, Per Magnus Arild, Kontorist
13. Finnstriim, Carl Petrus, Kontorist
L5. af Klint, Bi)rje ViAtor Gustaf, Kapten
16. Olsson (Dahl), Axel Verner, Reglerare
L9. Lindqoist, Knut Herman, Fijrman
20. EriAsson, Helmer Eugen, Svarvare
23. lVilton, Axel FolAe, Avdelningsfiirest.
26. BiLlman, Tore Gdsta, Korrcspondent
27. Sand, losef Alfred, Automatsvarvare

t934
1952
1938
L917
L928
1940
1935
1933
1,929
r932
1932
t933
L937

Juni.
14. Munler, Gustaf Torrlell, Handsvetsare
21. Bickstriim, Algot Toraald, Rdrarbetare
24. Spets, Gustaf Hjalmar, Vetktygsfilare
27. Hiigg, Holger Bertil, Kopparslagare
29. Liljeblad, lohan Elou, Smidesarbetare

1c217

1954
19r6
1927
1942
1949
1-917
1918

Tid.oholmsoerken
April.
16. Ljunggren Elof Eduard, Filarc.
20. Hdgberg, Fritiof Emanuel, Tempoarbetare.
30. Elg, Harald Knut, Grcvarbetare.
Juni.
6. Andertson, GustaaRobert, transportarbetare.
UVA
April.
20. lVestman, Karl, Diversearbetare.
Maj.
12. Andersson,foban, Svetsare.
15. Nilsrcn, Ake, Hdtdare.

o

ffi

BNHWAIIA
Till Signataren "Ej medaljor".

Ffi.gan kommer att besvarasi ndsta nummer
av B-pilen.
Red.
*

Nobelkrut
April.
Lo. Skyllkaist, Frans Erland, Krutbruksarb.
11.. Perston, Karl Gustatt, Krutbruksarb.
21. Petlertson, Karl loban, Krutbruksarb.

1924
L935
1926

M"i.
26. Heihinpieti, Linnea Eluira, Std.derska
Juni.
4. Eriksson, Gustau Helmer, Krutbruksarb.

r937
l92r

Nohab

April.
10 s ?
6. Lardgren, Olof Holger, Smdrglare
7. lohanuon, Gustaf Robert Vilbelnz,
Materialutldmnare 1 9 2 7
T937
17. Lindh, Axel Eduard, Verktygsfilare
27. Feldthusen,Gi)ttaFredrihLeonard,Formarc 7917

RBIIAKTIONBN
Ndsta nummer av B-pilen, m 2 I91), berdknas utkomma i mitten av juni m&nad.
Text och bilder som onskas publicerade i
detta nr bor vara redaktionen till handa senaJt
1 maj. Har Ni nigon frkga, insdndare eller
annat bidrag, si sdnd detta snarasttill B-pilens
Redaktion, Huvudkontoret, AB Bofors, Bofors,
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hrqq&ryntren

Frrfln avtalslronten

l,iigre

ackord?

Nigra ir efter den s. k. rysstidenvid Nohab
var for maskinverket anstdlld en ingenjiir frin
Stockholm. En ging under sina sedvanligaronder i avd. fick han se gamle Kal-Johan rundslipa cylinderkannor. Han gick fram och frlga'
de Kal-Johanvad priset for slipningenvarPrst.
"Jo, se de sa ja sega insejiirn, ja har I kr.
st., forstis."
Ingenjorn drog lite pi smilbandet och sade:
"Det ir vdl bra hogt pris fijr den slipoperationen?"
"Nee", sa Kal-Johan, "de e de nock inte,
forstis".
"Ja men", sa' ingenjorn, "i Stockholm rundslipar gubbarnaen liknande kanna for 1:50".
Kal-Johan vdnde sej mot ingenjorn och sade:
"Ja, se stockholmarese, di har allti vart ena
sviringar mi allting, & inte tror ja insejorn
ljuger, men se logn e de - i alla f.allt"
Nigon reduceringpi priset blev det inte den
Sangen.
Lite

"Vad tog det it direktorn T"
- "Allt vi sa till honom var att vi i feckfiireningen var nojda med vira lijner och arbetsvillkor."
(A. D,-Bladet)

Gan. Bj.

iyy

f;ortare

Det fanns for ldnge sedan en verkmdstare
som alltid tyckte att arbetet gick for lingsamt,
hans uttryck var alltid, kan det inte gi litet
foftarc?
Detta irriterade gubbarna och en spefigel
bland dem, som hette Pelle, besliit att ge honom
en gliring. En morgon, di verkmdstaren kom
in pi verkstaden, stod en klunga gubbar och
pratade, trots att klockan var over sju. Verkmdstaren gick fram till dem och frigade vad
som stod pi.
Pelle: "Jag stod bara och berdttadefor gubbarna si konstigt jag dromde om verkmdstaren
i natt."
Verkmdstaren; "Ar de s& viktigt, di kan ni
vil berdtta de for mej ocksi."
Pelle: "Njaa ja vet inte."
Verkmistaren: "Ut me spriket bara."
Pelle: "Io jug dr<imdeatt verkmistaren gitt
hidan oeh vi gubbar skulle hjalpa till att biira
honom till den sista viloplatsen. Nir vi kommit halva vdgen lettade verkmistaren pi locket, sfack ut huvet och sa': Hor ni gubbar kan
de inte gi lite fortare!?"
B. S.
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kolleger

ilftingsysslare
En skolflicka fick ett frigeformulir med sig
hem, ddr hon skulle fylla i uppgifter om familjensstbrlek,fadernssysselsdttning
o. s. v. Ndsta
dag kom hon tillbaka med foljande anteckning:
"Vi iir sexton barn. Min far kan ocksfl laga
vattenledningaroch snickralitet grand."
.

(MPT, Hernt. Meett AB)

Sant
Minga som yitral sig har ingen egen mining,
bara motsatsentill andras.
(HaAoniten)
fdealehefen
En god chef skall vara sidan, att en underhavande icke kdnner sig som en idiot, iven om
skiil diirtill fiireligger.
(vi Skandiafotk)

v&rpristiivling

A.

Ni vet vdl alla vad en Limerick dr ? Om inte
skall vi citera Nordisk Familjebok (II uppl, band
16 Lee-Luvua, Stockholm I9l2):
"Lirnerichaen (se Limerick), ett slags burleskt
epigram i fyra verser, hvilket skall ha f&tt sitt
namn p& grund af att det f<irst bragtestill popularitet af en Edward Lear i Irland och att i hvarie
'will
you come uP to Limeupprepades frLgan:
rick?' Innehillet ir nonsensoch ett tifverraskande
rim, ofta p& ett ortsnamn, hufvudsaken. Som
exempelp& de svenskaefterbildningarnami anfiiras:
Det var en ung flicka i Ume,
som fadern fick lof ta i tu me',
hon valde till flstman
en afdankad prlstman,
som stadensbodknoddarva du me'.
R-n B'"
Ovanstiende sakkunniga artikel ar f.orfattad
av den kdnde litteraturhistorikern och publicisten
Ruben G:son Berg. Men en Limerick skall ju
egentligen besti av 5 verser (rader), av vilka 1,

Julk orsord et lgdz
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2 och 5 rimmar oL vatandra och ortsnamnet r
forsta versen. Velrserna3 och 4 rimmar likaledes inbordes, men b6r vara kortare dn ovriga
vefsef.
Nu ndr alla vet vad en Limerick dr och hur
den dr konstruerad,inbjuder B-pilens redaktion
till en tdvling om bdsta Limerick, som rimmar
pi Bofors, Nohab, Tidan, \7eda eller UVA.
Kan nigon rimma pi Tidaholm eller Nobelkrut
si ir vederbdrandemycket vdlkommen och kan
kanskefi ett extra pris.
Tdnk nu ut lustiga och trevliga rim och skriv
ner verserna. Sdnd in Limericken under adress
"Limericktdvlingen", B-pilensredaktion,AB Bofors, Bofors.
Insdnda Limerickar bedomas av Redaktionskommitt6n samt av resp. Redaktionsutskott,
eventuellt med hjiilp av hogre litterir sakkunskap. De bdstaLimerickarna fL f.ina beloningar
och publicerasdessutomi kommande nummer.
Vi hoppas att den nu snart kommandeviren
skall sdtta f.art i alla domnade poetiska andar.
Rim till de olika firmanamnenfinns det gott om.

B-pilens julkorsord samlade ett mycket stort antal
svar, ca 350 st., av poststdmplarnaatt ddma insdnda
frln
alla koncernfdretagen. Redaktionskommitt6n
granskade,under iakttagandeav alla vederbcirligaceremonier, de inkomna svarenoch fann att samtliga pristagare mirkligt nog voro frin Bofors eller Nobelkrut.
Ett ord, m 23 lodrltt, godkiindesi tvi versioner
"bannade" och "varnade", eftersombida passadetill
"Gjorde man den (dum)dristige". HIr nedan prislistan.
Fdr$a prh:
Hem Ivar Karlsson,80283, Avd. A.
Andra pris:
Herr Nils Ivarsson,81781, Avd. FSR.
Tredje pris:
FrcikenAnna-LisaLindberg, ,3t18, Avd. RA 2.
Trdstpris:
Herr John Malmhester,75426, Avd. NB 70.
Herr Filip Holmstriim, 7062, Avd. VK tt.
Herr P. O. Malmquist,80604, Avd. EIF.
Herr Gottfr. Johansson,80848, Avd. B 3.
Herr S. Engquist, 82087,Avd. EDM.
Frdken Karin rJ7ester,83348, Avd. EFT.
Herr Bertil Kednert, 75240, Avd. NVN.
Herr K.-E. Hedfeldt, 81224,Avd. PM.
Herr Bertil Kling, 81908, Avd. VF.
Herr Stig Eric Ericsson,19451,Avd. KA 75.
Redaktionskommitt6n lyckdnskar pristagarna och
tackar dvriga deltagarei tivlingen fdr det visade stora
intresset.
Kal/Jtad 1953, Nermarc Ttycksaker 89818
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Redaktionskommitt6
GoSTA ANDREE, Fil.kand.(FRK)
Representantfcir avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Fdrbundet
ARNE GILLBERG, Expeditdr
g
Representantf6r BjcirkbornsFabriksarbetarefackfdrenin
RAGNAR LINDAHL, Fcirman(VL 20)
Representantfdr Avd. 153 och 281 av Sveriges
Arbetsledaref<irbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Representantfcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefrirbundet
ARVID \fAHLQUIST,
Overingeni<jr(NT)
Representantftir AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

