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Orr balarlsriikningar

Foretagetsbokforing, som pigir varje dag
under ett verksamhetsir, kan sdgaskulminera
i vinst- och forlustrdkningen och balansrdkningen. Det sker i sambandmed bokslutet, di
alla de tusentalskonton och ordernummer,som
ha anvdnts i bokforingen, avslutasmot de tvi
ndmnda rakningana.
Vinst- och forlusndkningen utgor en specifikation till resultatet av foretagets verksamhet,
medan balansriikningen redcvisar foretagets
ekonomiskastillning vid bokslutstillfdllet och
samtidigt ldmnar uppgift om resultatet, vinsl
eller forlust.
Den ekonomiska stdllningen fnmgl.r av en
upprdkning av i forsta hand foretagets tillglngar och skulder i ldmpliga sammandrag.
Tillgd.ngarna placens pFL balansrdkningens
vdnstra sida, aktivsidan, medan skulderna ha
sin plats pi den h6gra sidan, passivsidan.Nu
hijr till sakenoch hors pi namnet, att det skall
fi"da balans mellan balansrdkninsens bida
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sidor; dessaskola med andra ord sluta pi samma belopp. Ddrfor placeras ph balansrdkningens hogra sida icke endast foretagets skalder till utomstdende utan dven posten eget
kapital. Skillnaden mellan tillghngarnas redovisade vdrde och skuldernatill utomstiende utgor just dei egna kapitalet och det representerar
det vdrde, som foretagetsdgare ha innestiende
i foretaget.Se nedan.
Pi balansrikningens veinstra sida kan man
silunda utldsa, vilka tillgingar ay olika slag
som foretaget forfogar over. Av balansrdkningens hogra sida fir man en uppfattning om
hur foretaget finansierat sitt kapitalbehov,eller
med andra ord, hur man anskaffat det kapital,
som erfordrats i.rorelsen: antingen genom upplining och skuldsittning, och/eller genom att
foretagets agare satsatkapital i foretaget. Man
brukar saga, att balansrikningensvinstra sida
redovisar hur rorelsekapitalet dr nedlagt och
anveinti foretaget, vilka tillglngar det bestir
av, medan den hogra sidan upplyser om hur
detta rorelsekapital ar anskaffat.
For aktiebolag finnas utforliga och detaljerade bestimmelseri aktiebolagslagenom hur en
balansrdkningskall vara uppstdlld, och hur de
olika posternaskola grupperasoch specificeras.

Balansrikning
Tillglngar

Skulder
Eget kapital

Tillgilngarna skola grupperas under huvudrubrikerna Anliggningstillgdngar och Omsdttningstillgingar.
Med anlaggningstillgingar
menas tillglngar av mera fast karaktir, som
iro avsedda att stadigvarande behillas och anvdndas i rorelsen, t. ex. fastigheter, maskiner
o. dyl. Omsdttningstillgi.ngarna ddremot dro
utsatta f.& snabb forbrukning, de omsdttas
stiindigt under rcirelsensging, t. ex. varulager,
ffudiga produkter, kundfordringar, banktillgodohavanden o. s. v. lftlLga om skulderna foreskriver aktiebolagslagenbl. a. uppdelning med
hdnsyn till varierande betalningsfrist under
huvudrubrik erna Lfrngf r i st i ga shul d er och K ort fristiga skulder. Llngfristiga dro sidana skulder, som man inte behover rikna med skola
iterbetalas inom nirmaste iret eller iren, t. ex.
obligationslin och forlagslin, medan kortfristiga aro sidana, som forfalla under ndrmaste
iret, si.som leverantcirskulder,skatter o. s. v.
Eget kapital slutligen skall redovisasi balansrikningen med sirskilt angivande av verksamhetsirets resultat. Det bor i detta sammanhang
pipekas, att det egna kapitalet givetvis piverkas
av rcirelsensresultat.

AB Bofors balansrEikning
Hdr nedan iterfinnes AB Bofors balansrdkning per 3t/12 7952 i starkt sammantringd
form, med redovisning av de i bolagets officiella balansrdkning upptagna posterna sammanforda under ovan omndmndahuvudgrupper.
Som synes motsvarar "det egna kapitalet"
och de "li.ngfristiga skulderna" i det ndrmaste
" anlaggnin gstillgi.ngarnd,", medan " kortf ristiga
skulder" och "omsdttningstillgi.ngar" ocksi
svara mot vanndra. Ur balansskonhetssynpunkt
vore det onskvdrt, om "det egna kapitalet" *
"lingfristiga skulder" tdckte iven en del av
"omsdttningstillgingarna".
I fortsittningen skall ldmnas en redogorelse
for vilka poster som ing| under de olika
rubrikerna jdmte erforderliga kommentarer.

Anl&iggnings'
tillgflngar

Fasta anliggningar

Under rubriken "Anldggningstillg6.ngar"inta
bolagets fasta anldggningar den dominerande
stdllningen. Anskaffningskostnadernafor detta
slag av tillglngar redovisas i balansrikningen
med foliande vdrden.
Okning

Jordbruks- och skogs- P r 3 1 1 1 2 - 5 2
unoer aret
fastigheter samt
tomtmark
2.245.000
177.000
Fabriksbyggnader.. r02.4r2.ooo ro.237.OOO
Bostdder
72.137.000
365.000
Kraftverk
12.555.000
572.000
Pigi"ende nybyggn. ro.212.O00 3.450.000
Maskiner, verktyg
och inventarier.. L36.326.000 20.746.000
27t.881.000 35.548.0O0
Av uppstdllningen framgl.r dven med vilka
belopp resp. tillgingar okat under fu 1952. De
stora okning arna ;iro som vd.ntat att finna under
rubrikerna fabriksbyggnaderoch maskiner, vilket sammanhinger med den fortsatta utbyggnaden av anlaggningarna i Kilsta och Nobelkrut. Men dven anskaffning av nya maskiner,
som ersittning for gamla, forslitna, miste i ett
f.oretag av Bofors storlek irligen uppga till betydande belopp, om inte produktionsapparaten
skall f<jrsimras och bolagets konkurienskraft
minska.
Ovan redovisadevdrde V 3I/I2 t952 avser
som ndmnts de ursprungliga anskaffningskostnaderna for all egendom av detta slag, som
bolaget forf.ogar 6ver och som anskaffats under
olika tidsperioder med varierande prisnivier.
Detta virde dr emellertid inte lika med det
bokfdrd.a uiirdet av dessa tillgingar. For att
komma till detta miste man ta hinsyn till de
auskr iu ni ngar av anskaffningskostnadlrna, som

AB Bofors balansrlkning per 3\1,, r9t2 i sammandrag
Anl iggningstillgingar
Omsdttningstillg8.ngar

. . . 1.43.440.000 LS.ngfristigaskulder
4O.2t2.000
.. . 234.069.000 Kortfristiga s k u l d e r
..... 235.70i.000
Eget kapital 1/r 1952 95.481.000

Arets vinst
Kronor 377.1O9.OOO

6.111.000
nr.5g2.ooo
Kronor 377.5O9.00O

I
I
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bolaget verkstdllt under irens lopp. Hdr skall
endast erinras om att avskrivningar av fasta
anld.ggningar syfta till att nedbringa viirdet av
dessai takt med den fori.ldring och forslitning
de iro utsatta for. Genom att avskrivningarna
samtidigt minska den redovisadevinsten, kvarhilles i bolaget motsvarande belopp for den
oundgdngligen nodvdndiga ersdttningsanskaffningen av forbrukade anldggningar.
Under Fn 1952 ha avskrivningar verkstdllts
enl. foljande.
Avskrivning i.
jordbruksfastigheier (som direkt
nedbringat anskaffningsvdrdet)
9.000
1.711.000
fabriksbyggnader.
193.ooo
kraftverk
228.000
bostdder
maskiner, verktyg och inveniarier 9.162.000

Fdrskottsutbetalningar

Bland anldggningstillgingarna redovisasfijrskottsutbetalningar till leverantijrer med kr.
2.383.000, avseendei huvudsak bestdllningar
pi maskiner och apparaier. Denna post har
minskat jimfort med foregiende ir, vilket ju
dr ganskanaturligt med hdnsyntill att beslutade
investeringarnu gi mot sin fullbordan.