(EP)
Fil. lic., Socialkurator

Redaktionsutskott
Noho,b
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Representantfcir Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantf6r SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
f6r NohabsArbetsledareklubb
Representanr
UNO TELL, Ingeni<ir
Representant
fcir Nydqvist tr Holms AB:s ledning
Tidaholmsoerken
CARL SJOGREN, Montcir
for Avd. 163 av Svenska
Metallindustriarbctarefcjrbundet
Representant
THORE JOHANSSON, Fcirman
(SAFavd.70)o. Tjdnstemln(SIFavd.19)
Representant
f6r Arbetsledare
EVALD MOLIN, Korrespondent
fcir AB Tidaholmsverkens
Representant
ledning
Wedaoerlten
GUNNAR AXELSSO N, Elektriker
Representant
fcir Sv.Metallindustriarbetarefcjrbundets
verkstadsklubb
fcir Efterkalkylavdelningen
CARL BERG QVIST, Fcirestindare
Representantf<;r Sv. Industritjdnstemanna-Fcirbundets
fciretagsklubb
JOHN GAU, Gjutare
gjuteriklubb
Representant
fcir SvenskaGjutarefcirbundets
GOSTA LIN DH, Chefmetallurg
Representant
fcir AB V. Dan Bergmansledning
SVERRE NICKLASSO N, Fcirman
Representant
fcir Sveriges
Arbetsledarefcirbunds
fdretagsklubb
AVA
G O STA FRED RIKSS O N, Fcirsiiljningschef
Representantfcir SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer
Representant
fcjr UlvsundaVerkstdder
AB:s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Reoresentantf<ir UVA : s verkstadsklubb
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att produktionen av tackjdrn tikat pi ca 6o miljoner kronor f'il 1952
frin 8)0 tusen ton 1951 till 1.050 mot ca )3 miljoner kronor f'& FLrL951.
Boforsverken
vid
Fdretagsndmnden
tusen ton 1952, av gdt fran 1.t00
1952 l95l
milj. kr.
av
dispomilj. kr.
ordfdrandeskap
under
tusen ton 1951 till 1.770 tusen ton
hdll
nent Eaert Wiikander mindagen den 1952 och av valsatoch smitt jdrn och Valsverksprodukter... L4,2 I2,8
3,6
2 mars 19)3 sitt fdrsta ordinariesam- stil fr&n 980 tusenton 1951till 1.090 Handformat gjutgods . . J,4
tusen ton 1952. Aven produktionen Gjutgodsfrin mek. gjumantride fiir iret.
4,4
3,3
teriet .
av jdrnsvamp har under 1952 jd'mf6rt
2,5
3,5
med &ret dessfiirinnaniikat, frin 40 Press-smide
Konjanktarlhget
utbygg4,6
Ytterligare
3,3
ton.
tusen
till 45
Klensmide
jdrnsvampverk
i
Oxelijsund,
7,t
5,6
av
renader
Heiarsmide
i
D)sbonentlY/iikanderberdrde
jdmte flera orter Bil- och traktordetalier. 11,1
8,4
dosdrelsen ftir denna programpunkt Persberg, Hofors
flerdubblad jdrn' Div. verkstadsprodukter 6,,
7,0
till
leda
till"en btirian omfattningenav landets komma att
de
ndrmaste
inom
svampsproduktion
av
produkimport och export liksom
Stegringeni faktureringsvdrdetfcir
att Bofors
tionen under Lr 1952. Enligt Kom- &ren.^Det kan erinras om
1952
beror huvudsakligen p& 6kade
jdrnmerskollegii vdrdestatistikuppgick ex- kommer att f& sitt huvudsakliga
priser som ftiljd av f6rsdmrat penporten under 19t1 till ett vdrde av svampsbehovtickt genom leveranser ningvlrde och icke pi nigon ndmnb.zz| ^ilioner kronor men fijr 1952 fr&n Oxelcisund.
vdrd kvantitativ iikning.
Det allmdnna konjunkturl[get har
blott till 8,091 milionet ktonor, meVdrdet av hittills under iret indan motsvarandesiffror fdr importen knappastfdrandratssedantidpunkten komna order i civila stilptodukter
var 9.184 miljoner och 8.936 miljo- fcir-idreg&ende fdretagsndmndssam-uppg&r till drygt 4 miljoner kronor,
ner kronor. 1952 uppvisar silunda ett mantrdde och m&stesilunda alltjZimt medan n-iotsvarande
vdrde fdr 1951
importiiverskottp& 845 miljoner^kro- betraktassisom i hiig grad labilt. Pri- var 8.1 milioner samt fdr 7952 6,4
noi mot ett exPortciverskottPi 41 serna dro fortfarande mycket tryckta miljoner kronor. Av de redovisade
vilmilioner kronor f& fu 1951. Den fcir pappers-och n-rassaindustrin,
siffrorna fnmgltr, att ordering&ngen
ket sammagiiller for trivarotna, dven hittills under iret varit jdmfiirelsevis
stiiista exportminskningen faller pi
o1r fcir dessa senare avsdttningen lig. Den sdmstabeliggningen har fcir
papper och paPPersmassa.
sett varit tillfredsstillan- nlrvarande mekaniseradestilgjuteriet
kvantitativt
exPortvarorna
viktigare
Bland de
kan ndmnas idrnmalm fiir 9oo mil- de. Handelsllrnet har varit ftiremil
och klensmedjan.
joner, jdrn och stil f'or 727 milioner' for upprepadeprissdnkningari utlanFiirfr&gningsfrekvensenf6r bolamaskiner for L.033 n-riljoner,fartyg det, vilket i sin tur lett till motsva- gets civili stilprodukterdr emellertid
t6r 467 miljoner samtvaPenoch am- rande sinkningar av de svenskahan- ilrmast sirirredn tidigare,vilket ftirdelsjirnspriserna.Dessapriser,tidigare hillande torde bero pi att kunderna
munition fiir 81 miljoner kronor.
P& importsidan rePresenteratid:rn uppe i 70 kronor per 100 kg.,,ha nu numera overg&tt f rltn att kcipa ett irsoch stil tigg milion.r, maskiner1.076 piessatsned si 13ngt,under 60 kronor behov i taset till att ticka sitt behov
milioner, stenkol och koks 808 mil- per 100 kg., att de icke ldngre ge fcir stunden. Man torde kunna rdkna
och knaPPastens tdcka med mindre kvantiteter
ionbr, brdnnoljor och bensin 892 mil- nigon vinst
Per order,
Handelsidrnjoner och textilmaterial 943 milioner tillverkningskostnaderna.
dven om totalkvantitetenicke skulle
verken befara ytterligare prissdnk- komma att sjunka. Avgorande fiir
kronor.
dkade
Exportenav jdrnmalm 6kadeunder ningar som en fiiljd av den
omsdttningen dr prissdttningen och
jirnkontinentala
hos
de
kapaciteten
och fcjr Bofors gdller
fu ti52 j?imfiirtmed 19)1 med 670
ieveranstiderna,
tusen ton till 1t.666 tusen ton. Det verKen.
det ati i f<irsta hand fors6ka istadSchumanplanenhar numera bdrjat komma kortare leveranstider.
kan i detta satnmanhangvara av inverka
och frin och med den 1o febr.
tresseatt nimna, att Stribergs Grufve
Man moter en alltjdmt hirdnande
priser i
gemensamma
tillZimpas
1953
100
ca
av
AB svarar fdr en exPort
konkurrens, och frin boiagets sida
tusenton jdrnmalm.Exportenav tack- de sex till Schumanplanenanslutna sdres allt f<ir att underldtta ftirsnljjlrn, som under 1952 uppgick till 50 linderna fiir kol, koki och skrot. Tulningsmiijligheterna.Frjr ndrvarande
tusen ton, 1r nigot mindre dn 1951, larna mellan nimnda liinder ftir ifriunderstjkasfdrutsdttningarna att salia
medan exportenav ian och st&lunder gavarandeprodukter ha tagits bort. varmvalsatkvalitetsst&ltill USA. Ett
skattelindringar. fdrs?iljningsbolagf<ir bolagets civila
fuen I95i och 1952 dr av ungefdr likasi forek-ommande
vartabla,
enda
Den
ton'
Prisernapiverkan- produkter har nyligen bildats i Holsammaomfattning med 165 tusen
fraktkostnaderna. iand, och tidigare ha sidana bolag
numera
dr
faktorn
de
under
Importen av skrot uPPgick
har kon- tiilkommit i Beleien och Italien.
vidkommande
Bofors
Fcir
medan
ton,
tusen
till
ir
90
fdreg&ende
Frir krigsrnat.ii.l..t rider f6,r nlrmotsvarandesiffror f<ir tackjirn var junkturutvecklingen under den senaste
120 tusen ton. ImPorten av varm- tiden lett till att exportprisernafdr varande en i stort sett ofdrdndrad
ochr/eller kallvalsat jdrn och stil dka- kvalitetsstil mist sdnkasmed > d to 7a. konjunktur, dven om man P& senaste
Bokslutet for 1952 skall ftirelZiggas tiden kunnat fdrmdrka nigon avmattde till 790 tusen ton fdr 1952 mot
750 tusen ton 1951. Denna senare styrelsen den 17 mars och bolags- ning p& denna front.
For Nobelkruts civilkemiska tillimport miste betraktassom onormalt stimma kommer att h&llasden 11 mai.
Frin underlasen fdr bokslutet kan verkningar zir situationenfortfarande
stor och torde till en viss del ha gitt
lager.
antecknasf<iljandetillverkningssiffror bekymmersam.
till grossisternas
Vid Nohab rider god sysselslttDen inhemskaproduktionenav jdrn ftir stil fcir ir 1952 jd,nfott med
Till 50 /o d'rNohabs kapacitet
ning.
fu
I95r.
3r
slafiiregiende
under
och st&l har
Totala faktureringssumman ligger ianspr&ktagen fdr Boforsleveranser,
git alla hittillsvaranderekord, i det

Bolorsverken
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I
i iivrigt Nohabs egna produkdieselmotorer,turbiner och el-lok
nna god avslttning.
Bolagets kapitalbehov har under
me Zr blivit allt stiirre som fiiljd
de stora nyanliggningarna vid
Kilsta och Nobelkrut samt i dn hdgre
pi grund av penningvdrdetsfall.
att tillgodose detta behov har
bolaget som bekant fdr drygt ett &r
sedan upptagit ett fiirlagslln h z0
miljoner kronor och i dagarna ett
obligationslin i 40 miljoner kronor.
Av en j2imfcirelsemellan bokslutet
1945 och det senasttillgZingliga bokslutet f6r fu L95l fnmglr, ^tt ar.skaffningskostnaderna f<ir samtliga
anldggningar och maskiner iikat med
L21,2miljorcr kronor fr8n 119,1miIjoner r)45 tlll 240,3 miljoner kronor
har
l9rl. A anskaffningskostnaderna
till och med 1951 avskrivits sammanlagt 1.60,5miljoner kronor, av vilket
belopp 54,8 miljoner faller pi tren
Det bundna kapitalet
1945-I9rr.
har emellertid Zindockokat med 66,4
miljoner trln L3,5 miljoner fu 1945
tlll 79,9 miljoner ltr 1951,. Hiirtill
kommer, att medel motsvarande11,9
miljoner kronor placerats i aktier,
huvudsakligeni dotterbolagen,medan
9 miljoner kronor utl&nats till dotterbolagen.Under samma tidsperiod har
vdrdet av lager och produkter i arbete
iikat med 44,t miljoner f $n 43,2 miljoner till 87,3 miljoner kronor. I
sjilva verket har denna dkning pi
grund av inflationen varit lingt stdrre,
men har genom reservationer mot
prisfallsrisk hlllits liga och tdmligen
fasta i-priser p& lagervaror och produkter i arbete.
Ovan har redovisats en kapitalftirbrukning p3' L3L,4 miljoner-kronor,
vattill komma avskrivnin sat L Lrsvinstermed 54,8miljoner k"ronor.Till
fdljd av den ijkade omsdttningen har
bolagetsfordringar under sammatidsperiod iikat med 39,3 miljoner kronor; totalt skulle s&lunda, om man
bortser fr&n avskrivningarna, ha bundits kapital fdr ca 170 miljoner kronor.
Fiir finansiering av detta kapitalbehov ha bolagets likvida medel
minskatsmed 61 miljoner, aktiekapitalet nytecknatsmed 19 miljoner, fdrskotten 6kats med ntua 40 miljoner
samt disponibla medel 6kats med 13
miljoner kronor, vilket tillhopa gdr
ca L33 milioner kronor. De redovisade siffrorna hinfiira sig till irsskiftet
L95L-L952, och kapitalbindandethar
under 1952 fortsatt dels genom fortliipande investeringar i Kilsta och

Auldnin gsAontoret f 6r timaoliinade
har tv& huvuduppgifter, nimligen att
ombesiirja utbetalning av ldner och
att handliigga ffirgor rdrande personalanstdllningar och omplacering av
Film.en "Vad kostar det?"
personal.
Som ett led i den s. k. "aktivisevisades
Aul l)ningt k ont oret f dr mhnadsaalii ringen av Fdretagsndmnderna"
en av EkonomiskInformation inspelad nade har samrna huvuduppgifter ljudfilm, "Vad kostar det?", vilken lcine- och anstdllningsd.renden.
behandlar kostnadsfrigorna inom ett
lnl r esseAont orelr arbetsuppgifteriro
f<iretag.
dels av redovisningsnatur,dels av perNobelkrut, dels genom fortsatt 6kning av viirdet p& lagervaror och produkter i arbete.

Kr i gsmateri elf 6rsiil i ningen
Maior Bostriim ldmtade en orienterande redogdrelse fcjr hur Bofors
bedriver sin krigsmaterielf6rsiiljning.
Personalkontorens or ganisation
Dlt direkti)r Nord.qui$ blivit fiirhindrad att nd:rvaravid dagens sammantrdde, ldmnade hans suPPleant,
kantrer H enning, fdljande redogd'relse
fiir denna programpunkt.
Vid Foretagsnimndenssammantrdde i septemberi fjol fiirel&g en skrivelse frin arbetarparten,vari pitalades
vissa brister i bolagetspersonalorganisation och fiireslogs, att en utrednlng
m&tte gdras av i skrivelsen beriirda
fcirh&llanden.Fdretagsndmndenbesldt
i anledning hdrav att hos bolaget anhilla om en sidan utredning.
Fijr denna uppgift har bolaget tillsatt en kommitt6, i vilken ingitt
representanterfd,r berdrda personalavdelningar samt direktdr Nordqvist
och kamrer Henning. Expeditdr Pettersson har beretts tillf?ille att p& ett
tidigt stadium utveckla arbetarpartens
synpunkterpi frngekomplexen. Vidare
hai kontakt i denna friga tagits med
iivriga personalorganisationer. Kommift6n har sedanbehandlat och diskuterat samtliga ffi''gor och spiirsmil,
som ha att gcira med bolagets personalorganisation. Kommitt6ns arbete
dr i stort sett avslutat, och en redogdrelse fdr resultatet av detta arbete
kunde ddrfcir nu ldmnas.
Till en biirjan llmnades en kort
orientering om personalorganisationens nuvarande utformning och huvuduppgifter. Till personalorganisationen hdra fdljande avdelningar och
funktiondrer.

sonalvirdande karaktdr. Hit hiira silunda budget-, avrdknings- och vissa
skattefrigor, frigor om fdrskott, olycksfallsersd.ttningar,handhavandetav familjebostiider, brdnslef<irs?iljning
etc.
Perconalregis!rel skdter registreringen av de anstlllda.
Socialkuratorn, vars uppgifter dro
av huvudsakligen personalvirdande
karaktdr, handl?iggerpersonaldrenden
av skiftande slag och tjlnstgcir som
ridgivare &t de anstiillda i allehanda
ftlgor angitende arbetsfiirhillanden,
bostad och familjefdrh&llanden, ekonomiska fcirh&llanden etc.
Personalbontulenten,
som ocksEhat
ett vidstrd.cktarbetsomride, svarar fdr
uthyrningen av bolagets ungkadsbostider, ldmnar rid och anvisningar i
socialvirdsfrigor, utfdr hembesiik,
ordnar med studie- och fritidsverksamhet, utfor utredningar av olika
slag och ir de anstdllda till hj2ilp i
olika avseenden. Personalkonsulenten
har mottagning vid Kilstaverken tvi
dagat i veckan och tjiinstgdr d2irvid
samtidigt som intressekontorets
ombud.
B&de socialkuratoroch oersonalkonsulent sti i mycket intim kontakt med
de olika personalavdelningarna,och
det rider ockst ett my&et bra samspel de olika personalorganenemellan.

Kommitt6n har funnit det angeldget att fr&n avl<iningskontoretavskilja
de lrenden, som ha med personalanstiillning att g6ra, dvensomatt sirskilda lokaler anordnas, liimpliga fdr
mottagning av de anstdllningssdkande.
Frinvaron av ett sirskilt besdksrum
eller mottagningsrum har mhnga
ginger kints ganska besvirande ftjr
bida parter. Det f<irekommer ofta
frlgor av s&dankaraktir, som de anAvlciningskontor fdr timavldnad stdllningsiikande inte gdrna ijnska
ventilera i nlrvaro av fle:ir- Dersoner.
personal
Avldningskontor fcir mflnadsavlijnad Det har emellertid hittills inte varit
miijligt att ordna slrskilt mottagoersonal
ningsrum.
Intressekontor
Personalregister
Den av kommitt6n verkstdllda utredningen har fdretagits vid en mycSocialkurator
Personalkonsulent
ket lZimplig tidpunkt. Medan alla

r--

kontorslokaler och dvriga utrymmen i
bolaget iro ianspriktagna, mlnga
gtnger till bristningsgrinsen, hat
visst utrymme blivit disponibelt pi
avliiningskontoret i sambandmed den
omlZiggningav ldneutrdkning och ltineredovisning,som gjorts under l9)2.
Som bekant redovisas numera efter
denna omliggning ldnerna i h8lkortsmaskiner och detta har medfiirt, att
flera personer och vissa utrymmen
frigjorts f6r andra uppgifter och
Indam&l.
Kommitt6n f6reslir, att anstdllningslrendenaoch med dem sammanhlngande frl'gor f.lyttas frin avlijningskontoret till ett sdrskilt autkllningtAontor i omedelbar anslutning
till personalregistret. Hdrigenom beredai battre miijligheter ftir god och
osttird kontakt mellan bolagets tjZinstemln och de arbetsdkande.
Kommittdn ftiresHr vidare ett sdrskilt anstlllningsformuldr, att ifyllas
Overenskommelse
av de arbetssdkande.
har triffats med arbetsfdrmedlingeni
Kadskoga om ifyllande av detta formulir redan vid vederbdrandearbetsstikandesbes6k i arbetsf6rmedlingen.
Med detta fiirfarande istadkommesen
fdrenkling av arbetsrutinen p& anstdllningskontoret.
Aoli)nin g kontoret f'6r timavldnade
ffu enligt den fdreslagna oml?iggningen renodlade arbetsuppgifter._ I
expeditionsrumplaavlb,ningskontorets
cerasde tilnstemdn, som ha hand om
avldningskontorets kassa och som
I anslutning
handl[gga skattedrendena.
till exoeditionsrummetordnas ett sirskilt rum fiir avl6ningskontoretschef.

utbetalning tjnskas. Det Ir givet, att Ouriga iirenden
ett snabbarefdrfarande fcir erh&llande
av fdrskott iven i fortsdttningen kan Omplacering av personal
tilliimpas i s2irskildafall.
Herr Ragnar Olson meddelade,att
Pertonalkontulenten skulle enligt man gl2idjandenog lyckats utan stdrre
kommitt6ns ftirslag avlastas arbetet svirigheter omplaceraalla permitteramed ungkadsbostlderna och d?irige- de arbetareutom 4 styckenfrin Byggnom fi mera tid att agna sig it perso- nadsavdelningen. Det kunde vidare
nalvirdsuppgifter. Fcir sin verksamhet nlmnas, att, sedan ett skiftlag indravid Kilstaverken erh&ller personalkon- gits vid den pulvermetallurgiska avsulenten ebt centralt beliget mottag- delningen, alla av denna indragning
ningsrum i smedjanskontor med mot- beriirda arbetare kunnat omDlaceras
tagning onsdagar och fredagar kl.
pi annat hilt inom bolaget d.vensom
M.OO-I5.45.
Personalkonsulenten att de arbetare, som beriirts av dndhar vidare mottagningi VA 80 tisda- ringar i driften vid VA 50, likas&
gar kl. 14.00-15.00.
kunnat omplaceras.
Kommitt6n fdresl&r utdkade exbed.iOuerin genj dr lY/abI berg meddelade,
fionttider f<ir samtligapersonalkontor att, bortsett frin den pulvermetallurenligt fdljande.
giska avdelningen och miijligen gjuteriet, nigon inskrdnkning i driften
mnndagar l
under den ndrmaste tiden icke vore
1030-12.30
tisdagar
|
aktuell.
rc.oo-tl.lo
onsdagar (
f rcdagat
torsdagar
ldrdagar

I
14.30-17.50
11.00-13.00

6 uerin genj 6r Str i)mberg fijrklarade,
att man inom verkstddernahade god
beliiggning for den nirmaste tiden,
bortsett miijligen fr&n vissa avdelningar i Boisverken. F6r de ndrmaste
sex minaderna f.'drelhgedock tillfredsstdllande belZiggninginom de bercirda
avdelniogarna.

Kommitt6n fdreslir slutligen, att
skyltar uppsdttas med klara anvisningar om var olika drenden handftiggas. Under expeditionstidernafinnes
dessutom alltid en vaktmistare tillgiinglig som kan lZimnaupplysningar.
Enligt kommitt6ns fd,rslagskulle s&- Rakettillverkningeni plitlunda samtliga personalavdelningar verkstaden
bibehillas. Det har nimligen i prak6 ueringeni i)r Str i)mberg meddelade,
tiken visat sig omiijligi att till ett enda
att, d& man 1948 uPPtog tillverkning
personalorgan sammanfcira alla de
av raketer, denna tillverkning fiirlades
mingahanda arbetsuppgifter,som &vila
till projektilverkstaden. Di emellertid
de olika personalavdelningarna.
tillverkningen senare skulle ske i
Enligtkommitt6ns uppfattning skulle
stiirre skala, miste ny lokal stikas,och
bolagets personalorganisationefter de d?irvid tog man i ansprlk vissa,genom
Kommitt€n har funnit l[mPligt
indringar och tillZigg som ftireslagits nedllggande av ramtillverkningen fdr
ftiresll, att samtliga frigor angiende fi en god utformning, som tillfredsVolvo, ledigblivna utrymmen i PHtbostlder, inklusive ungkarlsbostdder- stdller anspr&ken pi effektivt arbete verkstaden. Denna lokal var emellerna, i fortsittningen handllggas av in- och de krav pi setvice,som de anstllltid icke sdrskilt l?impad fiir rakettilltressekontoret. Som tidigare ndmnts, da ha ritt att stdlla.
verkningen, och det har l2ingevarit ett
har personalkonsulenten tjiinstgjort
En utfdrlig redogiirelseiiver Perso- 6nskem&l frin bolagets sida att om
som intressekontoretsombud vid Kilnalavdelningenslokaliteter och orga- miijligt flytta denna tillverkning frin
staverken. Med hlnsyn till den iikade nisation kommer i ndsta nummer av plitverkstaden. Man skulle hlrigenom
omfattningen av driften vid dessaverk B-pilen.
l& erforderliga utrymmen fijr att i
fiireslir kommitt6n, att fdr valsverkets
Olson fnmhdll i an- olitverkstaden kunna utfcira fdrekomHerr
Ragnar
vidoch f?lrdigstZillningsavdelningens
slutning till den limnade redogiirelsen mande kantbearbetning och andra
kommande en tidskrivare fnr repreftir kommitt6ns arbete,att man i arbe- frdsningsarbetenav pltt, vilka arbeten
senteraintressekontoret. Personalkontarhill vore tillfredsstZilld med kom- hittills mist utfiiras i kanonverkstaden.
sulenten skulle emellertid tillsvidare
mitt6ns arbetsresultat samt att man D& bolaget f<ir ndrvarandeicke dispovara intressekontoretsombud i smedia
hade anledning tro, att den fd,reslagna nerar dver nhgta fdr rakettillverkoch stllverk. Kommitt6n har iven
ningen l?impligautrymmen, har denna
organisationenkommer att verka till
behandlat den minga glnger besvirtillverkning tillsvidare fiidagts hos en
allmin
bel&tenhet.
liga f.rlgan om f6tskott och fdresl&r,
firma i Orebro. Skulle liimpliga" :ut'
Disponent lV ij hand'erkunde slutliatt skriftlig ansdkan om fcirskott i
rymmen senarebliva tillg?ingliga,komfortslttningen ldmnas till tidskrivaren gen konstatera,att ftln Fdretagsndmnmer
sannolikt rakettillverkningen att
pi respektiveavdelning fdr vidarebe- dens sida inte fanns n&gonting att
i bolagets egen regi.
iterupptagas
fordran till intressekontoret. S&dan erinra emot kommitt6ns f6rslag till
Herr Edain Carlston frarnhiill. att
ansdkan b6r helst giiras dagen innan organisationav personalavdelningarna.
A

itgiende tendenseni Europakan mdjligen mildras genom de krigsmaterielbestlllningar fdr Visteuropas fdrsvar,
som mr p& amerikanskt initiativ plaMarketenterifri.gan
ceras ut i atlantpaktldnderna. Den
Direkti)r Od.elbergredogjorde fdr liberalisering av handeln, sorn de till
det fcirslag, som uppgjorts att l&ta OEEC anslutna ldnderna fiirpliktat sig
bygga om villa $ (strax utanf<ir stora till, har icke kunnat fullfiiljas helt,
porten) till marketenteri. Kostnaden vilket medftjrt komplikationer for det
inkl. utrustning hade beriknats till
internationella handelsutbytet, mdrk80-100.000 kr., varvid maten skulle bart bl. a. fdr den svenskaverkstadstagas ferdiglagad fr&n restauranti sta- industrin.
den. Serveringenskulle sannolikt f&
Frir Sverigesvidkommande har proske i tre matlag,vilket fdrutsdtter dels duktionsvolymen 1,952 varit ett par
en fdrlZingd lunchrast, dels fiirskjut- procent ld'gredn 1951. Minskningen
ning av rasten mellan olika verkstads- faller i huvudsakpi konsumtionsvaror,
Herr Ragnar Olson fnmhijll, att avdelningar. Ombyggnaden berdknasisom textilier, skor o. dyl. Fdr n?irman i arbetarhill ansig, att de yrkes- des kunna vara klar till hiisten. En varande mdrkes en tendens till dkad
arbetare,som fristdllts i sambandmed f6tfrlsan kommer inom kort att sdn- produktion inom dessaindustrier,men
nedliggande av rakettillverkningen i das uitill de anstdlldafdr att f& klar'
dlremot en nedging fd,r kapitalvarubort beredasandra ar- het om hutu minga, som avseranvlnda
ol&tverkstaden.
industrin. Prognosenf6r 1953'fu f6r
betsuppgifter innan, s&somskett, ny- marketenteriet, si att anordningarna Sverigesdel minskad privat men dkad
anstillning av personal igt rum.
kan planerasddrefter. Direktdr Odel- offentlig investeringsverksamhet.Maberg viidjade till alla att bidraga till
skininvesteringarnai den privata inatt riktiga svar llmnas in.
Fiirslagsverksamheten
dustrin berdknas siledes komma att
Herr lobn Larsson fdrklarade, att nedg&till ca 7) /o w f'6rra trets niv6,
0 oeringenj 6r Str dnzberg meddelade,
att Fiirslagskommitt€nvid sammantrl- fdrslaget tillstyrkts ffin arbetarnas vilket innebir en motsvarandeminskning av de maskintillverkandeverkst[de den 25 februari l9)3 behandlat 20 sida under f6rutsdttning, att det fir
dernas orderinging. Arbetsldsheten
olika fdrslag. Tre av dessa fdrslag ansessom ett provisoriumi vlntan pi
hade bordlagtsvid sammantrddetden ett sttirre, fullstdndigt marketenteri. torde komma att dka sakta under tret,
11 november 1952, medat dvriga in- De kollektivt anstdlldasorganisationer men vdntas ei bli av oroande omfattning, och konsumtionen anses bli
kommit under innevannde ht. 1'2 av skulle inom kort ta stiillning till
inom
ofdrdndrad.Exportfdrs2iljningen
fiirslagen ha ansettsvdrda beldning, 5 projektet.
visat
en
har
redan
verkstadsindusttin
utredning,
fdr
ytterligare
ha bordlagts
D)reAti)r Odelberg bekrlftade, att
medan 3 fdrslag inte ansetts bdra ombyggnaden ir en provisorisk l6,s- markerad minskning, men orderstocken representem fortfannde i genombeltinas.
ning, men att man dock miste rdkna
snitt ca ett &rstillverkning.
med att den kommer att anvdndasunFdr Nohabs del svararbelZiggningen
Ndsta sammantrdde
der n&graLr fnmlt
nu ungefdr mot vir kapacitet, sedan
Preliminlrt utsattes ndsta fiiretagsen stor del av dverskottet placeratsut
nlmndssammantrddeatt dga rum 8e- Semestern 1953
pi underleverantdrer. Bel?iggningeni
mensamtfdr Boforsverken och NobelSemesternsfiidZiggning hade disku- plitslageriet dr dock nigot fiir lig.
krut m&ndagenden 8 |uni 1953.
terats med de anstdlldasrepresentan- Montageverkstaden dlremot dr 6verYtterligare nigra smdrre irenden ter, och direkrdr Odelberg meddelade belagd.
nu, att semestertidenfastst?illtstill de
fiirekom till behandling.
Pi vattenturbiner har rltt minga
Sm.s tre veckorna 27 juli-L5 augusti.
intressanta ftirfr&gningar kommit in
fr&n olika linder, vilka dock ej lett
Konjurckturlkget
Nohab
till bestzillning, beroende pi fiir hiiga
priser i konkurens med tyska och
I sin redogdrelsefdr konjunktudiiFdretagsnimndenvid NOHAB hitll
andra tillverkare. F6re leveransenav
figa
if
O
elb
er
g
get fiirklarad e d irekt i)r d'
sitt fdrsta sammantrlde f6r iret onsLaseleturbinernablir det en svackai
att
situationen,
internationella
den
om
dagen den 4 mats. Sammantrddet
hdnsyn till
ingen stdrre fdrlndring intrdtt sedan beliiggningen, varflr med
hade formen av ett stdrre informaturbinytterligare
verkstadskapaciteten
vlntar
I USA
decembersammantrddet.
tionsmbte i ndrvaro av ett 100-tal
tagasin.
ha
kunnat
skulle
bestdllningar
&ret
hela
full
sysselsdttning
man sig
representanterf 6r arbetare,tj dnstemdn
Av rullande materiel har vi f. n. i
inom sivdl konsumtionsvaru-som kaoch arbetsledare.
n&got
pitalvaruindustrin, dock med
bestiillning fyra dieselelektriskalok f6r
dr
Danmark och ett dieselelektrisktprovEuropa
Inom
prisniv&.
ijunkande
Nya nlimnd.ledam6ter
koniunkturtindensenfortfarandedver- lok, avsettfcir utprovning i fiirsta hand
vdgande ned&tgiendei flertalet ldnder i Norge. Till TGOJ skall 11 ellok
Fdretagsndmndenhar i tr fitt tvi
nya ordinarie ledamdter, ndmligen blde ifriga om kapitalvaror och kon- levererasndstalar,och fdr SJ har vi tvi
ingenjdr Sdll och fdrman f ontson, som sumtionsvaror. Den tyska produktio- s. k. rapidlok, d. v. s. en ny elloktyp,
representerartjdnstemdnnenresP. ar- nen befinner sig dock i stigande,och i med l&gi axeltryck och hirg hastigNigra iindringar hai dven England ir nedg&ngenej s&markerad het. Direktiir Odelberg v?idjadetill
belsledarna.
intr?itt ifr&ga om suppleanterna.Her- som i flertalet andra ldnder. Den ned- alla att hjalpa till att gdra dessalok si
t arbetarh&llinom pl&tverkstaden
vissedigenaldrig varit slrskilt fdrtjust
i raketiillverkningen, men att man fijr
dagengdrna dnskat behilla rakettillverkningenfdr att icke riskera brist pi
arbetstillfiilleni denna verkstad.Emellertid hade flertalet av de arbetare,
som sysslat med rakettillverkningen,
kunnat beredas andra arbetsuppgifter
inom plitverkstaden. N&gra arbetare
hademan emellertid dnnu icke lyckats
omplacera,och det vore mycket angeIilget, att bolaget fdrsdkte beredadessa
arbetare blsta mdjliga arbeten Pn
annath&ll.

rar Slll och Jonsson invaldes [ven i
frirslagskommitt6n.

bra och billiga som mdjligt, eftersom
konkurrensenfrin Tyskland d.rmycket
h&rd lven vid SJ:s upphandlingar.
Till SJ har dessutomoffereratsdieselelektriskalok oi 7oo hk.
En mycket'markerad minskning av
ordering&ngen pi dieselmotorer har
intrdtt detta ir, beroendep& den osdkra
sjdfartskonjunkturen.Vid en nyligen
fciretagen resa i Norge har konstaterats, att vira priser ligger avsevdrt
ijver konkurrenternas,och aft vi ddrtill har alltf6t llnga leveranstider.
Orderstocken-p& diesel d.r dock fortfarande god. Under 1953 miste vi
dirtill arbeta in de fcirseningar,som
uppkommit i leveranserna,och motortillverkningen miste dlrfcir forceras
dven innevarande&r, trots svirigheterna att fylla pi orderstockenmed nya
bestlllningar. En viss tillverkning av
motorer fiir lager kommer [ven att
giiras fdr att kunna erbjuda mycket
korta leveranstider, framfiir allt pi
dieselgeneratoranllggningar,
fcir vilka
Asea gcir motsvarande lagerupplZiggning av generatorer. Fdr att fi leveranser i framtiden mnstevi dock lven
komma till rZitta med prisfrigan. De
sjunkande stilpriserna giir att vi kommer i ett nigot blttre lige relativt den
tyska konkurrensen. Vi kdper nu detaljer i stor utstrdckning ffir. verkstdder, som kan tillverka dem billigare d.n
vi sjllva, men sjllva miste vi dessutom
fcirs<ika cika produktionstakten. Vi
kom en bit p3,viig ddrmed i fjol, men
detta 6r fortfarande en stor uppgift
fcir Fiiretagsnimnden.
Herr Herman Andersson pitalade
de omfattande kassationer,som fdrekommit av hemk6pt gods, vilka 96'r,
att priset kanske m8ngdubblas pi
dylika detaljer.

nolikt ej bittre kvalitet dn Bjdrneborg,
som nu tyvdrr levererat de axlar, som
mist kasseras. Saken har diskuterats
med Bjdrneborg. Atgirder kan vidtagas fdr att hdja kvaliteten, men dessa
skulle medfdra s&dan fd,rdyring av
axlarna, att man frl,gar sig, om kassationsprocenten1r si stor, att en sidan
fdrdyring skall tagas.
Herr loban Nilron dnskade veta,
om beliiggningen i plitslageriet kan
ydntasbli blttre llngre fram.
Diredti)r Odelberg trodde icke, att
man kunde hoppas pi nigon nimnv?ird iikning av arbetstillg&ngen,som
nog kommer att hella sig i underkant
av kapaciteten.
P ro d.u kt ionsk ommit t i ernas
aerksarnbet
Orcr ingenjdr H oI mquist redogjorde
f6r de produktionskommitt6er,som pi
initiativ av herr Herman Anderssonnu
upprdttats fcir olika verkstadsavdelningar, nd.mligen tvi kommitt€er fijr
turbintillverkningen (tillverkning och
montage i verkstddernaresp. montage
vid kraftverken), en fdr dieseltillverkningen, en fdr gjuteriet och en fdr
smedjan. Dessaha varit i verksamhet
nigon tid och hillit tvi i tre sammantrdden vardera. Frir 40 mm AK, 57
mm AK och rdrmokeri har kommitt6er
helt nyligen utsetts. I alla kommitt6erna har man fdrsiikt fi med reDresentanter fiir sivdl konstruktionikontor
som arbetsledningoch arbetare.Overingenj6r Holmqvist uppmanade alla,
som har nigra synpunkter pi produktionens rationalisering att llmna dem
till kommitt6ledamdterna.