Summa 11.703.000
I nedanstiendetabell visas sammanlagdabeloppet av de avskrivningar av resp. tillglngal
som gjorts under irens lopp. Skillnaden mellau
anskaffningskostnadernaoch totala avskrivningar utgor det bokforda virdet.
TilI fdgan om avskrivningarnasstorlek kan
anforas,att den svenskalagstiftningen under en
foljd av ir tillitit aktiebolagen att avskriva
maskiner och inventarier i den takt resp. bolag
'dn
sjdlv funnit ldmplig, och t. o. m. snabbare
vad forslitningen av dessatillgingar egentligen
betingat. Detta har varjt av stort viirde, sdrskilt
under pigiende inflation, di allt det som bolagen mist iteranskaffa i stillet for forslitna
och oekonomiska anld,ggningarstigit avsevdrt i
pris. Den fria avskrivningsrdtt,som forelegat
i detta avseende,har emellertid tillfiilligt satts
ur spel av statsmakternai syfte att dlmpa investeringslusten
hos foretagen.F. n. giiller alltsi,
att maskineroch inventarier, som anskaffasunder iren 1952 och I9fi, fe avskrivasmed hogst
2O /o av anskaffningsvdrdet under vart och ett
av ndmnda ir.

Aktier
Anledningen till att bolagets innehav av
aktier i dotterbolag och andra bolag uppforts
bland anldggningstillgingarn^ dr givetvis den,
att bolaget anserdenna tillging vara en stadigvarande,som inte skall bli foremi.l for forsdljning. Detta dr framforallt fallet ifr6.ga om
dotterbolagsaktierna,men d.venflertalet ovriga
aktier avser foretag, i vilka bolaget har ett eller
annat intresse. Virdet av aktier i dotterbolac
redovisasi balansrdkningenmed kr. 27.137.0O0
och i andra bolag med kr. 5.947.000.Endast
den forstndmnda posten har underqitt storre
dndring under verksamhetsiret;vdrJet av dotterbolagsaktierhar okat med ca 4,5 miljoner kr.
Detta sammanhingermed att Nydqvist & Holm
AB, i vilket foretag Bofors ager alla aktier, haft
behov av storre rorelsekapitaloch ddrfor utokat
sitt aktiekapital med 4,i milj. kr. I samband
hdrmed har Nohab iterbetalt en del av det
forlagslin, som Bofois tidigare ldmnat.
Anskaffningsvlrde

2.24r.OOO
Jordbruks- och skogsfastigheter samt tomtmark
Fabriksbyggnader
1.02.41.2.000
L2.L3L.OOO
Bostider
t2.55r.OOO
Kraftverk
Pigiende nybyggnader
Maskiner,verktyg och

'J.O.2L2.OOO

136.326.000
Summa 275.881.000

Avgir: Totala
avskrivningar

50.766.000
7.302.000
7.780.000

Bokfcirt
vdrde

2.245.000
,1.646.000
4.829.000
4.775.000

r0.2r2.000
10t.t54.000

30.772.000

17r.402.000

ro4.479.ooa

i
Balansriikning den jr

december

Anliiggningstillgingar
samttomtmark
Jordbruks-och skogsfastigheter
Fabriksbyggnader

2.245.O0O
1.02.412.0OO

Bostdder

12.I3t.O00

Kraftverk

12.5r5.OOO

Pigiende nybyggnader

ro.2t2.ooo
L37.3LO.OOO

Maskiner,verktygochinventarier....

L36.326.oo0
273.636.000

Avgir: Vdrdeminskningskontonf6r:
fabriksbyggnader
bostdder
kraftverk
maskiner,verktyg och inventarier

50.755.O00
7.302.000
7.780.000
105.554.000
L7I.402.OOOtO2.234.OOO

F6'rskottsutbetalningar
till dotterbolag
andra fdrskottsutbetalningar . . . . .

2.383.000

2.383.000

Aktier enligt efterfdljande specifikation
i dotterbolag

27.L3t.OOO

andra aktier

5.947.0O0

Fd,rlagsl8n
till dotterbolag. . .

33.O78.0OO
3.500.000

141.440.00A

Omslttningstillgingar
Varulager
Materialbehillningar

34.r7r.ooo

Produkteri arbete . .. .

94.016.000 L28.227.O00

Fordringar
hos dotterbolag . ..
a n d r af o r d r i n g a r. . .

4.750.000
46.666.000

5L.41.6.000

Fiirskottsutbetalnin gat
till dotterbolag . ..
andra fdrskottsutbetalningar . . . . .
Accepteradevixlar
Reversltn
Banktillgodohavandenoch kassa

8.813.000
11.283.000

20.096.000
735.000
50.000
33.r45.000
Kronor

234.069.000
377.509.0OO

-

I
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rgjz fiir Aktiebolaget Bofors
Aktiekapital

och fonder

Aktiekapital

44.000.000

Reservfond

8.440.000
960.000

Skuldregleringsfond

,1.400.000

Investeringsfonder
fiir byggnader

742.000

fiir inventarier och varulager

990.000

Lingfristiga

skulder

.'.
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
AB Bofors Pensionsstiftelseav ir L947 .

5.975.oOO

8.100.000
1.000.000

Avsatt under &ret . .
Obligationslln

5.675.O00
300.000

Avsatt under lret . .

9.100.000
1.151.000

...

20.000.000

Ftirlagslln

3.986.000

Skuld till AB Bofors Nobelkrut

Kortfristiga

r.732.000

40.212.0O0

skulder
396.000

Obligationslinetsamorteringfu 1)5i
Fiirskottslikvider

r59.222.00O

.... '.

2.397.O00

Skulder till donerbolag . . . .
Vixelskulder

25.000.000

Andra kortfristiga skulder

46.340.o00

233.3r5.000

2.350.000

Skatteskuld samt berlknade investeringsavgifter' . . '

Disponibla medel
Enligt 1951&rsbalansrikning
Avglr: avsittning till reservfond . . . .
1952 Lrs utdelning

46.489.000
860.000
5.280.000

6.140.000
40.349.0O0

Nettovinst fu L952

6.11L.000
Kronor

45.460.000
377.509.000

I
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Fiirlagslin till dotterbolag

Fdrskottsutbetalningar

Dessa ha av nyssndmnda
anledning minskat och nu
kvarstiende forlagslin, kr.
3.t00.000, avser dels resterande lin till Nohab, dels
ett lin till Wedaverken.

Bolagets forskottsutbetalningar till leverantorer avseende bestdllda varor och
produkter uppga till kr. 8.813.000 for dotterboiag och kr. 71.283.000for andraforetag,eller
sammanlagt kr. 20.096.000.J2imfiirt med ir
l95l har posten okat med ca 8 milj. kr.

Omsiittnings'
tillgrflngar

Accepteradevlxlar m. m.
Med accepterade vaxlar avses vixlar, som
bolaget erhillit frin kunder som betalning f6r
gjorda leveranser. Vdrdet av sidana inneliggande vdxlar redovisas i balansrdkningen med
kr. 735.000. Dirjeimte upptages som sdrskild
post kr. 50.000 avseendereversl&n,som bolaget
beviliat.

Varulager
Sedan fu 195L har virdet av bolagets varulager vdsentligt okat. Varulagret redovisas i
balansrdkningen som "materialbehillningar"
(material i forrid) och "produkter i arbete"
(hel- och halvfabrikat) med fiiljande belopp.
3tlt2 1951

ilQfDtl
DINAVIJI//
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Banktillgodohavanden
och kassa

3 1 1 1 21 9 5 2

Materialbehillningar 28.957.000 34.171.000
Bolaget har under en foljd av ir sett sina
Produkter i arbete.. 5S.382.000 94.056.000 likvida medel minskas. Som i andra samman87.339.000 728.227.000 hang framhillits, beror detta dels pi att det
forsimrade penningvdrdet krivt okade medel
Okningenp5.totalt ca 4o milj. kr. faller som for lagerhillning och produkter i arbete fr. ffi.,
synestili storsta delen pi. produkter i arbete dels pi de stora investeringar som forekommit.
och sammanhdnger
vdsentligenmed upparbet- I &rets balansrdkning iro de likvida medlen
ningen aY nya pjistyper.
redovisademed kr. 33.545.000,vilket betyder
en minskning sedan foregiende bokslut med ca
22 miLj. kr.

Fordringar

*

Vi ha nu gitt igenom balansrdkningens tillgingssida, ddr vi fitt en bild av hur det kapital,
som arbetar i bolaget, fordelar sig pi olika
tillgingsposter. Yarifrhn har d6.bolaget erhillit detta kapital, vem dger det ? Den frigan
Fordringar hos dotterbolag . . . . . . 4.75O.OOO
besvaras om vi overgi till balansrdkningens
andrafordringar.
. . 4 6 . 6 6 6 . 0 0 0 hogra sida, som redovisar skulder och
eget
5r.4L6.000 kapital.

Bolagetsfordringarha pi
ett ir okat med ca 10 milj.
kr. och uppga tiil foljande
belopp.