Herr Herman Andertson uttryckte
sin tillfredsstdllelse med att komDirektdr Odelberg bekrdftade, att mitt6erna ordnats avdelningsvis men
kassationerfdrekommer i stor utstrick- ansig,att de bordesammantr-dda
oftare
ning. Under 1952 befann vi oss i ett dn vad fallet varit. Dessutombiir icke
sidant ldge, att vi mnste k6pa gods den uppfattningen, som synesrida pi
dven fuLn mindre goda leverantdrer. en del hill i verkstdderna,
fL firgotfog
Detta miste vi fortsdtta med lven un- f6r sig, att komrnitt6ernaskulle arbeta
der en del av 1953,men st sminingom f<ir att sinka ackorden. Deras uppgift
kommer vi att begrinsa oss till enbart skall endast varu att l2imnabidrag till
fullt tillfdditliga leverantdreroch dirrationaliseringenav arbetet. Fcjrtroenigenom sdnka kassationsprocenten
och de m8.ste skaoas fdr kommitt6erna
vlra totala.kostnader.
frtn de anstllldassida, si att de komHerr Engkuisl tog upp fr&gan om mer att medverka. Herr Andersson
de minga kassationernaav vevaxlar, arrsl.g, att samma synpunkter gdller
frir fcirslagskommitt6n,som likaledes
som han fann mycket oroande.
DireAtdr Odelberg fdrklarade, att borde sammantridaoftare.
det bara finns tvi svenskaleverantdrer
Direktdr Odelberg hade ocks&h6,rt,
av vevaxlar, som Nohab sedan gam- att man pi en del h&ll i verkstdderna
malt har anlitat och har god erfarenhet ffiLgadeiig, om F<iretagsnimndenarav. De utldndska tillverkarna har san- betadep& att sdnkaackorden. Han bad
6

diirftjr alla nirvarande att hjiilpa till
att sprida upplysning bland arbetskamraternaom nimndens arbete. Produktionskommittletna hat till uppgift att
var och en inom sitt specialomr&de
fdresli produktionsfrdmjande itgZirder
betriffande organisation, ritningar,
materialfltjde, verktyg etc., d. v. s.
uppgifter som dverensstdmma med
fdretagsnlmndens.Med ackordssdttningen har de ingenting att skaffa.
Hans uppfattning var, att kommitt6erna borde sammantridahelst varje och
minst varannan minad. Kommitt6ordfcirandenaanmodadestillse att sE
sker. Direktd,r Odelberg upplyste aven,
att produktionskommitt6er efter NohabJ mcinster nu frireslagits lven i
Bofors, och att vi ddrfdr har si mycket
stcirreanledningatt visa, att goda resuliat kan uppnis genomkommitt6erna.
F 6r sI agsu erksarnh et en
o aeringenj dr H olmquist redogjorde
fcir fcirslagsverksamheten
under de tre
ir den pigitt vid fdreiaget (se hlrom
artikel i B-pilen). Hittills i tu har 5
fcirslag ldmnats in till kommitt6n.
Fi)rman lVennerstrt)m anslg, att
Frirslagskommitt6nborde ha obligatoriska sammantrldenvarje m5.nad.Har
man inga ftirslag att behandla, si har
man desto stiirre anledning att sammanttdda.fcir att finna lcisningar fdr
effektivisering av verksamheten. Han
ansng dven, att verkstadsingenjcirerna
borde vara representerade
i fdretagsndmnden.
PFLbegann av herr lobn Larsson
uttalade sig ndmnden fcjr att sammantriden med Fdrslasskommittdnborde
h&llasen ging per-minad.
Efter fd,rhandlingarna visades filmen "Vad kostardet?".
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1) Val f'6rtu 1953:
Ordf.: direkttirS. R:ton Soblman.
Viceordf.: herr K. Hantson.
berr L. Karltton.
Varselmottagare'.
Fdrslagskommittd:
iivering.A, lYahlquist (ordf.), ingenjcirB. Holm
(sekr.),verkmdstare
L. Bodin samt
herra V. HagbergochM. Nilron,
Utt-." "Vad kostardet?"visaO"i)
fr&gorbehandlades.
3) Kvarstiende
Fdrslagom numreringav fabrikshu-

F---{I
en inrangering i planeringsavdelningens verksamhet, varfiir de llmnats
utanf6r. Planeringsarbetetddr handhaves av avd. sjdlva.
Ammunitionstillverkningen hos oss
best&r i laddnings- och sammansdttningsarbete. Detaljer erhnles huvudsaklisen frin Bofors och dessunderVal
lever-antdrersamt frin de militiira f6rDet meddelades att arbetsgivaren valtningarna. Arbetet h?ir blir alltsi
utsettdirektiir Soblmantill ordfdrande slutfasen i en ling tillverkningskedja,
och att till vice ordfdrande atsettshen
ddr vi m&steplanera arbetet med hdnKarl Hanssonfor 3'r L953.
syn till leveranstiderl[mnade av leveemottagavarsel vid permit- rant<irerna. De stiirningar i leveranser
Till
att
llmna\Tahlquist
dveringenltir
5)
ltar av.ar- av detaljer som uppstir har vi smi
en teknisf information, som i hu- teringar och uppsignrngat
berr
utsetts
representanter
betarnas
fdr
miijligheter att inverka pi och detta
sak gick ut Pi en redogiirelse
Karhson.'
L.
anslag
beslutade
bohlsledningen
96,ratt vi mtste hilla stora mariginaler
D& representantfdr arbetsledarna siviil betriiffande leveranstider som i
tin forl'iittri"gslrbeten m' m. under
i saknas i-Fiirslagskommitt€n, fiireslog frltgt om lagerhillning av detaljer. En
tr 1953.Orsikernatill explosionen
ett
ii aerinpen idr W ahlqu)st aii kommitt6n stor del av planeringensarbete best&r
mot
itgdrder
N 1 och Planerade
fem
behandlades. Diskussion uitjkas"frin nuvarinde fyra till
ocksi i detaljbevakning.
upprepande
ledamot
femte
denne
att
och
ledamdter
till
bolagets
oi*ia Ut. a. fdrklaring
Med hjelp av skioptikonbilderredoskall vara en arbetsledare. Ndmnden gjorde ingenjdr \Taller s& fiir planefdrslmrade likviditet efterlystes. Friganbesvarades
till en del helt kort och besliit i enlighet hdrmed, och pL hem ringsavdelningens organisation och
valdes aerkf,enskiitstill ett kommande samman- Hasber1s mI fl. forslag
arbetssdtt.
ny ledamot
till
enhZilligt
miitare"Bodiie
fenolfabrikationens
till
trlde. Orsaken
Planeringsavdelningenbestlr av fy n
efterfr&gadesoch besva- av Ftirslagskommitt6n, som i dvrigt avdelningar: .ammunitionsplaneringen,
nedldggande
rades"ired en redogiirelse fiir anled- omvaldes.
tidskrivareavdelningen, f6riden och
Kommitt6n bestnrs&ledesav f6ljan- avsdndningsavdelningenftir utllndska
ningen till tillverkningens uPPtagande."Fenolfabriken fir betraktassom de ledamiiter: iiveringenjdr \Tahlquist fabriksprojekt.
(ordfiirande), ingenjdr Holm (sekreen beredskapsanlZiggning.
Ammunitionsplaneringen, som utverkmistareBodin samtherrar
terare),
atbetarav
huvudtemat i ingenjdr \flallers
gjorde
ftireslogs
6) Gascentral
Hagberg och Nilsson.
fiiredrag, best&r av sex underavdelledamiiterna. Man upplystes om att
iingar: orderplaneringoch ritningsexfrigan sedanrZitt l2ingevarit p& tal och Film
tdndr<irsplapedition, granatplanering,
att utredning p&gir.
"Vad kostardet?" nering, planering verkorder, emballage
Propagandafilmen
7) Insittande av bid€er samt UPP- visades6ch vilckte berittigat intresse.
och patronhylsor samt sprlngdmnessiittandeav automater f6r sanitetsbinplanering med lager och avslndning.
arbetarledamdterna.
dor f<ireslogs av
ammunitionsavdelningen sorUnder
Kuarsti.ende
frfrgor
Fd,rslaqetom bid6er tillbakavisades
maskinskrivnings- och dupterar
en
vid
under hdivisning till de stora kostnaEn del frlgor, som behandlades
emballage. och
liceringsavdelning,
utrederna. Fr&gan om automaterna
fores&endesimmantrdde, diskuterades
och
ammunitionssamt
detalifcirrid
des. Man stal fr&ga n&gonsjukv&rds- invJ Inget egentligt nytt framkom
sprlngdmnesmagasin.
aff.dtom intressehos denna finnes ftir
dick. Hirr uilge x2rtsioa kom med
Efter att ha redogjort fiir vilka
uppsdttandeav automater.
ett ftirslag om numrering av fabrikssom ivilar dessa avarbetsuppgifter
detta
av
8) Arbetarparten hade begirt ut- husens diirrar och angivande
deras
och
befattningshavare
delningar
viss
redning betrZiffande inrdttande av pi transportorderna,varigenom
till att ftir\Taller
ingenjiir
dvergick
skulle
budqetsysiemfijr arbetarna. Bolaget iattnad fiir transportpersonalen
fortliiper,
klara
hur
planeringsarbetet
av
leverans
staliie sig positivt till frigan under uppsti vid h?imtning och
di en ammunitionsorderingitt:
vissa fiirutvdttningar. Vidare diskus- gocls.
Di Bofors fitt en ammunitionsbesion mellan bolagetochfackforeningen
Skydd;inspekti)r Lt)nnqui$ medde- stiillning, utsindes en order, diir bl. a.
skall upptagas.
lade att sanering av anslagstavlorna angivesbestdllningensomfattning, vad
nya skall sdttas slags ammunition det gdller, leverans9) Tillstind fdr speciellt uttagna pngir och att ett antal
UPP.
att
arbetarepi de olika avdelningarna
tider samt pi vilka ordernummer
av
arbebeg[rdes
lampbyten
fiiretaga
matefial- ocl-r arbetskostnader skall
tarna. Inget fanns att erinra hdremot. P I an erin gsaud el nin ge n
f6ras.
Ammunitionsritkontoretgiir en samPlaneringsavdelningenschef, in get't10) Rapport fr&n Fdrslagskommit'Ett
pi de ritningar som bemanstdllning
fdr
planeringsjdr
f6'r
redogjorde
forem&l
lN/aller,
blevo
fOrslag
pli
t6n.
j?imte detaljfdrteckning, som
diskussion,sdrskilt ett fiirslag till 2ind- avdelningen och dess arbetsuppgifter. hcivas
ring av valsverk och valsmetod, ddr Han framhijll att planeringsavdel- sedan utsdndes till planeringsavdelninqarna i Bofors och hilr. Di ritriister hdjdes fd,r att fiirslaget skulle ningen vid Nobelkrut i ftjrsta hand Ir
ningarnakommer pnbiirjas planeringsutf6ras, trots driftsledningens skep- inriktad pi ammunitions- och sprlngRitningar och materiallista
arbetet.
vlra
del
av
En
dmnesavdelningarna.
tiska instdllning till detsamma.
studerasoch en intern atbetsorder utErg.. avdelningar lZimpasig mindre bra fdr
diirrar framkom och meddelande
ffande fiirb?ittring av anslagstavldmnades. Fdr iivrigt framkom
nytt.
4) Insenidr \Taller redogjordefiir
och dessarbetsrnerinisavdelningen
diskussion
I
efteridliande
Dsifte;.
bl. a. vissafiirslag samt svar
frilgan vafi& icke alla avdelningar
m.Jt"gn" i planeringssystemet.Vimeddeladesatt man strlvar efter
ning av transPortvdsendet.