_

-.!
l

L,flngfristiga
skulder

Pensionsstiftelser
For pensionsforpliktelsergentemot de anstdlldahar bolaget under ett antal ir avsattvissabelopp
och samlatdessai tvennepensionsstiftelser,AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
samt AB Bofors Pensionsstiftelseav hr t947.
Sedanunder 1952 avsattskr. 300.000 till den
forstnimnda och kr. 1.000.000 till den sistndmnda uppgir stiftelsernas kapital till kr.
5.975.000resp. kr. 9.100.000,vilka belopp redovisas som skulder i bolagets balansrdkning.
Dessa poster skulle kanske behova utforligare
kommenterasdn utrymmet i denna artikel medger. Eftersom de emellertid dro av stort intresse,kan det vara ldmpligt att limna en sirskild redogorelsefor dem i ett annat nummer
av B-pilen.

4

gingssidan. Bida posterna iro av mer formell
art och skulle kunna strykasmot varandra, om
inte en del omstindigheter, som det skulle fora
for lingt att hdr gFLin pi, lade vissa hinder
i vdgen.

Kortfristiga

KASSA

bestdllarna.I 1912 irs balansrdkninguppgi. de
erhillna forskotten till kr. 159.222.000.vilket
ar ca 27 milj. kr, mera eini foregiende bokslut.
Forskottslikviderna och utvecklingen av dessa
kan sdgasha sin motsvarigheti posten produkter i arbete pi balansrdkningenstillgingssida.
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obligationslin

Det okade behovet av likvida medel, som
alltmer gjort sig gillande i bolaget under senare
Av det obligationslini kr. 6.000.000,som ir och vartill en kommentar skall ldmnas i fortbolagetupptog5.r 1937,iterstir kr. 1.151.000, sdttningen, har ocksi tagit sig uttryck i det
forhillandet, att bolaget nodgats utnyttja korta
i balansrdkningen.
somnu redovisas
bankkreditergenom utfdrdande av egrla v;ixlar.
Beloppet hirfor i irets balansrdkning uppgir
till kr. 2t.000.000.

Fiirlagslin
Andra kortfristiga skulder

+

Hijsten 1951 linade bolaget kr. 20.000.000
mot 4 /o rdnta genom att i allmdnna marknaden ta upp ett s. k. forlagslin, som redovisasi
balansrikningenmed ndmnda belopp.
*
Slutligen ingir bland balansrdkningenslingfristiga skulder en skuld till AB Bofors Nobelkrut pi kr. 3.986.000, som motsvaras av en
aktiepost pi ungefdr samma belopp pa till-

7

f nArrurte

I
rilr
Bolagets varuskulder till
I A6 Borons
leverantorer utgora kronor
46.340.000.Dessutom hdfrl
tt
tar bolaset i skuld for
leveranser frin vissa dotterbolag med kronor
2.397.000. Bland balansrikningenskortfristiga
skulder redovisasslutligen en amortering som
skall goras under 7953 av det forut ndmnda
obligationslinet,med kr. 396.000.
Iffi

Skatteskuld
Som en seirskildskuldpost
dr obetaldaskatters"nfb"rdknade investeringsavgifter
upptagna pi balansrdkningen. Beloppetuppgir till kr. 2.3i0.000.For den,
som inte kdnner till saken, kan meddelas, att
investeringsavgift utgir under i.ren 1952 och
1953 med 12 % pi vdrdet av investeringar i
fastigheter,maskiner och inventarier men dven
pi vdrdet av reparution och underhill av fastigheter, allt med nigra fi undantag.

:

Inue.rteringsf
onder
for byggnader... .
for inventarier och
varulager

742.000
990.00(r

r.732.000

Disponibla medel
Kvarst. frin 6,1195t 40.349.00O
Nettovinst fu 1952 6.111.000 46.460.000
Summa eget kapital 101.i92.000

De belopp som bolagets dgare, aktieagarna,
satsati foretaget representerasav posten Aktiekapital, kr. 44.0o0.000.Ovriga vdrden,somingi
i det egna kapitalet, ha skapatsav vinstmedel,
som beskattatsmen icke utdelatstill aktiedgarna
utan behillits i bolaget for konsolidering av
stillningen. Vissa sidana konsolideilngsitgdrder iro foreskrivna i lag, dL det kan ansesvara
ett allmdnt intresseatt aktiebolageninte i alltfor stor utstrdckning bli beroendeav frdmmande kapital. Hirom stadgaraktiebolagslagen,att
av ett aktiebolags irsvinst skall minst IO
%
avsdttastill en reservfond. Sedanreservfonden
uppgitt till ett belopp, som motsvarar minst
20 % av aktiekapitalet, behova vidare avsdttEget kapital
ningar ej goras. Ytterligare avsdttningsbestimmelser
finnas dock, som med vissa modifikaDdrmed skulle ocksi balansrdkningensskuldtioner av mindre intresse galla f.or aktiebolag,
poster vara genomglngna. Vi kunna nu konvilkas skulder overstiga vdrdet av aktiekapitastatera, att mot vdrdet av bolagets tillgLnga4
-till
let, reservfond och skuldregleringsfond.-Si.
kr. 377.509.000,svara skulder uppgiende
ldnge detta forhi.llande bestir, miste bolaget
sammanlagtkr. 275.917.000.Det kapital, som
alitfort avsatta 10 % av irsvinsten till skuldtillghngarna representera, har foljaktligen till
regleringsfonden och fir dessutom inte dela ut
st6rsta delen anskaffats genom upplining och
storre belopp till aktied garna an som motsvarar
skuldsittning. Resten bestir av iget kapital,
5 /o av foretagets egna kapital, utan att samd. v. s. dels kapital som tillskjutits av bolagets
tidigt samma belopp avsdttes till skuldregledgue, dels vinstmedel som kvarhi.llits i bolaringsfonden. De vinstmedel, som avsatts till
get. Enligt den formel, som vi tidigare anvdnt,
dessabida fonder, reservfond och skuldreglekunna vi rdkna ut stodeken av dei egna kapiringsfond, riknas, liksom aktiekapitalet, som
talet pi foljande s2itt:
foretagets bundna egna kapital oih kan inte
Summa tillgingar
tagas i ansprik av foretagets lgare.
. 377j,09000
Avgfu frdmmande skulder
2t5.9I7.OOO
AB Bofors reserafond uppgir som synestill
: egetkapital
rcr.jg2.ooo kr. 8.440.000,d. v. s. i det alha narmaste2o /6
av aktiekapitalet. Vidare har bolaget, pi. grund
Det egna kapitalet redovisasi balansrdk- av skuldernas stodek, avsatt medef till en
ningen i flera poster enligt foljande.
skuldregleringsfond, som nu uppgi.r tili kr.
960.000.
Aktiekaphal ocb fonder
Styrelsenoch verkstillande direktoren foresll
Aktiekapital . . . . . . 44.ooo.ooo
i sin forvaltningsberittelse, att avsdttning till
g.44o.ooo
Reservfond
reservfonden sker med kr. 360.000 och till
Skuldregleringsfond 960.000 53.400.000 skuldregleringsfonden
med kr. 540.000. Efter
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dennaavsdttninguppgir reservfondentrII zO /o
av aktiekapitalet.
Inuestet'ingsfondernafor byggnader, inventarier och varulager utgora egentligenicke eget
kapital i sin helhet, enir de vinstmedel som
avsattstill dessaicke dro beskattade.
Disponibla medel
Utover de belopp, som bolaget enligt lag
avsatt av vinstmedel till reservfond och skuldregleringsfond, har i bolaget kvarhillits betydandebelopp av de redovisadeirsvinsterna och
dessaupptagas i balansrdkningenunder rubriken disponibla medel. De uppgi sedan foregiende ir till ett vdrde av kr. 40.349.00o,vartill kommer d.rets nettouinst, som redovisas
medkr. 6.111.000.Dessabelopp iro ingalunda
si disponibla, som kan framgh av namnet. De
dro nedlagdai bolagetsanliggningar och andra
tillgingar och ha varit av utomordentlig betydelse,inte bara for konsolideringen av hela
foretaget, utan iiven ur finansieringssynpunkt.

Bolagets

kapitalbehov

I forvaltningsberittelsen meddelas,att bolaget i borjan av 3.r 7951 upptagit ett 4 /o obliga'
tionslin e 40 mlli. kr. Detta kommer in forst
i 1953 irs balansrikning, men det kan kanske
vata av intresse att redan nu l6ta bolagets
kapitalbehovbli foremil for nl.gra reflexioner.
Om vi se tillbaka pi det forsta efterkrigsiret
1945 finna vi foljande balansrdkning i sammandrag. Se nedan.
Av den sammanlagdatillgingssumman avsig
14 /o anld,ggningstillg&ngaroch 86 /o omsdttningstillg5.ngar.I 7952 fus balansrdkningutgor
anldggningstillgingarna 38 % av den totala
tillgingssumman,kr. 377.509.000,och omsittForutom att tiliningstillgin garna 62 %
ghngarna totalt okat rned 164 miIi. kr har
silunda en kraftig forskjutning dgt rum i
fr6.ga om tillglnganas inbiirdes fordelning:
de i anldggningar bundna tillg&ngarna ha okat
vdsentligt.

for fasta
De redovisadeanshaffningsaiird.ena
anlaggningar utgjorde hr 194) W. L19.752.000
oclr ir 1952 kr. 275.881.000.Skillnaden,kr.
t56.129.00o, representeraralltsh det kapitalbelopp, som bolaget nedlagt pi tillgingar av detta
slag under 7-irs-perioden.Under sammaperiod
har bolaget visserligen anvdnt av vinstmedel
kr. 65.703.000till avskrivning av motsvarande
tlllg?ngar, men indock kvarstir en okning av i
anlaggningar bundet kapital med drygt 90
milj. kr., som finansieratsmed andra medel dn
vinstmedel.
Bolagetsaktieinnehavi dotterbolagochandra
bolag redovisadesi 1945 irs balansrdkningmed
W. 76.627.o00och i i.rets balansrikning med
kr. 33.078.000,innebirande en okning med
drygt 16 milj. kr. DessutomredovisasI I9t2
irs balansrikning som forskott pL anld,ggningar samt i forlagslin till dotterbolag sammanlagt kr. 5.S83.000,vartill ingen motsvarighet fanns hr 7945.
En jimforelse med 6"11945 ifriga om redovisade omsdttningstlllghngarvisar, att varulagret okat med ca 85 milj. kr., frhnkr.43.224.000
till 728.227.000.Fordringar och forskottsutbetalningar ha okat med ca 52 mllj. kr. Okningen
av varulager och fordringar sammanhiinger
givetvis i viss utstrdckning med den okade omfattningen av bolagetsrorelse.
En mycket stor del av det okade medelsbehovet for sivil anldggningstillgingar som omsdttningstillglngar har dock sin forklaring i den
inflation, som vi upplevat under de sista iren.
Vad anldggningstillgingana betraffar, ha ju
ersdttningsanskaffningarna
ofta gitt upp till ett
par ghnger de ursprungliga anskaffningsvdrdena, vartill kommer, att nyinvesteringatnasorn
regel blivit betydligt dyrarc dn man frin bcirjan
kalkylerat med. Vad sedangdller omsdttningstillgl.ngarna har det forsimrade penningvdrdet
gjort att iiven samma volym av bide lager och
under hand varande arbeten krdver hogst betydligt okade summor, och som utvecklingen
varit for Bofors del har det ju rort sig om en
okad volym till inflationspriser.

Balansrikning per 3r l' t945
An ldggningstiIIginga r
r
Omsdttningstillginga

30.07t.000 Lingfristiga skulder
182.989.000 Kortfristiga skulder
E g e t k a p i t a .l . . .

2r3.064.000

9

11.783.000
738.592.000
..62.689.000
2L3.064.000

En sammansteillningav har upprdknade tillgingsokningar ter sig pi foljande sitt.

ca 3l nilj. kr. Bolagetslingfristiga skulder ha
okat med ca 28 mi|j. kr., bl. a. med foriagslinet
pL 2o milj. kr. - Vidare har en okning av
Okning sedanir 1945
aktiekapitalet dgt rum med ca L9 mil| kr., som
Anldggningar
756.728.000
Avg2.r:avskrivningar 65.70i.OO0 9L.O25.O00 aktiedgarna silunda inbetalat till bolaget.
For att mota kommandekapitalbehovoch for
Aktier
..76.457.000
en saneringav vissa kortfristiga
Forlagslin till dotterbol^g . . . . . .
5.883.000 att kunna gora
har
under iu L953 upptagit ett
skulder
bolaget
Varulager
85.003.000
obligationslin
40
miIj. ki., som skall iterpi
Fordringar, forskottsutb"W
betalasi annuiteter under 20 fu.
Summa 250.421.000
Hur har di detta kapitalbehov finansierats?
Till att borja med ha de likvida medlen, som
i 1945 irs balansrdkning uppgingo till ca r20
milj. kr., till stor del tagits i ansprik och nedbringats till ca 34 milj. kr., silunda en minskning med ungefdr 86 milj. kr. Men bolaget har
ocksi nodgats anskaffa kapital utifr&n, som
framglr av balansrdkningarnasskuldsidor. Forskottslikvider frin bestdllare ha oka.t med ca
66 milj. kr. och ovriga kortfristiga skulder med

N&got om resultatet

rflr 1952

Vi ha i denna bokslutskommentarkoncentrerat uppmdrksamhetenpi balansrikningen och
ha for avsikt att till ett kommande ir lika utforligt behandla vinst- och forlustrdknin6;en.
Eftersom vi emellertid under en foljd av ir
publicerat en sammanstdllning av inkomster
och utgifter per anstdlld, vllja vi avsluta irets
bokslutsredogorelsemed att presentera dessa
uppgifter for ir 1912 jdmforda med fu 19J1.

De stiirre dotterbolagens balansNydqvist &
Holm AB
tkr.

Tillgingar
Anliiggningstillgingar
F a b r i k s t o m t e. r. . .
Fabriksbyggnader
..
Bostdder
Kraftverk och vattenfall
Pigiende nybyggnader
Maskiner, verktyg och inventarier . . .

Avgir total avskrivning

779
13.270
1. 1 0 8
1.000
64
21.947

(JIvsunda
Verkst. AB
tkr.

rr4
a

111

ABW.Dan
Bergman
tkr.

AB Tidah.verken
tkr.

L26
7 447

21,O

r28
10

54
3.376

46
8.t05

L.396

38.168

5.69r

r4.324

r.609

2T,'17

? 557

9.556

r.336

r 6.6r r

z, L)*

4,768

273

Aktier i koncernbolag

500

16.6rr

2.634

4.768

28.921
L.414
5.O2r
315
r.484

t.333
470
824
57
r.538

r.938
39r
3.r97

456

L.378

29

17 155

4.222

6.904

r.222

rt.672

r.495

Oms ittnin gstillgingar
Varulager
Fordringar hos koncernbolag. .
Ovriga fordringar
Fdrskottsutbetalningar
Banktillgodohavande och kassa

Summa tillg&ngar tkr 53.806

6.856

5)1

2to
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Inkomster och utgifter per anstilld
rs52

lnkomster per anstilld

Leveransernasf6rsiiljningsvirde . . 25.680
9l
Utdelning & aktier i frimm. bolag
L64
Intdktsrintor
Kronor 26.935

1951

2r.638
75
202
?5c)I5

Utgifter per anstklld,
9.923
Genomsnittlig l6n .
Fiirbrukade varor och material . . 10.374
Avskrivningar i:
2t8
f a b r i k s b y g g n a dme.r m . . ' . . . .
ai
kraftverk
29
bostdder
l.2lo
maskineroch inventarier. . . ..'
78r
Pensioner,pensionsavgiftero. d. . .
75
Olycksfallsfiirslkringspremier. . . .
.
r
6
7
.
.
.
.
.
6viga fdrslkringsavgifter
2
1
4
.
..
.
Jurist- och bankomkostnader
992
...
Fraktkostnader
83
Telefon, telegram, Porto .
ol
Annonser och annan reklam . .. . .

8.209
LL.276

Fiireningsavgifter..
Representation. . ..
Resekostnader. .. .
Hyror .
Kdpt elektrisk energi
Provisionerm. m. .
Licensavgifter . .. .
Rintor
Diverse
Berdknade investeringsavgifter . . .
Skatter
Arets vinst

43
zy

r64
1/1

r63
49'
82
203

36
29
t33
72
138
652
)
59

92
r33

108

563
773

689
803

Kronor 26.97,

25.9L5

174
)A

30
1.078
90L
93
r54
L54
oi?

56
82

De stora liineokningar,som dgderum under
1952, ge sig hdr till kinna i en okning av
genomsnittligiiin frin kr. 8.209 fu 1951 till
kr. 9.923ir L)52, eller med drygt 20 %, TllI
foljd av bolagetskapitalupplining ha utgiftsrdntornastigit frin 59 till 203 kr. per anstilld.
Den investeringsavgiftsom bolaget har att erliiggauppgir till kr. t33 peranstiilld.Uppstiillningentorde i ovrigt tala for sig sjiilv.

rdkningar den jr december rgiz
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Investeringsfond fijr byggnader

Nydqvist ec
Holm AB
tkr.

500
100

4.t05

6.490

600

284
285

479
76

510
9

5.O74

7.045

7.1r9

1.115
1.500

50
343

350
2.000

2.6rr.

393

2.350

r.330
202

3.790
205

skulder

Pensionsstiftelser
Skulder till koncernbolag . .

Kortfristiga

AB Tidah.
verkerr
tkr.

5.000
490

r7.527
Lingfristiga

AB-W.Dan
Bergman
tkr.