Vid Nobelkruts Fiiretagsnimnds
kvartalssammantrideden 3. 3. skiittes
ordfijrandeskapetav vice ordfdranden,
berr Karl Hanston. Ordf6randenvar
nlmligen, pi grund av utlandsresa,
ftirhindrad n'irvara.
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s?indes
till alla berdrdaparter, ritningar
Di ammunitionenfirdigstdllts trans- portavdelningensbilar. Han anslg att
skickasut till resp. avdelningar, mate- porteras den till magasin, dZir plats sidana hindelser borde kunna undrialberikning fdretages och material- anvisas av en fdrman. Di leverans vikas.
besked slndes till bokf<iring, fdrs[ljskall ske utskrives packnotaupptaganOueringenjdr lVahlquifi omtalade
ning, fabriksavdelning och centralfijr- de antal lidor, antal skott, vikt, md.rkatt
man strdvar efter en samordningav
rid. Materialbeskeden anvdnder ar- ningar m. m.
transportvdsendet.En s&dansamordbetsledningensomhjnlp vid rekvisition
Overblivna detaljer tillvaratagas, ning bdr motverka
dylika pitagliga
av materialet och anteckning gcirespi
vilket gdres sedanmeddelandeerhil- felaktigheter.
detsamma hur mycket som rekvire- lits att ordern slutlevereratsoch 6verrats ut.
H err Hagberg p&taladefijrhillandet
blivna ammunitionseffekter transporFd,rteckning 6ver samtliga arbets- terastill magasin.Redovisninglimnas att ryckighet i arbetet uppstatt pi sista
tiden i nc-avdelningen. Folk f&r flytta
operationer g6res si upp, verkorder och st ir arbetetn& ordern slutfdrd.
och arbetskortutferdas.
Vid sidan av Lveransordernakom- fram och tillbaka vilket skapar otrevP& planeringsavdelningenfinnes en mer alla prov- och experimentorder, nad. Ar detta nddv2indigt?
bevakningstavla, ddr markering sker vilka i regel icke planeras. DessaorOaeringenjdr lVahlquist anfd,rde
fdr den tidpunkt ordern skall pibiirjas sakar ofta stora stdrningar i det fortati frirsliljningen av lack-nc pi sista
fiir att hinna bli fardig i rntt tid. Vid
lcipandearbetet,m.tt n.iha["r man pi
tiden nedgitt, medan itgEngen pl nc
fdrseningar i detaljleveranserna
e. d. att planera shrskildaexperimentavdel- f6r krut 6kat utdver det uppgjorda
flyttas markeringentill nytt liige.
ningar. En sidan dr redan i funktion
programmet. I och med det har vissa
Se sminingom bdrjar detaljerna i RA och har redan visat att arbetet svirigheter uppsteft.
komma fr8.n Bofors. De itfdlias av flyter betydligt jdmnare. Snart nog dr
packnotoroch noterasav detaljbevak- en sidan avdelning i verksamhetiven Tehruisk
information
ningen. Lagtingen av detaljer har de f6r S?iby.
duerin genii)r lYahlquist informerasenasteEren villat mycket bekymmer
Vid efterfdljande "fr&gestund" be- de ndmndenom fdreliggandeinvesteoch utrymmen har fdrhyrts litet vartvivlade herr Ord,fdranden och ben
ringsplanerm. m.
stansi staden.Fdma Eret fZirdiestZilldes
Helge Karltton v'drdet av angivande
Han biirjademed att erinra om nddemellertid ett nytt detaljfdrriJ, K fS,
av partinummer p& dagrapporterna,di
vdndigheten att alla,parter bleve mera
vilket f6rb?ittrat ldget avsevIrt.
sammanblandningliitt kan ske vid ut- kostnadssinnade
?in tidigare, att ratioP& s2irskildabeliggningstavlor martagning av trotyl frin mellanfdrrid
naliseringar
miste
fd,retagasddr sE.ir
keras den tid det berdknasta att [droch man ansig att det vore l2impligare gtfiligt och att fabrikationsapparaten
digst?illa de olika arbetena. PE detta
att utsdtta partinumret pi de rdda lap- hilles i fullgott skick.
satt ser man litt hur de olika arbetspar som medftiljer varje llda,
Bolagets investerings- och understdllena dr belagda med inneliggande
hillskostnader
kan indelas i tre grupIngenjdr
order och ndr nya order kan tagas i
Waller fdrklarade att det
ur analyssynpunktdr viktigt fdr kun- per, ndmligen: 1) sidanainvesteringar
arbete.
och betydandereparationer som ir av
den att f& rcda pi vilket parti som i
Varje minad uppgdres ett tillverksidan
storleksordningatt anslag miste
olika
fall
anvdnts och i)ueringenjdr
ningsprogram fdr olika ammunitionsavdelningar, diir driftsledningen kan lYablquist att det vid t. ex. en loppkre- sdkashos styrelsen,2) stdrre reparavad d.rav vdrdeatt vid undersdkningen tioner, dock icke si stora att de miste
utldsa vad som skall qijras under midragas fiir styrelsenfdrrdn ev. i efterkunna
gi tillbaka till det trotylpirti
naden. Samtidigt upprnttas dven en
hand samt 3) de dagliga smlrre repadet
giiller.
preliminlr tillverkningsplan strdckanrationerna, som var fiir sig ej drager
de sig ytterligare tre mtnader framht
ShyddsinspektdrLdnnquist ffi'gade s& stora kostnader,men som sammani tiden. Arbetsledningenkan ddrav vad
det kan komma sis att icke alla lagt blir stora summor.
bedrima,vad som kommer att erfordras avdelningar
har inrang-eratsi planeOveringenjdr \Tahlquist inskrlnkte
i arbetskraft, verktyg etc. under nirringssystemet.Man kunde ju tyika att sig till att i huvudsaktala om den melmast fiiliande minader.
det ligger nira till handsatt itminstone lersta av dessagrupper. Han berlttade
Vid sidan hdrav utfdrdas en s. k. den militira sidan planerades
i sin att de olika avdelningarna pl uppmakomponentlistaf<ir patroneringsavdel- helhet frtn rhvara t11l
fiirdigprodukt. ning inlimnat fiirslag till investeringar
ningen upptagandede olika kompoIngenfdr lYaller svarade p& detta och fijrblttringar avsedda att utfdras
nenterna,som skall ingi i de skott sbm
att i t. ex. F-avdelningenpianering under ir 1953. Fijrslagengranskades
skall patroneras.
ingiende, varvid mycket fiill bort och
Man miste dven hilla reda pi vad endastbijr omfatta tidsfiiliden mellan summan
skarsned till mindre ?inhnlforderna
samt
rivarutillgingen,
vilket
som hdnder i fabriksavdelningarna.
ten. Anslagen skall anvd.ndastill fdlarbete
vdl
medhinnes
av
driftsbefalet
Tidigare har veckorapporteririsdnts,
och ingenidr Si1lin att samma sak jande: Fdr ingcentralerna: Ny oljemen det visade sig icke vara tillfyllest,
gdller
krutavdelningarna. Siikerligen brd.nnare i G 4 fd'r en kostnad av
varfdr man nu iivergS.tttill dagrappor- kronor. Den irliga bespaskulle
det
Ltg& mera folk om plane- 20.000:
ter. P3.dessaangiveshur my&et som
ring,
som
denna oljebrdnnare leder
kommit fram under dagen. Ddrutiiver ringsavdelningenskulle skdta aibetet till,. berdknas
uppgn till sammabelopp,
iffiga.
ldmnar kontrollavdelningen rapporter
varjdmte ett jdmnare Engtryckerh8lleJ.
dver kontrolliget m. m. Uppgifterna
Herr Helge Karlsson anmdrkte pi
En s. k. Bromanskulsotning pi econop3, alla dessarapporter infdras pi ett att on6'diga dubbeltransporterfdie- miser och luftfd,rvirmare
vid samma
s. k. orderregisterkort, ett fcir varje kommit vid S?ibyavdelningen.
Den ena pannafdr en kostnadav ca 28.000:order, varigenom arbetetsfdrlopp kan transporten hade verkstlllts av en Sd.- kronor och
som berdknasge en idig
f<iljas.
bybil- och den andra av en av trans- vinst av ca 19.000:- kronor. Dlr
8

man icke endastPt ekonomin, man explosion, bygges nu ett nytt hus.
r iven med att den korrosionsrisk Detta 1r inrlttat sl att arbetet fiirsigfrirefinnes p& grund av det sr.avel g&r i celler. Byggnaden med mellaningtu i oljan betydligt skall redu- v'dggar,golv och tak utfdres av kraftig
. Vidare har mindre anslag be- betong samt med lZitt utblisningsvngg.
viljats ftir komplettering av en del Dijrarna ir konstruerade s& kraftiga
att de stir emot en ev. explosion av
instrument.
har f&tt pengar stora mitt. Huset har konstruerats i
. Transportavdelningen
'till,fterligare en traktorvagn och an- samr&dmed landets frimste expert pi
.slaghar beviljats till dndringsarbeten omridet.
Situationen fijr F-avdelningens del
iK3.
att den ej inbjuder till
Yerkstiderna ha beviljats flrctaga" Ziri dag sidan,
Rationaliseringar pinyinvesteringar.
och
nyanskaffningav vissa maskiner
iir byggt fiir tillF
som
gir
dock.
39
vid
homofiirfarande
tekniskt
nvtt
ett
verkning av paranitrobensoesyra,p&
genfdrblying har inf6rts.
vilken produkt efterfrigan starkt nedVidare har pengar anslagits ftt!
gitt, tages i bruk fdr tillverkning av
vid
kompleiteringav ytterbelysningen
isonikotinsyra samt nikotinsyra. Den
faskompenseringssamt
bredspiren
avseddaappakondensatoreri G 1+,M2 och elektriska frir paranitrobensoesyran
iven
f6r dessa
gfu
att
anvinda
raturen
en
avdelningen,som dven fir skaffa
orodukter.
ny
utrustning.
del
F6r peritfabriken giller det att siika
Aven pi ammunitionsavdelningens
f&
till itnnd en produktion, som ger
iinskem&fharbeskdrning mist ske. S&utbyte, dn vad som nu iir fallet.
bittre
lunda har nej sagts till krav pi iikat
plglr ar'
forskningsavdelningen
Inom
Fiir
fdr
arm6ns
utrymme
Personal.
hdrfiir.
bete
dagen har dven avslagits dnskem&let
Krutavdelningarna kom med rltt
om ett sdrskilt hus frjr siktning av
ansprik, meo dven hir
betydande
kommer
ffiga
Denna
magnesium.
m&stegeddesyxantillgripas. Fiiljande
dock att tagasuPP Pi nYtt.
reparaI tindmedelsavdelningenavser man kommer dock att utfiiras: div.
monteombyggnadsarbeten,
tionsoch
till
atI undersdka de miijligheter
ny tyP pi flera
av
av
sprinklers
ring
har
finnas.
Medel
som
rationalisering
fdr vissa
anslagitstill komplettering av utsug- stdllen, motstindsbromsning
halvautomafdrstik
med
och
valsverk
ningsanordningar och av ytterbelysoch
ningen vid Sp&rljus- och Patron- tiska valsverk. Vidare aerotemper
ny kn&dmaskin
samt
ventilationshuvar
vdgana.
i nc-krutbruket.
I RA kommer en del smlrre bYggFdr dynamitavdelningen har bevilnadsindringar att fdretagas. Experijats
uppstdllning av en maskinsikt i
fltt
och
har
begiirt
mentavdelningen
anslagtill en del instrumentutrustning. U 37. I dagarnahar beslutatsom utEn sak, som v&llat bolaget mYcket fdrande av en anordning fiir kontroll
bekymmer, 2ir de hiligheter som kon- av pentylstubin. Reklamationer av
stateratsi speciellt gjuten hexotonal. stubin har fiirekommit, beroende p&
Ett stort parti ligger f. n. f6r under- att den icke exploderat,vilket i sin tur
stikning om det dr anvindbart eller har berott p& att pentylklrnan icke
h&llit den m?ingd spring[mne som ir
icke. Dir har bolagets militirkemiska
forskningsavdelning konstruerat en avsett. Detta har icke registreratsav
ftirnZimligriintgenapparat,varmed man fiirefintlig kontrollanordning. Ingenkan konstaterahiligheter i granatetoa' j6r Strandell vid forskningsavdelningSkotten skall undersdkas med denna en fick i uppdrag att lijsa kontrollfr&appatat,som ir si utfdrd, att den ger gan, vilket han g1'ort p& ett mycket
en riid ljussignal om hiligheter 6ver en fdrn2imligt s?itti det han har konstruerat en rcintgenapparat,som fortltipanviss dimension ftirefinnes.
de kontrollerar stubinen.
f6r
vilken
Utbyggnaden av TU 2,
overingenj6r \Tahlquist beriirde si
redogjordes vid fiireg&ende ndmnsexolosionen i N 1 och orsakernatill
sammantrdde,ndrmar sig sin fullbordan och en del har redan tagits i bruk. denna. Orsaken var utan tvekan att
Aven ombyggnaden i TU 9 dr snart det kom fram fijr liten mdngd nitrerf'drdig att tagas i bruk. Apparatur har syra. Fijr att rdtt mdngd syra skall
kommit hem och monteringen, evad doseras anvindes en rotameter best&det glller r6rdragning etc., har p&- ende av ett glasriir med en flytkropp
utrustad med en sting, som har till
biirjats.
I stiillet ftir det rum fdr granulering uppgift att kompensera instrumentet
fijr olika triigflutenhet hos syran.Syraav pyroteknisk sats,som fiirstiirdes vid

doseringen hade p& morgonen stillts
pL 820 kg per timme. ExPlosionen
intraffad{tW timme efter startenoch
vid kontroll visade det sig att endast
950 kg gitt igenom aPParateni st?illet
for l23O kg. Under tiden hade en
konstant mlngd glykol runnit till. Fel
har blipi restsyranssammansdttning
fOtlden av att fcir litet syra runnit
"it vilket analys,somtogskl' 8.05,har
till,
visat. Ftjrklaringen till denna minskade syratillfiirsel m&ste vara den att
flottoren har hlngt upp sig, troligen
beroendep& att n&got fijremil kommit
in i glasrdret, eller att syran varit kall
och att det diirfiir klrvat i apparaten.
Det senare dr dock mindre troligt.
Rotameternkommer nu att kompletteras med en annan aPParat,som itminstone ger storleksordningen pi den
syra som rinner igenom, och som har
en roterande flytkropp, s& att man ser
aft den ei fastnat. Dessutom arbetas
pi en kontrollanordniog, som skall ge
utslag di restsyrans sammansittning
icke ir den rdtta. Detta Problem dr
dnnu icke l6st, men arbetehiirp& pig&r
bide hiir och i Gyttorp.
Man frigar sig kanske varfdr den
nddutliisning som finnes, icke anvdndes vid tillfnllet. Detta torde ha berott
pi att personalenldnge trodde sig
kunna klara upp situationen. D& det
visadesig att detta icke gick var endast
en kvar i lokalen och denne stod si
olacerad att han icke kom it niidutldsningen. F&r vi en apparat som anger fel p& restsyran,kan vi kdnna oss
fulftomligt ttygga. Men fijrsijk skall
6ven gdras till konstruktion av en
automatisk ntidutl6sning. Ateruppbyggnad av N 1 p&gir och huset kommer att i princip byggaslika som det
f'6rca. Det visade iu sig att verkningarna efter explosionen var ltterst
sm& pi omgivande hus. Ingen minniska kom heller till skada.
Betriffande nc-avdelningen, n[mnde iiveringenjiir \Tahlquist att den
halvkontinuediga centrifugen i tvittoch malningshusetnu kommit i bruk'
Sivdl en engelsksom en tysk centrifug
har hemkiipts och jdmfdrelser skall
g6ras. Fdrsiik med massatdmningplg&r och i nitreringen har en s. k. solvoapparat anskaffats. med vars hj2ilp
min hoppasfi ned nitreringstiderna,
kanske si lingt att nattarbete kan
undvikas.
Trotylfabriken har f&tt anslag till
en apparatur f6'r speciellkristallisering
av triolja. I hexogenfabriken har en
indring av doseringsanordningenvisat
sig nildviindig och vidare har den ele-

I

vator, som anvendesvid transport av
hexotol befunnits mindre limplig, varfiir den kommer att utbytas mot en
vibratortransportanordning. Dessutom
skall en lagerlokal byggas.
har
Tvh nya sprdngdmnesmagasin
iven beslutats.
Overingenjcir N7ahlquist meddelade, att det linge arbetatsp& en upplysningsskrift fdr de militdra avdelningarta, i vilken rid och upplysningar fcir de anstillda gives. Skriften
dr i det ndrnastef?irdig.
Herr Ordfdranden tackadef6r den
uttdmmanderedogtirelsenoch fdrklarade ordet fritt for frigor, varvid
Heru Gillberg undrade vad den
bristandelikviditetenberoddepi. Kunde det bero pi ftir stor lagerh&llning,
pi svirigheter att fL l&n eller pi bristande betalning fr&n kunder? En ndrmare fcirklaring vore ijnskvlrd vid
kommande sammantrlde,dn direkttir
Sohlmankan ndrvara.