4.OOO
480
2t

12.000

13.532
Disponibla medel frin fdregiende fu . . . .
Arets vinst

Ulvsunda
Verkst.AB
tkr.

skulder
75
8.813
20.255
4.L25

22

363

384
873

r.763

36L

33.268

r.279

2.126

36r

tyo
Skatteskuld samt berlknad investeringsavgift.. .
Summaskulderoch eget kaPitaltkr 53.806

110

Skulder till koncernbolag . .
Fdrskott frtn AB Bofors
Forskott frln iivriga bestillare
Andra kortfristiga skulder

It

6.856

r5r
LL.672

15
L.495

VATTDNTU RBI N D RNAS UTYECKTI iTG
En historisk d,terblick ao Gulivan
Minga av B-pilens ldsare torde vil kinna
till, att en vattenturbinstyp, storlek och varvtal
dr beroende av ett vattendrags fallhojd och
vattenmdngd. For turbinkonstruktoren gdller
det att med minsta mojliga maskindimensioner
omvandla natureffekten, fallhojd X vattenmdngd, i si stor nyttig turbineffekt som mojligt. Anpassningen till en viss geografisk bestdmd energikdlla gor, att en vattenturbinskiljer
sig frin andra kraftmaskiners mera konfektionsartade tillverkning. Den blir si att sdga
en skriddarsydd produkt, och vattenturbinen
framstir hirigenom som en individualist i kraftmotorernasstora kollektiv.
Om en kanonkonstruktor finge tillfdlle arbeta pi ett ritkontor for turbiner, s6"skulle han
sdkert bli mycket konfunderad over att syssla
med si mlnga relativt gamla konstruktioner.
Utvecklingen inom vattenturbinernas omr&de
ghr ej si snabbt som inom krigsindustrin. Man
fhr gL lingt tillbaka i tiden for att tydligt kunna
mdrka de olika etappernai den intressantautvecklingskedjan frhn vhra forfaders enkla snurror, ofta konstruerade"pi. kdnn", till nutidens
pi vetenskaplig vd,g dimensioneradelophjul.
Av sekelskiftets minga turbintyper dr det
endastFrancis-och Pelton-turbinerna,som visat
sig ha si overliigsna egenskaperframfor de

Eruczrssoru

andra, att de har best6.tttidens hirda utgallringsprov. Under lren 7920-1925 utokades
turbinfamiljen med en ny och snabblopande
medlem, Kaplanturbinen, som helt eller delvis
har trdngt ut Francisturbinen vid fallhojder
upp till ca 4O meter. A andra sidan utokas
stdndigt anvindningsomridet uppit for Francisturbinerna,och sidana byggasnu for fallhojder inda upp till ca 450 meter. For 30 ir sedan
ansigs redan fallhojder om 250 meter uteslutande vara reseweradefor Peltonturbinerna.En
av orsakernavafiot man foredrar Francisturbiner dr, att man med dem erhiller ett betydligt
hogre driftvarvtal dn med Peltonturbinerna.
Dimensionena ph si.vdl maskineri som byggnader blir hdrigenom mindre.
Eftersom Sverige dr ett land vars floder utmdrkas av varierandevattenmdngderoch relativt liLga fallhojder, dr den i mlnga hzinseenden
overldgsnaKaplanturbinen vir f. n. vanligaste
turbintyp. Vid de norrlindska vattendragen
med derashoga fallhiijder installerasemellertid
Francisturbineroch av senastetidens utbyggnader torde vdl Harspringets vara den mest
kdnda. Utseendet i stora drag av moderna
vattenturbiner franghr av de schematiskabilderna 1-3 och fotografierna av lophjulen fig.
4-6.
Francisturbinen
Francisturbinendr en centripetal fullturbin,
d. v. s. vattnet strommarkring ijulets hela omkrets utifrin och in mot centrum i ett med

Fig. 1-3.

Scbematisha bild.er au Francis-,
Kaplan- och Peltonttrrbirer.

1,2

Fig.4,

Ldphjal till
Nala&. Foto Nohab.

Francisturbin ander bearbetning ild

vatten helt fyllt lophjul. Den forsta kdnda
centripetalturbinen konstruerades av Samuel
Howd, som 1838 fick patent p6. en sidan i staten New York. Den dr avbildad i fig. 7 och
var som synes av mycket enkel konstruktion,
med ett ledhiul i trd och med fasta ledskovlar.
Ditidens store hydrauliker, amerikanen James
B. Francis, provade denna turbin och erholl
over 70 /o verkningsgrad. Francis forbdttrade
ytterligare Howds turbin i enlighet med vad
som visas i fig. 8. Han kallade den "a centre
vent waterwheel" och den gav vid prov ndra
80 % verkningsgrad. Som framg\.r av fig. 7
och 8 sker vattnetsstromningi lophjulskanalerna in mot centrlim i radiens riktning. Nigon
som helst avldnkning av vattnet nedit i axelns
riktning inom skovelomridet, som vid moderna
turbiner forekom ei.
Aran av att forst ha utfort ett lophjul med
radiell-axiell avlzinkningav vattnetl) inom skovelkanalernatilikomrner den amerikanskekonstruktorenSwain. Denne, som tydligen var foga
auktoritetsbunden,hade modet att stick i stdv
mot vad di.tidens hydrauliker ansig som riktigast,utfora dennakonstruktion,en f-oregingare
till vira moderna centripetal fr-rllturbiner (se

fig.e).
Francis offentliggjorde 1868'2)resultaten av
sina forsok, och deirmed blev hans erfarenr) Di vattnet strijmmar in mot centnrm och direfter
nedAt i axelns riktning.
2) Lowel, Hydraulic Experiments New York.
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Fig. 5. Lbpblal till propellettalbin
(KaPlan). Foto Nohab.

rnetl t,ridbara skot,lar

heter allmin egendom.Detta ledde till att fiera
firmor upptog tillverkningen av centripetalturbiner, varvid lophjulen fick olika bendmningar, sisom Samson, Hercules, Columbia,
Sveam. fl. AIla dessa,mer eller mindre frin
varandra awikande, lophjulskonstruktioner
kallar vi idag med ett gemensamtnamn Francisturbiner. I sambandmed en begynnandefabrikation av centripetalturbineri Europa uppstocl
ocksi. en mdngd litteratur over klassificering
och berdkningsunderlagfor s&dana turbiner.
F;9. 6. Lt;pbjul t)ll Peltontur./lrz.Foto Nohab.

ti
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Fig. 7. Howds hjul.
Fig. 9. Centripetalfulltut'binau Suainskonstraktion(nedan).

Fig. 8. Centripetal lulltarbin att Francis konstruAtion (ovan).

Trots att Francis faktiskt foredrog en annan av
hans samtidsturbintyper (Fourneyron) framfiir
centripetalturbinen,uppkallades den senaretypen efter Francis i den europeiskalitteraturen.
Av Swains ritning, fig. 9, framghr, att ledskovlarna, P, var fasta och gjutna i ett stycke
med en cylinder. Genom att denna kunde
skjutas upp och ner med hjzilp av kuggstingsspindlarna, R, regleradesvattenmangden.Det
sdgersig sjdlvt, att en sidan vattenregleringvar
ogynnsamur hydraulisk synpunkt och miste ge
lig verkningsgradvid delbelastningar.En viktig
hindelse i centripetalturbinensutveckling var
dirfor professor Finks uppfinning omkring ir
1870 av de vridbara ledskovlarna, se fig. 10.
Fig. 10. Finks aridbaralbd.shotlar.

S C A L EO F F E E T
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Fig. 11. Den 100-driga tarbinen uid Gullered.
Foto Nohab.