Detta tyder pi att den omtalade riintgenkontrollen ej iir tillrZicklig.
Av daeringenjdr lVahlquists svar
framgick att detta betyder, att man
icke med bestlmdhet kan siga, att det
dr enbart sprengemnet,som istadkommer trasslet. Det ir si mltnga"faktorer,
som spelar in nir det glller ammunition. En viss trygghetfiiljer dock med
rcintgenkontrollen. Han framhtjll med
skdrpa det stora allminna kravet pi
kvalitet som fiireligger. Trots alla
kontrollorgan 1r det dock den mlnskliga faktorn, som har den yttersta betydelsenfdr kvalitetenoch stort ansvar
ivilar ddrfiir alla i tillverkningsprocessen.
PF. frl"ga av herr Orrlfdranden om
icke det laboratorieprov som togs i
nitroglycerinfabrikenkl. 8.05 explosionsdagenkunde ha varskott om att
nigot onormalt fiirelig svaradeiiueringeni1r lVablquitt, att Provet togs
rutinmissigt och att en analystar sin
tid. De den var klar hadeexplosionen
redan intrdffat.

Gascenfual
I skrivelse hade arbetarledamiiterna
fdreslagit inrittande av en gascentral,
fr&n vilken acetylen-,syr- och vdtgasi
ledningar skulle transporterastill reparationsverkstaden,blyl6dareverkstaden och F-avdelningens reparationsverkstad. Hdrigenom skulle den tidsspillan, som under nuvarande fdrh&llanden fcirekommer, undvikas, varjdmte stdrre slkerhet skulle ernis.
Herr L. Karltson understrdk detta
och ansig att ett tubfiirlag skulle
kunna upprdttas i ftirefintliga rum i
reparationsverkstadenoch att gas d[rifrin skulle kunna ledas till arbetsplatserna. Herr Kadsson hemstillde
itt nemndenskulle uttala sig fiir att en
undersiikning om fdrbdttring av nuvarande fiirhillanden skulle verkstillas.

Ingeniiir Dal6n plpekade att frlgan
fleri gittg"t varit fdreom g'ascentral
-ftir
diskussion,bl. a. i skyddsm31
f6r ir
kommitt6n. I anslagsdskandena
I9r3 v^r den iven medtagen, men
Enligt beu Ordfdrandenr isikt har
blev di avslagen. De omtalade rumNobelkruts militdra sida nu en hdgfrLgade vad an- men i reDarationsverkstaden
Herr
1randen
Ordf
dr avsedda
konjunktur av stiirre mitt dn pi mycvar till att fenolfabrikatio- fdr gasvirk, som en beredskaps&tgiird.
ket ldnge. Men det dr vdl s& att No- ledningen
nen efter en tynande tillvaro nu helt Sedan &rsskiftet har ffi'gan kommit i
belkrut, som bara dr en avdelning av
upphiirt.
nytt ldge, ddrigenom att den nYa
ett stort fdretag, icke sjiilvt fir dispodi
homogenfdrblyingsmetoden fordrar
vdl
att
vinst.
Den
ing&r
meddelade,
Dahl/n
nerauppkommen
Doktor
i koncernens samladebokslut och fEr fenolfabrikationen togs uPP under stora mdngder vdtgas. En nY underhjalpa till att uppviga ev. fdrluster pi
kriget var det fiir att framstdlla varan sdkning i samarbetemed AGA har
annat hill.
som r&matetial f<jr vir tillverkning av ig&ngsitts. Det dr icke sikert att det,
och acetylsalicylsyra.Fabri- som vi fdrut trott, gfu att ha en gassalicylsyra
Oueri ngeni dr IY abI quist vitsordade
var icke avsedd att kiiras i st6rre central och diirifrtn distribuera gasen'
ken
pi den miliatt sysselsdttningsgraden
skala och fenolen fordrar stor kapa- Den tyske specialist,som vi anlitat fdr
tira sidan [r god, men pnpekadeatt
citet fiir att vara ekonomiskt liinande' homogenftirblyingsmetoden,anmirkte
vinstmdjligheterna icke dr tillndrmelSknlet till att fabrikationen d& togs vid ett par tillf?illen p& att gasenvar
sevisdesammasom fcirr. F<irleveranupp var, att vi var tvungna dZirtillun- fdr kall och att rdtt instlllning d?irfiir
ser inom landet fdrekommeren utomdei da rldande frirhillanden fdr att icke gick aft fe. Att leda gasengenom
ordentligt skirpt priskontroll, med
dventyra salicylsyra- och acetyl- ledninsar utomhus kan dirfiir tinkas
icke
stoppriser som dr my&et l&ga. Pi exsalicylsyratillverkningen. Detta var vara oiempligt. Utredning pig&r dock.
portmarknaden mdter svirigheter i
ocksi ett av skllen varfiir fiir nlgra Lr
Herr H. Carlsson ifrtgasatte om
form av ganska svir konkurrens.
sedantanken pe uPPtagandeav fabriei kunde ordna si, att man transman
Kaoital har bundits i stor utstrlckkationen togs upp pi nytt. Fenolen dr porteradeett antal flaskor till ett uppning, t. ex. i Kilstavslkel - sn u1
mycket konjunkturkdnslig och priserlag i det fiirefintliga lediga rummet
konkurrenssynpunkt nddv2indig sak.
na har varierat oerh6rt. Di hela vir
och att flaskor efter behov kunde
Lagerhillningen dgnasall miijlig upptillverkning av salicylsyraoch acetylhdmtas d[r. Hirigenom slaPP man
mdrksamhet. Man fitr akta sig f6r fiir
salicvlsvra stir och faller med tillomvdgenijver fijrridet.
stor sidan under vikande konjunktugingen pi fenol besldtsomdndring av
varor
av
fd.rdiga
Ddremot
dr
lagret
rer.
Ingenidr Dal6n genmd'ldehlrtill, att
gamla fenolfabriken till en fabrik med
delvis stort, vilket binder kapital.
betydligt stiirre kapacitet. Nu har utredningen fir ge svar pi den ft|gan.
Overingenjiir \Tahlquist instdmdef. ij.
fenolpriserna sjunkit s& kraftigt, att
Hen Gillberg meddelade att man
med her Gillberg i att frigan bdr fi
det i&e ltinar sig att kiira vir fabrik.
ansettdetta fdrslag varit ett av de bdsta
ansti si att direkttir Sohlman blir i
Mao ffu se den som en beredskapsansom framkommit och att fiirslagsstiltillfalle att ldmna upplysningar.
ldggning, att tagas i bruk, di priierna
laren borde komma i itanke med en
Herr Ordfdranden sadesig ha h6rt blir sidana, att det blir fiirdelaktigt premie. Snabb utredning i fllgan
att man provskjutit med hexotolladda- att siilva tillverka fenol eller de tilldnskas.
g&ngen minskar. Forskningsavdelde granater,i vilka man vetat att hlligOaeringenii)r lVahlquist pipekade
heter fdrekommit, utan att nigot in- ningen skall arbeta p& att fiirblttra
f6rslaget icke Ir nft. Det var reutbyatt
fijr
att
det
ekonomiska
metoden,
med
sidana
trd:ffat och att man skiutit
utan hiligheter med motsatt resultat. tet vid kommandedrift skall bli b?iure. dan i hiistas fdremil ftir behandline.
10

l.-

I

r och autorlater fdr
sanitetsbindor
brbetarnastoalettrum samt uppsdttande av automaterfdr sanitetsbindor.

Oueringeni dr lV ablquist meddelade
att vissattlotm.. fiir lampbytentidigare
utarbetats och att det icke torde mdta
nigot hinder att ldsa frlgan PL angivet sdtt.

Nigra drag i dagenskoniunktatbili. Ekonomiskduersikt.

USA, som under kriget och allt
sedan dess varit snart sagt hela deo
vdstliga vdrldens finansiir, bdrjar till
Arbetarledamtiternahade fdreslagit
svnestrdttna pi att spela denna roll'
inmontering av bidder i de kvinnliga F drslagskommittdn
Det var "lend-lease't under kriget,
u
er'
6
nde,
iira
ordf
"Marshallhj?i1p"diirefter och nu sist
fdrslaget
F6lslagskommitt6ns
Herr Holmstedt taladefdr
protokoluppld,ste
hygienisk
u
i
s
t,
j
I
en
ab
q
Korea ddr USR Ua. stiirstabtirdan.
dr
d
r
lY
n
det
in
ge
att
och framhdll
Ndrmaste anledningentycks vara att
f.rhgaav stora mitt och att det kan let"frln komrnitt6ns sammantride den
under
vidare
Se
istadkomfebnari.
trots all amerikansk hjiilp de euro23 och 26
tln"kasatt en ltisning skulle
"Fiirslagsverksamheten"'
peiskaldndernaej orka med &teruppftlLnvatofrekvensen'
i
rubriken
ma minskning
byeenad, socialvird och rustningar
Herr Hagberg anshg att fdrslag
0 uer)ns en i6r lV ahlquist meddelade
t.i-rI;aigt, utan dra ut pi de sistndmnatt bolasiedningen f.- n' icke kan g& nr 45 vore vdrt att honoreras med
da. Hirigenom har en vissavmattntng
med pi att inmintera bid6er, dl det minst det fyrdubbta maximibeloppet
i affZirsaktiviteteni USA uppst&tt och
dr en^ stor kostnadsfr&ga. Ddremot 250:- kronor, enlr det inbesParar man bdriar ddr "dra it sig iironen"'
'' kunde tdnkas att n&gra enklare anord- storabelopp.
'm
regimen bcirjar ocksi sYna
47, vilket av Ftirslags- Den nya
Fcirslae
ninsar skulle kunna anskaffas' Betrdfav understiidenoch alla
anvdndninsen
fanie saniteisbindorpipekade 6ver- kommittln bordlagts, diskuterades' de minga indra utgifterna och rnenar'
-europeiska
inseniiir \Tahlquist atl s&danafcirsll- Det innebdren ny fdrfarniog vid krut- att de
nationerna borde
fabriken'
inom
valsning.
iai pi ett par ituillen
t. ex. att hejda inflasiiilva
mera
sdra
Automater vore en fiirblttring, men
Hen Hagberg ans&g,att detta fdr- Iionen i resp. Iinder. England fbr
dven det dr en kostnadsfriga'
slae borde'fi [omma till utfdrande' redan en stramareekonomiskpolitik
Herr Nilsson iffiigasatte om icke etst<ittigt med pengar stir att vinna och andra l?inderftilja exemplet. Det
n&gon siukvirdsaffdr kunde tinkas och ett"utf<irund. ult fdrslaget skulle betyderbl. a. hiilda tullar, importrestvaia intresseradav att shttaupp auto- endastkosta3 i 4oo:- kronor' Skulle rikiioner och stdd &t egna exporten,
mater,varigenom n&grakostnaderfdr fiirslaget visa sig oanvdndbartdr s&le- vilket i sin tur innebdr svirigheter fiir
iitgu' Herr Hagberg dem,som vilja exportera,bland demvi'
des k"ostnaden
bolagetej skulle uPPst&.
M"an tommer att undersiika den hemstdlldeatt nlmnden uttalar sig fdr
Vi ha s&lundasnabbt fitt kinna av
att fdrslaget utfijres pi fdrsiik.
saken.
en markant omsvdngningi vira s' k'
falla
o uerinseniiir lVabl quist och ingen- termsof trade. Vira exportpriser
skillnade.n
stiga,
Budget
irjr Sitilii hade en del motargument och vira importpriser
'att
F'6r de
fiamf6ra. Med en skiss p& svarta nu mot tsiz er cirka 6 /o'
skrivelse
i
Arbetadedamdternahade
likadant
det
blir
liinder
framandra
flesta
Man
problemet.
klarlades
begdrt att bolaget skulle itaga sig att i tavlan
om exbl. a. att det [r automatiken i och s& hirdnar konkurrensen
likhet med Boforsverken uPPrdtta hdll
icke
producere
vi
porien.
kunde
Ftirr
det
[r
som
&terfriringenav krutplattan
budgetsystemfor arbetana.
silja, vad
svnrldsta och detta dr icke liist i och vad vi silde. nu kan vi icke
att
producera.
Kamrer Bidrndabl meddelade
med f6rslaeet. Problemet behandlas vi
iSa, d.tt inhemska marknaden? De
friEan behandlatsoch att man 1r posi- f. n. efter- andra riktlinjer pi rititgdrder, som vidtagits fijr att bfinga
tivt" inst?illd till densamma. Budget- kontoret.
ba'iansi folkhushillet, ha gett iinskat
systemkan under vissa villkor infdras'
Herr Holmstedt meddelade,att fdr'
anstor
tillrdcl<ligt
en
resuliat s& tillvida, att prisnivin fiirIil. a. fiiruts?ittes
sijk att l6sa frlgar. tidigare giorts, men
nieorlunda konstaht,folk i allblivit
slutning.Frigan kan liimpligenvida-r,e'
"har
misslyckats. Problemet 6r
detta
att
fiir
btirjat sPara si smitt,
mdnhet
diskuteias t*llun repreientanter
liitt, d& det nr mLngafaktorer, som
icke
att man ansersig tjina
fdr
och
bolaget.
icke
kanske
fackfiireningen
spelarin.
p& det, men man inser att man &tminHerr Ord.fi)randen anslg att fdr- itone icke fdrlorar. F6retagen &ter,
Lampbyten
slassstillarenborde f& sakkunnig hj[lp
som, sE lingi det varit tillitet, anvint
Frin arbetarledamdterna fiirelig
mJ att tillverka modell o. d.
sina sparmedeltill hus och utrustning,
Erg. ha inia sparmedelkvar och ir fiirfdrslag om undersdkning huruvida icke
persoialen pi avdelningarna skulle
resten-ickepigga p& utvidgningari ett
kunna fl tilGt&ndatt sjdlvafL fdtetaga TidaholmsYerken
oslkert Hg6, i-ali synnerhet som det
utbyte av elektriska lampor och att
lven 6r svirt att l&na Pengar, om de
fotl|d av lampor av olika typer uppFdretagsndmndensvid AB Tida- esna ei skulle ricka. Kapitalvarurdttas p& avdelningar, di s& ansesbe- holmsverken ftirsta'sammantrddefiir
riarknaden har siledesminskat mdrkhiivligt.
fu 1953 hdlls fredagen den 20 febr. bart, hela f6riidlingsindustrien minskamed ungefir
Heru Ord'fi;randen PiPekade den under ordfdrandeskapav daeringeni6r de sin produktionsvolym
konsumtionsAven
t9)2.
under
2
7o
tidsspillan som uppstir genom_.att Prollius.
SedanOrdf6randen hdlsat vilkom- varuindustrien minskade. Den enda
elektriska avdelningen miste anlitas
malm- och metallvid lampbyten. Ldmpligen kunde f<ir- men och uttalat en fdrhoPPning om iikningen uppvisar
god
samt
byggnadsindustrien.
och
samarbete
p&'f<ilmanskontoren sott och effektivt
rid
"p'plaggas
Bilde; f& L953 ser icke mYcket
person utses att utftira iemia under det ir som kom, dvergick
och serskild
ut. Man vtqar rdkna med
annorlunda
rubriken:
med
anfdrande
till
ett
han
lampbytena.
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n8gon iikning av exportvolymen (obs.
detta betyder ton, ej kronor), frdmst
dfuf& att man tror att skogsprodukterna kan komma att ijka igen medan
man rlknar med fortsatt tillbakaging
fdr verkstadsprodukter. Malmskeppningarna vdntas fortgi i ungefdr samma omfattning som 7952 eller 6ka,
men iven hir finns ett men. England
har pE Imperiekonferensenkonstaterat
en oekonomisk och ol2implig utbyggnad av fdridlingsindustrien i resp.
ldnder och bromsatdenna till frirmin
fdr produktion av rivaror bL. a. j'drnmalm, vilket kan komma att pEverka
vir export.
JLrn- och stilverken i virt land st8.
rustade fdr kraftig cikning av produktionen - iterigen ett men, verkstadsindustrien kanske icke kan k6oa di
den minskar, vad g6ra di? Minska
importen? Ja, men med alla vfuabllaterala handelsavtalsi minskar dven
exporten av andra varor och dirmed
handeln.
Verkstadsindustrienhar fitt vidk?innas betydandeorderminskningar.Det
gdller nu att med alla medel upprZitthilla konkurrensf6rm&gan och/eller
att finna och bearbetanya marknader
- diir icke Tyskland och
Japan finns
fdrut. Utom exportminskningentyder
olusten hos industrien i allminhet att
nyinvesterapi yttedigare minskning.
P3. omride f6r omr&de ?ir bilden
snarlik. En eftefirLgetikning fdreligger, S.tminstonepi papperet, ndmligen
den s. k. offentliga sektorn.
Statsmakterna har iu annonserat
cikat sivd.l statliet som kommunalt
byggande och de statliga fdretagen
t. ex. S. J. och Vattenfall sdgas ha
stora investeringsbehov.
Men var taga
pengarna,om det stabila penningvdrdet skall kunna bibehillas? Dessabehov sd.gas.vata ay storleksordningen
1 miljard.
Vtrt importiiverskott var 1952 citka
900 milloner, vilket vZiltill n6ds tdcks
av sjtifartsinkomsterna, som bruka
hilla sig omkring 1 miljard, men iven
sjcifartskonjunkturendr i dalande med
fartygsuppliiggningar och sjunkande
frakter.
Fdr 1953 kalkyleras med en export
pi 7000 miljoner och en import pi
8100 miljoner, alltsi ytterligare iikat
importiiverskott. Med minskat sj<ifartsnetto gir detta icke alls ihop utan
kommer att gi ut 6ver vir mddosamt
hopsparadevalutareserv pl litet d,ver
2000 miljoner. Icke sdrskilt ljusa
utsikter.
Optimisternatror att det klarar sig,
12