Med denna konstruktion kan vattnet ledas till
lophjulet med smi forluster, och den ger en
smidig anpassningav vattenmdngdenefter belastningen. Som si ofta ar fallet med tekniska
nyheter, ronte Finks ledhjul stort motstind i
fackmannakretsar,sdrskilt pi grund av de relativt minga rorliga delarna. Tyvdrr blev det
aldrig professorFink forunnat att uppleva, hur
motstindet slutligen brots och hans konstruktion blev den enda typ av ledhjul, som anvindes for centripetalturbiner.
En bidragande orsak till att Francisturbinen
slog ut andra turbintyper, sisom Fourneyronoch Jonvalturbiner,var, att den ldmpade sig vdl
for anslutning till sugror. Man gjorde sig ddriigenom mera oberoende av nedre vattenytans
variationer. Forsok hade visserligengjorts for
exempelvis Jonvalturbiner, men med relativt
diligt resultat.
Linglivade som turbiner dr, finns det dn i
dag sidana, som har avstdngningsorgani form
av en cylinder, sisom visas pi Swains ritning
fig. 9. Si. nyligen som 1950 moderniserade
Nohab en turbin for en utldndsk anldggning
byggd 1p12, utrustad med denna ilderdomliga
konstruktion.
Den hoga livsldngden hos vattenturbiner dr
en rdtt mzirklig egenskap. Si t. ex. levererade
Nohab fu 7852 en vattenturbin, som varii i
drift d.nda tills viren 1952. En livskraftig
ildring pi f OO ir ! Det dr inte minga kraftmaskiner, som kan uppvisa en si ling effektiv
livsldngd. Turbinen, som drev en kvarn, dr av
rdtt egendomlig konstruktion. Vattnet tilledes
underifrin i axelns riktning och strommar sedan radiellt frin centrum och utit i ett med
vatten helt fyllt lophjul. Denna rnaskintypbe-
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nimnes centrifugal fullturbin och uppfanns
1827 av fransmannenFourneyrons).
Under iren strax efter sekelskiftetfoljde ett
intensivt forskningsarbete vid olika firmors
provstationer,dels for att hoja verkningsgraden
och dels for att oka snabbheten.I karaktdriserande syfte infiirde professorCamerervidTekn.
Hogskolan i lMtinchendet s. k. specifika uaru'talet, vilket helt enkelt betyder varvtalet av en
turbin, som vid 1 meters fallhojd avger t hdstkraft. For att dven vid liga fallhojder kunna
koppla turbinaxeln direkt till det drivna maskineriet, efterstrdvademan snabblopandeturbiner, alltsi sidana med ett hogt specifikt
varvtal n5.
Francisturbinensutveckling med avseendepi
dimensioner och varvtal {rln fu t869 till hr
1921, aILtsAvid Kaplanturbinens genombrott,
fnmgl,r av fig. 12. Alla turbinerna ar ritade
for sammaeffekt och vid sammafallhoid. Man
kan tydligt se hur dimensionernaminskats vid
samtidig stegring av varvtalet. For att erni de
3) En utfdrlig beskrivning av den tO0-iriga turbinen
fiir Gulleted finnes infiird i Teknisk Tidskrift den 21 okt.
1952 nt 38. Se dven tvi bilder i fdregiende nr av B-pilen
och fig. 11 hZir ovan.
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Fig. 12. Francistwbinensutteckling
ffin dr 1869till 1920.Alla l,phjul
iir ritade 'fbr samna enltetsef
lekt.

Fig. 13. Horisontal d.ubbehurbin.
Vanlig appstiillning ander fuen
1910-1920.

hdga specifika varvtalen har lophjulsskovlarnas
inloppskanter dragits in ndrmare axelcentrum
och dessutom gjorts smalare. Man ldt alltsi
vattnet stromma fritt utan styrning i rummet
mellan ledhjuls- och lophjulsskovlar. En sidan
konstruktion ansigs vid b6rjan av detta sekel
vara alldeles otinkbar, endr den teorin di var
forhirskande, att vattnet skulle tvingsstyras s&
mycket som mojligi under desspassagegenom
turbinen.
Under den tidsperiod, som angespi fig. 12,
hade man okat verkningsgradenfrhn ca 70 %
till over 90 %. Samtidigt med okningen av
specifika varvtalet fick man erfan samma svirigheter, som vid skeppspropellrar,ndmligen
kavitation. Skovlarnafrittes ibland sonder och
aniog efter ld,ngre eller kortare tids drift ett
svampartat utseende. Med tanke p6. Kaplanturbinen, vid vilken kavitationsfaran dr storre
dn vid Francisturbinen, byggdes vid turbinverkstiderna kavitationslaboratorierfor att studera
detta fijr turbintillverkningen nya problem.
En annan foljd av specifikavarvtaletsokning
var) att turbinkonstruktoren tvingades rikna
med hogre hastighetsenergipi vattnet, ndr det
limnar liiphjulet. For att fi en god totalverkningsgrad pi kombinationen turbin-sugror,
miste man i sugriiret soka omsitta si mycket
som mojligt av denna hastighetsenergii tryckenergi. Mycken omsorg dgnadesddrfor utformningen av sugrdret for att hoja dettas verkningsgrad.
De forsta Francisturbinerna var vanligtvis
enhjuliga med vertikal axel, som via koniska
kugghjul overftirde effekten pi. kvarnstenar,
textilmaskiner e. d. Ndr kravet p5.hogre varvtal kom flz;m i samband med direktdriften av
elektriska generatorer,gick man over till horisontella uppstillningar. En sidan framgir av

fig. t3. Genom att dela upp effekten p6. z, 4
eller 6 hjul pi samma axel erholl man ett for
generatom passandevarvtal. Sedanman emellertid fitt fram lophjul med hiigre specifika
vamtal, borjade man iter byggu vertikala enhjuliga turbiner. Denna uppstzillning d,r fordelaktigare ur hydraulisk synpunkt och vidare
dr maskinsalsgolvets
hbjdl?igeej si beroendeav
ldget pi lophjulet, som vid horisontalturbiner.
For nirmare 40 6,r sedan,ndr Camerer skrev
sin bok over vattenturbinera), ansigs enheter
pi roooo hk vara aktningsvdrda.I ndmnda bok
siar forfattaren om framtidens turbiner med
foliande ord:
". . under gynnsammabetingelser,d. v. s.
vid tillrdckligt h6g fallhojd, bor byggandet av
enheter over 100000 hk icke rnota nlgra otjverstigliga tekniska svi.righeter." Sidana stora enheter som Camerer forutspidde har nu blivit
verklighet. Grand Coolee i U. S. A. med ett
effektbelopp pi 165000 hk och Harspringet
med 133000 hk dr, med avseendepi avgiven
effekt per aggreg t, de kraftigaste turbinerna
i virlden.
Propeller'Kaplantu

nbinen

Som forut nimnts, tillkom kaplanturbinen
under fuen 192l-1925. Men redan omkring
Lr 19L4 talades det om, att det hade lyckats
professorViktor Kaplan (1876-1%4) i Brtnn
att erni specifika varvtal av 700-1000 vid en
verkningsgrad av 80 %. Man trodde vid den
tiden, att ett varvtal av ca 400 var grdnsen for
det uppnieliga, och att en ytterligare stegring
av hastigheten ej var m6jlig utan en betydlig
forsdmring av verkningsgraden. Anda till &r
4) R. Camerer: Vorlesungen iiber \Tasserkraftmaschinen,
Leipzig und Berlin 1914.
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Fig. 14-16.
hjul t. a. -

Snabbgdend.eFrancis-

oaerg,Lngsform neJlan
Francis- ocb Kaplanhjul i mitten. Kaplan propellerhjul t. h.

1919 kunde Kaplan hAlla konstruktionenav sin
turbin hemlig for fackvddden, trots att han
inlett underhandlingar med olika firmor for
tillverkning av densamma.
Inga kol, ingen eld kan brinna si het,
som en turbin om vilken man ingentingvet.
Si m&lande htergav en kdnd osterikisk professor stdmningen bland turbinfackminnen infor de nyheter, som sipprade ut frin Kaplans
verksamhet.
Sedan Kaplan utnimnts till professor vid
Tekn. Hogskolan i Briinn gjorde han till sin
livsuppgift att utveckla turbinlophjulen. Till en
borjan konstrueradehan ett snabbgiendeFrancislophjul av det utseende, som framghr av
fig. 14. Vid provning av detta lophjul visade
det sig emellertid, att verkningsgradenblev rdtt
li.g och Kaplan Ht di, utfora ett lophjul, som
han sedermerakallade overgingsform mellan
Francis- och Kaplanturbin, fig. 15. Observera
likheten mellan denna konstruktion och den
som framgir av fig. 12 h. Genom att utforma
den nedre delen av skovlarnaRo si, att vattenstromningenhir skeddenedit i axelns riktning
elimineradesvissa virvelforluster, som uppstod
vid det forstndmndahjulet. God verkningsgrad
och hogt n5 (storre tin 400) var resultatet av
detta utforande av skovlarna.
Senareundersokningarvisade emellertid, att
det inte gick att erni en hojning av specifika
varvtalet med detta hjul. Kaplan fann att orsaken till detta lig i dels skovelkanaiernaR,
ddr vattenstromningenskeddei radiensriktning
och dels i den ogynnsammaskovelformen vid
skovlarnasinfistning vid det s. k. bandet. FIan
beslot dirfor att avldgsna bide de radiella
skovlarnaoch bandet. Resultatethdrav blev err
hjul, piminnande om en skeppspropeller,vars
utseende framgfu av fig. 76.
Det var emellertid en ling och svir vdg innan
Kaplan kom si lingt. Till en biirjan utan laboratorium, provade han sig fram med hdpnads-
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vickande enkla medel. De grundldggande
forskningarna tjver hjulens hastighet gjordes
med tillhjiilp av smi hjul med skovlar av papp.
En syn&I,med ett vid ovre dndan slutet glasror,
var bd,rlagret och en flaskkork bildade navet.
Hjulen placeradespi en kamin och luftdraget
uppit frin denna forsatte hjulen i rotation. Det
fordrades verkligen en skarp och vetenskapligt
skolad hjdrna att draga si geniala slutsatser av
si enkla "leksaker".
Formigan att sldppa genom vatten var storre
hos ett hjul enl. fig. 76 dn hos Francishjulet
och ddrigenom blev det mojligt att rned det
forra erhilla ett h<igrespecifikt varvtal ns.
Diiiga resultat av verkningsgradsprovenB y
ibland anledning till rdtt mycket huvudbry. En
oforklarlig sinkning av verkningsgraden intrddde ofta, vilken emellertid kunde avhidlpas
genom en efterjustering av skovlarnasavloppskanter. Forst efter mhnglriga forsok kunde
orsaken dirtill faststillas. Det uppstod ndmligen kavitation, som omojliggjorde varje ordnat stromningstillstind hos vattnet. Detta var
for turbinfackmannen ett nytt problem, och
efter mhnga besvikelserlyckadesdet professor
Kaplan att f.i fnm kavitationssdkrahiul. Ett
tp..ifikt varvtal av ns : 1200 hade di uppnitts, och vid en hiuldiameter av 1000 mm var
verkningsgradensi hog som 84 %.
Sedan patentsokning.arfla var klara i de
flesta kulturldnder, inbJOdsturbinfackmdn frhn
8 nationer att overvara provningen av en fdrseglad Kaplan-propellerturbin. Frin Sverige
deltog direktor Hans Th. Holm, for mhnga
boforsare vdlkdnd frin den tid, 7920-7931,
han var disponent vid AB Bofors. Givetvis
onskade mhnga av de ditresta representanterna
se narmarc Da turbinen och oatentbeskrivningarna. Men Kaplan var misitdnksam och
ville inte tillfredsstdlla dessaexpertersnyfikenhet och kanske pi s6.sdtt gratii utldmna sina,
efter mingirigt modosamt arbete, erhillna re-

Fig. 17. Ndgra ao Kaplans sagrdrsmodeller'

sultat. Foljden blev, att de flesta ikte hem med
den forklaringen, att de ej ville kopa grisen i
sdcken. Fortare dn Kaplan trodde, fick han
emellertid ett avtal, forst med en fransk och
sedanmed en svenskfirma.
Den av Kaplan demonstreradepropellerturbinen hade en nackdel; den gav mycket dilig
verkningsgradvid delbelastning. Vid halvt p&drag erholls endast en verkningsgradav t0 %,
och alla forsok att hoja denna slog fel. Efter
praktiska undersokningar av vattenstromningen
och ddrpi grundade teoretiskaslutsatserkom sl
Kaplan pi id6n att gora skovlarna vridbara i
navet. Hdrigenom kunde verkningsgradenhojas
med 30 /o vid halvt pidrag. Vad vi kallar for
Kaplanturbin eller propellerturbin med vridbara skovlar hade kommit till.
I och med den avsevdrdaokningen av specifika varvtalet var det, i ainnu hogre grad dn
som var fallet med Francisturbinen,nodvdndigt
att itervinna tryckenergi i sugroret. Det visade
sig, att om ett Kaplanlophjul forsigs med ett
vanligt sugror, avsett for ett Francishjul med
Fig. 18. LauaczeAhjul. Sehtion.

mAttligt specifikt vantal, verkningsgradenblev
si 169 som 60 %. O^ ddremot ett av de sugror, som Kaplan experimenteratsig fram till,
anvdndes,steg verkningsgraden till 84 %. I
fig. 77 dr en del av de sugrorsmodelleravbildade, som han kom fram till. Som synesawiker
de till utseendet avsevdrt fri.n de typer man
v^r van vid, genom sin kantiga och platta konstruktion.
Professor Kaolans arbetsborda var enorm.
Inte nog med atl forsknings-och experirnentarbetet krdvde mycken tid, han mlste ocksi personligen skota och 6vervaka arbetet rned patentansokningarn. Omfattningen av detta
arbete forstir man niir han omtalade, att en
patentbyri, med tvi ingenjorer,ett skrivbitrdde,
tvi patentombudoch en advokat, oavbrutet var
sysselsattai flera ir med hans patentdrenden.
Svaromilens sidantal overstegmer ain tiotusen.
Oversdttningtill frimmande sprik av patentansokningar och beskrivningarvillade ocksi stort
bekymmer.Av kostnadsskdloverldmnadesdessa
till icke tekniskt skolade oversdttare, som
kringlade till texten ur teknisk synpunkt. Sa
t. ex. kom den amerikanskapatentansokninsen
tillbaks med beskedet att beskrivningen var
"hopelessunintelligible".
Ddrtill hade Kaplan att kdmpa mot avundsamma konkurrenter, som inte tvekade att personligen angripa honom och pi. det tarvligaste
sdtt forsokte taga ifrin honom bide dra och
vetenskapligkompetens. Ja, en del forklarade
till och med, att turbiner med vridbara loplrjulsskovlar var kinda lingt fore Kaplan
framlade sin uppfinning. De stodde sig p& en
bok av professor Fink (rszs), i vilken rent
teoretiskt omnimnes fordelen av vridbara lophjulsskovlar med avseendepi god verkningsgrad vid delbelastningar.Praktiskt kunde emellertid detta endast forverkligas i axiella
propellerturbiner enligt Kaplans id6.
P& grund av dessastdndigasinnesrorelseroch
hirt arbete brots slutligen Kaplans krafter, ocl"r
han rikade i ett depressionstillstind,frin vilket
han aldrig riktigt iterhdmtade sig. Sommaren
r9i1 hade forf. till dessarader tillfiille att besoka Kaplan i hans hem pi godsetRochuspoint
nan Linz i Osterrike, ddr han hade dragit sig
tillbaka "weit weg von den \WegenMenschen".
Trots att han synbarligenvar en andligen bruten man, visade han med en dnnu glodande
entusiasm sina experiment med olika skovelprofiler.
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Fig. 19. Sektion au ntodern kraftstation. Propellertarbin
med aridbna tAoilar (KaPlan),

Sedan Kaplan visat fdrdriktningen om hur
snabbgiende turbiner med god verkningsgrad
civer ett stort belastningsomrideskulle byggas.
giillde det for turbinverkstidernaatt forverkliga
hans id6er i goda driftssdkra konstruktioner.
Det var svira problem, som konstruktorerna
stdlldes infor. Frdmst gdllde detta skovlarnas
hogt belastadelagringar i navet och tdtningen
kring skoveltapparna. Men iiven dessasvirigheter overvanns slutligen och mindre kaplananlaggningar byggdes,den ena efter den andra.
Kaplanturbinen innebar ju en revolutionerande nyhet och en "wait and see" attityd utveckladesbland kraftverksdgare. Forsdljningengick
tili en borjan rdtt trogi, tills nigot hdnde i virt
land, som medforde en dndring. Kungl. Vattenfalisstyrelsenbestdllde ndmligen ir 1922 en
Kaolanturbin for Lilla Edet av stora dirnerrsio,'rer,-ed en lophjulsdiameterav 5,8 meter.Om
man studerar de olika turbinfirmornas forsdliningssiffror finner man, att dessastiger mycket
snabbt, sedan de goda driftsresultaten fri.n
Lilla Edet blivit kdnda. Det berdttas,att en
tysk industriman tillfrigades varfor ej si stora
kaplanturbiner byggdes i Tyskland som vid
Lilla Edet i Sverige. "Vdnta till dess anldggningen vid Lilla Edet dr i ging, di skall ni fi
upplevanlgot!" blev svaret. Det drojde heller

1,9

icke ldnge forrdn dven tyskarna byggde Kaplanturbiner med stora dimensioner.
Innan Kaplanturbinen slagit helt igenom
byggdespropellerturbinermed fasta skovlar av
n|.got frLn varandra.awikande konstruktioner.
Som exempel pi. sndana turbiner kan niimnas
Lawaczek-,Bell- och Naglerturbiner. Av dessa
var viil den forstndmnda den mest ktinda och
vanligast forekommande. Den hade diagonalt
stzillda lostagbara skovlar och piminde om en
snabbgiende Francisturbin, se fig. 18. Vid
kraftstationen i Lilla Edet zir tv& dylika turbiner installerade.
Vilka dr di fordelarna, sorn man vinner
nred en Kaplanturbin ? Pi grund av att skovlarna kan vridas, erhiller man, i motsats till
propelierturbinenrned fastaskovlarochFrancisturbinen, en mycket flack verkningsgradskurva
med god verkningsgrad iven vid overbelastningar. Jdmforelsen mellan en Kaplanturbin
och en propellerturbin belyses bdst med ett
praktiskt exempel: Antag, att vattenmlngden
vid ett kraftverk, utrustat med en propellerturbin med fasta skovlar, g3.r ned till fjzirdedeien
av den normala. Di skulle turbinen inte avge
nig;on som helst effekt, den skulle helt enkelt
neka att gora tjdnst. Med en Kapianturbin
ddremot skulle effekten visserligengi ned till