pessimisternatror pl dkade skatter och tjinster, si vida man vill ha ner kost"stramare"livsfdring.
naderna. Det gZiller ban att avglra
Vad oss sj?ilvabetr?iffar, tillhiir vi vilka och nir, en mycket sv&ruppgift.
ju verkstadsindustriens
Resten av omkostnadernabesti av
en smulapessi
mistiskt bedcimdasektor, med alla de ett flertal element, t. ex. kraft, ljus,
dZirav fdljande osdkerhetsmomenten. vdrme, vatten, inga, fd,rsdkringar, reA andra sidan iro ju vhra och moder- parationer,underhflll,renhillning, sobolagetsorder till stor del statliga be- ciala utgifter sisom pensioner,fiirmEstdllningar, dven vi har dock fatt vid- ner av skilda slag sisom klider, bokdnnas minskad orderinging. Vi ha stadsbidrag, slkerhetstjdnst, sjukv&rd
silunda nu nigot fiir mycket folk i etc., brandskydd,verkskydd. Vidare
transporter, verktyg, instrument, inmaskinerna, men fortsdtta i nigot
minskad takt (inga skift) di vi ha ventarier och mycket annat samt slutgott hopp om att i lagom tid f& andra ligen avskrivningar.
Hdr finns mycket att v'dlja"p& f6r att
detaljer att bearbetaoch begagnatillf2illet att forcera smirre order, som sltta in sparaktioner. T. ex. att slicka
slipat efter och dessutomkomplettera lampor dl dagsljusetgdr dem obehdrvissa civila order, som vi fdrut lagt &t liga, stdnga ddrrar om vd,rmen (som
sidan. t. ex. saxar.varav vi fiir ndrva- inom parentes dr en betydande kostrande ha s&lt praktiskt taget hela det nad, enbart vdrmen i lokalerna kostar
+iAi-",^ 1"-,.r
75.000A 80.000kronor om nret).
Ett sZirskilt kapitel dr verktygen.
Det dr alldeles tydligt att, trots virt
HIr
finns plats fcir mycken omtanke
"skyddade
med
krigsm8n
liige"
i viss
materiel som huvudprodukt, det dock f6r att spara. Nyanskaffning av skiIr si, att vira priser dr si pass h6'ga, rande verktyg och liknande kostar ca
att t. ex. engelsmdnnen fcjredra att 180.000kronor per &r enbarti Maskintillverka pi licens i allt stdrre utstrdck- verkstaden och lk?irpningen av ved,'ning. LikasE fiiredrar icke bara ut- tygen berdknastill 65.000 kronor.
Transporterna fdrsiiker vi ju att
landet utan dven svenska staten att
nedbringa dels genom den successivt
tillverka t. ex. ammunition sj?ilva. Vi
ha sdkert anledning att begrundavad pigiende omflyttningen av maskinersom kan gdras f6r att f& ned kostna- na, dels genom att nedbringagenomderna av olika slag. Detta dr ju en loppstiden, d. v. s. minska kontot "i
st?indigstrdvan,men nu i alldelessdr- arbete varande produkter", som ju
kostar stora pengar i rintor, dels geskild grad aktuell.
nom att utnyttja golvytan blttre, si att
pi
kostnadsde
tre
stora
Ser man
produktion med samma
elementen,Arbetsl6n, Material, Om- vi f8r ut stdrre
kostnader
ftir
lokaler
etc. Som det hela
kostnad,kan man till en bdrjan siiga
dr
planerat,
bdr
vi
kunna
f& in ytteratt ett sdtt att f6rbilliga produkten
ir att med samma kostnad tillverka ligare 4 i 5 maskiner utan utbyggnad.
Det ovan sagdavar ingalunda nigon
mer. Men som vi nu icke kan placera
fullstiindig
redogd'relsef6r miijlighesi mycket som fdrut och om kostnaden
ir densammas& bli varorna dyrare. terna till besparingar och effektiviseilngar, utan endast ett pipekande att
Direkt liin gir ju i regel ned vid
pi
den fronten kan alla kdmpa och
mindre kvantiteter, om in icke riktigt
hjZilpa till, icke minst via fdretagsproportionellt.
ndmnden. Om nigon har id6er till beVid arbetsldnensom stdan kanske
sparingar, kan han gdrna taga upp
vi icke skall uppeh&lla oss sl l2inge.
fr8gan till diskussionoch ndrmare utHdr sltter ju vir dagliga strdvan in
redning.
med ddrfrir avseddaorgan. En direkt
Betr[ffande de olika avdelninsarna
vinst kan ernis genom minskning av
kan fdljandesd.gas:
kassationeroch omarbetningar, vilket
Maskinverkstaden
har en
lven direkt tjinar sparsamhetenmed
material. Detta senaretilldelas iu oss beliiggning som visar att den fram till
praktiskt taget lOO-procentigt
fr8n Bo- semesternkan h&lla ungefir oftjriindfors, men med aktsamhetkan man av rad takt. Sedan minskar sysselsittstingmaterial och plit fE, ut mer dn ningen sakta fram till Ersskiftet och
beriknat. I det avseendethar t. ex. h8ller sig tdmligenkonstanthela,1954.
Minskningen uttryckt i antal man 16r
plitverkstaden utrdttat en hel del.
Omkostnadernabesti till n?irah?ilf- sig om 10-15, men som sagt, dnnu
ten av ld,ner, tjdnstemarl - och arbe- ha vi gott hopp om pisp?idning med
tareldner,hdr finns kanskeen del att andra bestdllningar ln lavetter.
spara. Sd.tta ned liinerna kan man
Ammunitionsverkstaden
knappast. Allts& miste man dra in har simre bel?iggning.Av 20 mm gra-

r har vi f. n. order, som vara till
semesternmed dagensleveransSedanveta vi icke s&mYcket'Av
mm finns t. v. inga order Pi, trots
nya maskiner bestiillts i ersittning
bdlardautomaterna. ToPPskruv,
tlndsl,cuvshylsor och iivriga smlrre
detaljerfinns i order, som l6pa in pi
L914,'dven om takten i leveranserna
dr sanskablygsam. I dennaavdelning
kari syssehaitningenallts& t?inkas bli
ldngre fram under
r?iub-ekymmersam
lret.
B on o p 1 e x. Fiirsiljningen drives
nu s& hiri detta nigonsin Zir mdjligt
ochbl. a. har en speciell fiirsZiljningsinqenitjr anstdllts. De skivtillverkniigen gir med klar fcirlust, g&r den
nuvatandefdrsZiljningsinriktningen ut
p&att fdrsdka fL fram lZimpligaobjekt
itt manufaktuiera, si att vlta' resurser
dl det giiller bearbetningsteknik,maskiner,verktyg etc. skall kunna kompenseraf6rluster p& materialet. Vi
undersijker d?irfiir m6jligheterna att
skaffa pressar och annan utrustning
frjr tillverkning av t. ex. lampkupor,
skirmar fdr r6rbelysningar, skyltar
m. m. och rdkna med att utiika bearbetningsavdelningenmed niidvlndigt
antal man.

Oaeringeni6r Prollius meddelade,
att bortabestdllningarnavoro av mycket liten omfattning och dessutom
helt betingade av praktiska tillverkAtt beliiggningen
ningssynpunkter.
'nid
frampi iret berodde Pi
einqe
irin-skningav order. Nigon inskrinkning i driften var ej pitZinkt, utan man
skulle kijra fiir fullt. Programmet
skulle med sikerhet fyllas ut av nya"
order.
Ingeniijr Andertron fann det ej
miijligt att fortsdttamed tillverkningen
av mekanismdetaljer parallellt med
produktion av ca !5 lavetter per m&iad, dnrfdr hade planeringen iiverfd,rt
mekanismdetaljeria till annat koncernfdretag. Han ansig, att det ej fanns
i ir.
n&gon risk ftir sysselsdttningen

Rapportornickeaagiorda
irenden

Eftersom ingen i Nlmnden egentligen visste n&got om frlgan uppstod
ett livligt meningsutbyte. Efter Atskilligt ordande, som ndppeligen fiirde
f.rlgan fnmilt, eller pi annat sdtt vittnade om god vilja eller praktiskt
sinne, tillsattes en kommitt6 bestiende
av herrar Cbrittentson, Malmefeldt'
Striim och Ed.berg, med uppdrag att
till ndsta sammantride ldgga fram f&slag till frigans lcisande.

Maskinflyttningar
En liktartad debatt inleddes av hery
Christentson angiende Maskinflyttningar i Maskinverkstaden. Han ansilg, att dessaej hadeutfdrts tillr?ickligt
6vertinkt, att det kostade ftir mycket
samt att Fiiretagsnlmndensledamijter
ej tillrlickligt informerats.

H?irtill upplyste daeringenii)r Prollius ochingeniAr Andersson,att en del
D[refter ldmnade6aeiln gercidrProl- av flyttningarna gjordes av nddtv&ng,
om en del icke av- andra fdr att istadkomma ldmpligare
/rzr upplysningar
'
g.iorda i.enden, vilka fdrut varit placering si att arbetet skulle flyta
fcirem&l ftir uppm[rksamhet inom littare och transporter inbesparas.Alla
Fdretagsnlmnden. Av redogdrelsen flyttningar hade i nigot hdnsende
medf6rt fiirbettringar. Kostnaderna
framgick:
hade varit rimliga och ldmnat god avav
subventionsatt nigon htijning
kastning i form av besparingar. Inbeloppen f6,r bostadshusoch ligenheDe uppgifter som ldmnatsangiende
formationen hade insattspl ett mycket
ter ej kommer att dga rum;
tidigt stadium och sedan fullfiiljts.
beHggningen i Ammunitionsverkstaatt det ir meningen att omindra Den som tinskadeytterligare uppgifter
den bekraftadesav ingenii)t larlefien,
och att ddrvid ett bastu- hade bara haft *t frhga.
oersonalhuset
som i detta sammanhangville akfualiarid'ggas;
att
kommer
bad
av
kontillverkning
sev. f$.gan om
att intet tvZittstzillkommer att upppinnar i denna verkstad. Han ansig
Semestern L953
iet my&et l?impligtatt dennatillverk- sdttasi avsyningeni avd. 601 samt
ej
erbjudit
hade
ning finge forlg& och
att resor till S:t Eriksmdssan
Friden iterstilldes d& tankarna insig att f6r Bofors riikning tillverka och kommer att bekostasav bolaget, med riktades p& den kommande semestern,
hilla i lager &tminstonedessastandard- mindre ett verkligt behov av s&dana som f<ir Tidaholmsverkensdel intrdfdetalier. Bofors skulle skijta distribu- resorfiireligger.
1953.
far under tiden l3/7-l/8
tionen och limna order till Ammunitionsverkstaden,uppgifter rdrande beau F6retags'
F i)rslagsaerksamhet
stillningspunkter och dylikt. Det fanns Effektiuisering
arbete
liimpliga maskiner hir och en sidan ni)rnndens
Fdrslagskommitt6nhade pi sitt sefabrikation skulle kunna motvetka
in gen- naste sammantridebehandlat 8 inliimhade
sammantridet
ftjrra
Vid
variationeri den iivriga bel?iggningen.
ji)r Ed.bergberdrt olika miijligheter att nade fiirslag, av vilka nedanstiende
Herr Christensson fann ordfiiran- lff"ktirnir&n Fdretagsndmndensarbete fiireslagits erhilla beldning, 3 borddens anfdrande innehillsrikt, och an- och "f6ra Nimndens arbeteut i verk- lagts f6r yttedigare utredning och 2
slg, att de minga frigor som bertirts stdderna". Han hade da tenkt sig, att avslagits.
borde ha diskuterats var f'il sig. Han man skulle lstadkomma produktions5036 Anders Andersson: "FrIs fdr
frilgade om beliiggningen i Mas\innlmnder eller "subkommitt6er" i olika
gradning av rdr".
verkstadenskulle minska i den omfatt- avdelningar. Fr?Lganhade fiirra samseefter
sysselsatta
ning att antalet
mantrbdetstZilltspi framtiden och man 5068 Frits Lust: "Stdllbar visare fdr
skalap& arborrverk".
mestern skulle minska med omkring hade under det nu gLngna kvartalet
15 man? Han ansig, att man borde fiirstikt realiseraden i Maskinverksta- 5013 Helge Gustafston:"Verktyg fdr
ta tillbaka tillverkningen av mekanism- den. Detta hade skett Pi ingenjiir
uppmdrkning av kilsp&rslige frln
detalier till Tidaholm. Dessutombor- Edbergs initiativ, och hirom uPPstod
framaxel till styrinr?ittning".
de man Ltertaga tillverkningen av nu diskussion,som inleddes med att
andra detaljer, som limnats ut till
De fdreslagnabeldningarnaha godin{enii)r Anderssonijnskadeen upPolika verkstdder.
lyining om vad dessa kommitt6er kdnts av iiveringenjtir Prollius.
E. M.
skufle-eiira och hur de skulle arbeta.
Hiri instdmdehem Malmefeldt.
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Iiledaverken

F6retagsnimnden vid Ulvsunda
Verkstider Aktiebolag hijll den 19
december L952 sitt fj[rde ordinarie
irssammantrlde. Till sammantridet,
som getts allmdn kanktdr, hade inbjudits samtliga anstillda inom fciretaget,
av vilka ca L5O-I6O Dersonerhdrsammatkallelsen.

Redan i detta skede fEr den tyska
produkten ett ftirsteg framfcir den
svenska,vilket yttedigare rjkar genom
att arbetsldnerna
i Tysklandendastdro
ca 2/3N de svenskai genomsnitt.
Nigon direkt fdrb?ittring fcir verkstadsindustrien
kan ej skdnjasoch det
kommer att bli besvddist kanske
nlgra Er framilt.
$Tedaverkens
ordering&ngvar t. o.m.
den 5/3 ligre in vid motsvarandetid
forn Lret, medan ddremot faktureringen iikat med ca 1 mill. kronor, vilket ju innebZiren ytterligareminskning
av orderstocken.
Vi miste g3.mycket starkt ned med
vira priser. Si har t. ex. en av vlra
stcirreavnlmare pressatned priset fdr
stingpressatvid nya order med ca
IO %. Pe grund av fd,retagetsrelativt
goda ekonomiska lZige kunna vi tillfailigt, med hinsyn till sysselsdttningen, ta bestdllningartill 13.ga
priser,
som ej ge nigon vinst. I lZingden
kunna vi dock ej fortsitta dd.rmed.

Arets fcirstasammantridemed"\Vedaverkens Fdretagsndmnd holls den
5 mars.
Ordfriranden,direktt)rS. Lind, meddelade,att han lven under innevarande ir utsetts att fungera sisom ordf6rande. Till vice ordftirande utstgs
lserr Gunnar lY/elatzderoch till sekreterareberr Rob. lYebnerl.
Vid genomging av fdreg&endemdDirektor Odqui:t bercirdei ett intes orotokoll framkom cinskemilet att
tirandebetydelsen
ledandehZilsningsanf
efteikommaherr Nils Broddsinbjudan
av att vidareinformationentill de anatt besdkaAtlas Dieselsldrlinssskola.
st?illdaskedde oi rdtt sdtt samt att de
Direktiir L)nd lovade tala med Atlas
fingo del av de frigor och drenden
Dieselsdirektdr f<ir att h<irasig fdr om
som behandlasinom fciretagsndmnden.
den lZimpligatidpunkten fcir ett bescik.
Dagens sammankomstvar ett led i den
aktiviseringskampanj, som under sejunkturliiget
nare tid igingsatts fr&n olika h&ll i Kon
syfte att dka de anstilldas intressefcir
Dlrefter ldmnade ilrehtdr Lind en
fciretagsndmndensverksamhet, iven- kortfattad civersikt civer koniunktursom att gciradem mera f6rtrogna med ldget och framhdll, att nigra stdrre
ndmndens arbetssdtt, mil och syfte. frirdndringar ej intrd,ffat sedan fcireF6r niista &r kunde vi dven rdkna med g&endesammantrdde.Han iberopade
att f& utdrag ur nimndens protokoll en redogcirelse
fr&n Industrifcjrbundet,
Oueringenjdr Molin ldmnade ddrinf6rda i bilagan till B-pilen i likhet vari konjunkturldget alltjZimt betraktaefter
en detaljerad rapport 6ver bemed vad som redan skett fdr de andra des som gott. Vissa delar av nd.ringsliggningen
pi de olika avdelningarna
koncernfdretagen. Talaren hoppades livet, t. ex. sko- och textilindustrien,
och framhdll, att den ej gav anledning
att detta i sin min skulle bidraga till
hade fitt det drzigligt igen, iven om
till nigon stdrre optimism. Beliiggbittre kontakt mellan f6retagsndmn- de miste accepteraliga priser. Det
ningen Zir i dag nigot mindre dn vid
den och de anstdllda.
internationellakonjunkturldgetklnnesenastesammantrddetmed FdretassDirektdr Odqvist ldmnade d[refter tecknadesvid irsskiftet av ddmpad ndmnden.
Mesi bekymmersamt
dr Iden dversikt av det aktuella kony'unktur- optimism. Upprustningeni USA i<jr- get fcir
ptessgjuteriet,st8.ngpressen
och
ldget samt en orientering om bolagets dr<ijer en konjunkturavmattning av smidespressarna.
varelrlot situationen
orderbeliggning och framtidsmil. stcire grad.
fcir kokillgjuteriet ljusnat ni.got.
Ndr det gdller exportkonkurrensen
Fciredragetiterges i sdrskildbilaga.
har arbetskostnadernakommit i frirEfter rapportenframhd,ll avendirekFdrsiiljningschefen,ingenji)r Fred- grunden. I Sverigehade arbetskostna- tdr Lind.
det bekymmersammai l?iget,
riksson,gav d2irpi i kiserandeform en den per produktenhet frln L948, dit sdrskilt fcir att vi
m&stegodtaga"s3,llrga
kort redogdrelseriver UVA:s verk- den var 100, srigit till 1.39fu 1.952. priser. Han p&pekade
dock att arbetet
tygsmaskinsproduktion med slrskild
Motsvarande siffror var f6r Danmark, med nya militdra bestillningar skulle
aspekt pi tillverkningarna i fdrs?ilj- Finland och Norge 1,22, fdt England sysselsdtta
en hel del folk och rd.knade
eller, som talaren ut- 112 och fcir TysklandrO6.
ningshdnseende
med, att vi kunna biiria pi med
trvckte det. "fr8n en ddrrknackares
De svenskaverkstd.dernas
orderstoc- mindrc gjutgodsdetaljer
i juni.
synvinkel".Han berdttadei anslutning kar ha i allmlnhet minskat under
Direkt6r Lind betonadeocksi vikh?irtill om de vedermcidoroch i nigon
andn halvlret I9r2, vilket lett till
ten av att h&lla mycket korta leveransmi,n gl'idje'imnen, som kunna mrita stor oro for L953. Minskningen av
tider och att ge en utomordentligservid fdrs2iljningsarbetet
i in- och kanske industriinvesieringarna
har givetvis vice. Det har ocks&visat sig att gamla
sirskilt utlandet. Frin sina besiik och ogynnsamt inverkat pi bestdllningarfd,rbindelser,tack vare den goda servistelservid hdstensmdssori Hanno- na. Sirskilt bekymmersamtdr ldget fiir
vicen,llmnat ossnya order trots att de
ver och London ldmnade talaren en de smi fdretagen, som sti utan reerhillit fdrminligare priser frnn andra
milande och suggestiv skildring av servef.
hill. Direktdr Lind trodde ocks&,att
sina fdrsiik till kundkontakt samt
Vtr valutastdllning piverkas ay virt nu inledda samarbetemed Alukonkurrenternas allminna beteende- kostnadsstegringarna
och tillgingen pi
minium-Industrie A. G. i Schweiz
mdnster vid studiet av bl. a. IJVAutlandsvalutor minskar. Siv?il reallci- skulle bli till mycketstorgliidje fdr oss.
maskinernasspeciellamdtanordningar. nen som sparandetstegkraftigt under
1952.
Efter behandling av en del inkomna
U t/andsAonkurrensen
Direktdr Lind uppehlll sig vid den
fd,rslag samt handldggning av en del
tyska konkurrensen och framhdll, att
Hem Gau Eterkomtill en tidigare av
smirre frigor gjordes en paus f6r
det i Tyskland finns en dubbel pris- direktdr Lind citerad tidninssartikel
kaffe- och smdrgisservering, varefter
nivi fd,r rLvarot. Den tyske fabrikan- betrlifande de llgre transporlkostnafilmen "Franssonvaknar" visades.
ten f8r ett ligre pris [n den svenske, derna vid befraktning pi tyska bEtar
H. .t,
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som i Tyskland kiiper samma r|vara.

dn svenska.Han framhdll det drastiska

r--skillnadenp& fartygsldner och ansig
heller, att underbemanning av farvar n&got d,nskvdrt. Detta meddirektdr Lind, men sade att man
ei kunde blunda fiir fakta.
Herr lY/elander ansl.g det anmirkingsvlrt, att, trots att de svenska
varvsarbetarldnernavoro de hiigsta i
vlrlden, Sverige producerar det mesta
tonnaget. Ingenjdr Lindh svaradehdrpi, att dennauppgift var felaktig. Att
ilfiran for den snJtska varvsindistrien
blev s&hdg beror p&, att Sverigebygger det stdrstatanktonnaget,vilket tar
betydligt kortare tid i anspr&k.
Fdrslagskommittdn
lngeni6r Lindb npporterade, att
Fiirslagskommitt6n vid sammantrdde
den 3 mars behandlade 4 fdrslag,
vatav 2 bordlagts fiir prov. Av de tvi
andra fdrslagen utgjordes det ena av
7 st. svarvfixturer och det andra av en
svavelspridare.Det senarevar inldmnat av-270 lVestin och fungerade bra.
Nigon avsevird fiirb?ittring var det
emellertid ej fri,ga om, men en beld,ning p& 50:- kronor tillstyrktes.
Pension, semeste(
Direkti)r Lind meddelade,att arbetarepensioner numera ordnats efter
safirmaoofmer som i Bofors.
Han meddelade6ven, att semestern
skulle b6rfa den 6 juli med tre veckor
i fdlid, varav sista veckan kom att
sammanfallamed Scania Vabis. Han
framhijll nddv2indigheten av att de
fiirut omnimnda provgjutningarna f6r
de nya bestlllningarna kom fram i tid
och fdreslog, att ta in en del av de
permitterade under semesternfdr att
kdra Elektrongjuteriet och f& fram
godset.
Kamrer Flock pl,pekade,att mlngt
av de permitterade redan hade fitt en
stor dil av sina semestererslttningar
och sdkerligen skulle vara vllliga att
arbetaunder fabrikssemestern.

SjuAhjAtp

ftireslagit,att en-ddr anst2illdPerjgn'

tack
tlr lifiititll?i'irifi:3trff3#|'Itri*
esin
Herrtvetanderuttatad

bolaget fQr d9n penningsumml' toT
de l&ngtidssjuka kamraterna fitt till
jol.

tidnstgdra som verksklyidsassistent.
Kostn"aden h?irfiir skulle gemensamt
bestridasav de berd,rdaindustrierna.

Ingenji)r Lindb tedogjorde dlrefter
fcir verkstyddet
'att pi \Tedaverken.Han
P3, fdrffigan av he*
framhiilr,
biister innu fiirerig.
lyr,e.olss9n
anglende oSUygSgaj av Elektron"gju- Direktor Lind hade dock alltid staiit
teriet svaradeilrekt;r Lind, att f:?s?\
sig vllvillig till anslagsdskanden.En
aT.d:t
var.uppskjuten..till hdsten,
har upir?ittats och god.men,
"8rrctyaarltan
i alla fall skulle bli omfattande dldkiints
av L?insstyrelsenTeoretiskisett
ddr. Herr var verkskyddei organiserat och klart
och reparationsarbeten
lngsOlsson hoppades.di:. ult [ven upp- och en p"rso.rul pi ztl, man redan
virmningsfrigan skulle beaktas.
uttagen.
Si gott som all behdvlig materiel ir
Niista JartntantrAd.e
redan bestdlld. Brandti?instenir helt
tillgodosedd, ddremot dro sjukvirdsDirekti)r Lind. meddelade att till
nista sammantrdderektor Gdsta\7est- och gastjlnsten innu ej fullt klara.
lund, Tollare Folkhiigskola, skulle in- Mdrkliiggningsfrlgan ?ir ej heller tillfredsstdllandeldst lnnu. Utbildningsbludasatt hilla fiiredrag.
frlgan 1r dock fdr dagen det st6rsta
bekymret, men vi hoppas att iven
Ciuilfdrsuaret
denna friga inom kort kan l6sas.
Direhti)r Lind. hilsade dlrefter
Oueringenjt)rMolin tog d[refter till
en F.
kvdllens gdst, Cit',ilfdrsuarcchef
Ringkuist, vllkommen och ldmnade orda och pipekade, att m&lsdttningen
torde vara ett hundraprocentigt dispohonom ordet.
nerandeav personal,transportmiijligHerr Ringkuitt, som arbetat 13 Lr
heter etc. etc. Han stdllde nu frigan
inom civilfiirsvaret, inledde sitt anf6om Civilfd,rsvaretej rdknat med reserrande med att polngtera ntidvindighever? Man fick ej inregistreraalla reju
ten av ett starkt civilftirsvar, d&
surser efter ett schema utan kunna
liiget tyv2irr 1r s&dant,att man ej fir
improvisera. Ingenjiir Molin fr&gabortse fr&n risken av ett nytt krig. Han
de till slut, om det var nigon id6 att
beklagade,att Civilfdrsvaret efter kriutarbeta detaljerade planer fcir en
folk
att
get varit fiiga popul2irt och
verksamhet, som vi ej visste vad
hade ftir liten insikt i s&vil dessorgaden vat?
nisation som dndam&I. Han limnade
Herr Ringkui$ svande hdrpl, att ej
ddrefter en redogdrelsefiir organisationen, de olika omr&dendet omspdn- heller han trodde, att detaljplaner om
ner och planllggningen av de olika det blir allvar till alla delar kunna
fiiljas, utan att det blir ntidviindigt att
uppgifterna i hdndelseav ett krig.
improvisera, men man kan ddrfdr enEfter inledningsanfcirandettog diligt hans mening ej komma ifrin en
rektiir Lind. till orda och framhiill, att
planliiggning.
det var d&ligt stnilt med Civilfd,rsvarsDi dmnet ej gav anledning till
Han ansig
i Siidert?ilje.
organisationen
detta till stor del bero pi att fiir sm& vidare diskussiontackadedirektdr Lind
medel st&till dessfdrfogandeoch d[r- bew Ringhaisl fd'r hans medverkanvid
fiir ej behiivlig personal kan engage- dagens sammantrdde och fijrklarade
ras. Frhgan har diskuterats inom detsammaavslutat.
R, V/.
stadensindustrier. Maskinverken har
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