Peltontunbinen

Fig, 20. SLoalthaarnmed liggande aartenhjill. Enligt AopparsticA lrfrn 1625 au Strada.

minst en fieirdedelav normaleffekten,men den
avgav dock villigt kraft. Vid en tredjedel av
normalvattenmdngden,skulle den avge i runt
tal tre ginger si stor effekt som propellerturbinen. Vidare kan Kaplanturbinen overbelastas
med exempelvisen tredjedel av normaleffekten,
utan att verkningsgraden ndmnvdrt sjunker.
Om en propellerturbinoverbelastades
pi angivet
satt, skulle detta medfora en betydlig forsimring av verkningsgraden, som kan vara, sh
kraftig, att det inte mer kan bli tal om nigon
effektokning.
For ca 25 ir sedanhade man byggt Kaplanturbiner som arbetade vid en fallhojd av 17
meter. I dag finns Kaplanturbiner i drift vid
40 meters fallhojd, och man planerar nu utbyggnader i Sverige dnr fallhojden dr over 50
meter. En sidan utveckling fordrar mycket
forskningsarbetevid turbinverkstidernas laboratorier och provstationer. Liksom Kaplan pi
sin tid kdmpade med kavitationsproblem, si
kdmpar man dn i dag. Utformningen av turbinerna miste anpassasefter de allt hogre failhojderna, vid vilka Kaplanturbiner numera
installeras. Utseendet p& ett modernt turbinaggregat av stora dimensioner flamghr av f.ig.
19. (Propellerturbin med vridbara skovlar.)

Ar 1880 uppfann ingenjor L. A. Pelton i San
Franciscoden efter honom uppkallade Peltonturbinen. Denna turbin har utvecklats ur det
enkla skop- eller skvalthjulet, fig. 20, sommiste
rdknas till de dldsta vattenkraftmaskinerna.
Men det var Peltons fortjdnst, att de skopformade skovlarnakonstrueradesmed en knivikaro
egg, som delar vattenstrilen i tva helfter. De si
bildade strllarna avldnkassymmetriskti forhillande till hjulets mittplan. Skovlarnaskupning
ir si utformad, att vattnet ldmnar hjulet med
lig hastighet. Se fig. 3. Denna turbintyp skiljer
sig i minga avseendenfrin Francis- och Kaplanturbinerna.Vattnet tillfores lophjulet endast
pi en del av omkretsenoch liiphjulet roterar i
luft. I en ledapparat, bestiende av ett eller
flera munstycken.bildas en strile. varfor man
ocksi kallat a"*iu turbin for fristrileiurbin.
I slutet av 1800-talet hade dven en annan
fristrileturbin av tyskenSchwamkrugskonstruktion framkommit. Som framgir av fig 21 ledes
vattnet till lophjulet vid dessinre periferi. Vid
detta utforande var det nodvdndigt att fdsta
kraftiga krympringar pi hjulet for att detta
skulle kunna taga upp de stora centrifugalkrafterna. Vidare var munstycket for tilledningen
av vattnet mera sviritkomligt och montaget besvirligare dn vid Peltonturbinerna.Huvudsakligen av dessaorsakerhar Schwamkrugiurbinerna filtt trdda tillbaka for Peltonturbinerna.
Peltonturbinenhar en ur hvdraulisk svnounkt
mycket fullindad konstruktion. Med iififrlatp
av en central nll, placerad i munstycket,regleras vattenmdngdenmed smi forluster. Verkningsgradskurvans forlopp ar flack, p8.minnande om en Kaplanturbins,ehuru med nigot ldgre
toppvdrde ;in dennas. Di det dr mycket svirt
att pL rent teoretisk vdg f3. fram den ur verkningsgradssynpunktforlelaktigaste formen pi
skovlarna,har man varit hinvisad till praktiska
forsok. Aven vid denna turbintvo fSrorsakar
frd.tningar av en del detaljer mycket bekymmer. Sdrskilt utsatta ar nhlarna i munstyckena
och skovlarnaseggar och baksidor.
Hur oerhort vattenmotorernas effektivitet
stigit i forh&llande till dimensioneroch vikter
framghr av fig. 22. I ovrc hogra hornet dr en
Peltonturbin avbildad, avgivandesammaeffekt,
som det avsevdrtmycket stcirrevattenhjulet.
Peltonturbinenskonstruktion harejundergitt
milnga forindringar sedan den forst borjade
1A
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tillverkas. Man byggde till en borjan horisontella enstriliga hjul, for att sedan irvergi till
tvistriliga, varigenom driftvarvtalet kunde
okas. Mycken forsoksverksamhetfick ddrvid
dgnas bortledandet av vattnet frin lophjulet,
som givetvis var sv&raredn vid en strile. Pa
senareLr har man dven anvdnt sig av vertikal
uppstdllning med dnda upp till 4 strhlar per
hjul. Man spararl-ririgenomutrymme i forhillande till horisontalturbiner och lophjulet kan
oberoendeav generatornplacerasndrmarenedre
vattenytanoch den s. k. frihdngsforlustennedbringas. Exempel pi horisontal enstrilig turbin
frumghr av fig. 23 och vertikal 4-strllig av
fig. 24.
Som redan inledningsvis pipekats, kommer
Peltonturbinen huvudsakligast till anvdndning
vid hoga fallhojder mellan 300 och 2000 meter.
Eftersom si hoga fallhojder sdllan forekommer
i Sverige,ser man inte ofta Peltonturbiner hdt.
Intressant ar att iakttaqa, hur teorin dven nzir
det gzillde Peltonturbinerna kunde verka hdmmande pi utvecklingen. Vid tiden omkring
sekelskiftetansigs det, att man skulle undvika
plotsliga riktningsindringar av vattnet vid overgingen frin ledhjulet till lophjulet, vilket man
mycket vilseledandekallade "stotforlust". Man
kan silunda i den tyska tekniska tidskriften
V. D. I. under iren 1892-93 ldsa om ett
haftigt arrgrepp av en ingenjor mot professor
Reuleaux i Berlin, eneir denne gjorde de tyska
ingenjorernauppmdrksammapi den i Amerika
si allmdnt forekommande Peltonturbinen. Enligt ndmnde ingenjorsisikt skulle vattenstri.lens
trdffande av skovlarna medfora en avsevdrd
stotforlust. "YLra tyska turbiner av Schwamkrugs konstruktion (se fig. 2l) ar Peltonturbi-
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nernasskyhogt overldgsna"lydde slutet av hans
artikel. Men var finns i dag dessa"overligsna"
turbiner? De av teorin utdiimda Peltonturbinerna har ertivrat vdrlden.
*
Francisturbineninnehar, som redan nzimnts,
rekordet i avgiven effekt per aggregat, men
Kaplanturbinen med avseende pi storlek av
lophjulsdiameter och totalvikt. Att byggandet
av si stora aggregat over huvudtaget blivit
Fig. 22. Jiimf i)relse mellan aattenbjul och Peltonturbin i ijt,re
Jtdpra hdrnet.
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Fig. 2j. Hoisontell,

mojligt, beror pi de framsteg som gjorts, ej
endastinom det hydrauliskautan Sveninom det
elektriska och byggnadstekniskaomr5.det. Stilverkens och verkstldernas okade resurser att
kunna gjuta, bearbeta och transportera dessa
kolossala turbindelar ar vidare en sjdlvklar
forutsdttning for denna utveckling. I detta
sammanhan
g fhr man ej glomma metallurgernas forskningar, som har resulterati hogvzirdiga
stillegeringar, sirskilt di det rostfria stilet.
Det sistnimnda materialet har visat sig bdst
kunna motsti de av kavitationen fororsakade
frdtningarna.
Till sist miste det moderna axialbdrlagretav
segmenttyp,konstruerat enligt hydrodynamiska
principer, omndmnas. Utan detta viktiga maskinelementhade det icke varit mojligt att taga
upp den till flera hundratals ton uppgiende
axialbelastningen frin de roterande delarnas
vikter och vattentrycketpi lophjulet.
Utvecklingen frin de forsta turbinerna till de
konstruktioner och utforanden vi krinna till
idag, har ej skett pi grund av tillfilligheter.
Den bygger pi ett milmedvetet och ihdrdigt
arbete forknippat med energibehovets stdndigt vdxande krav. Steg for steg har den ena
generationen byggt pi den foregiendes erfarenheter och kunnande.
Det dr intressantatt konstatera,hur vildsamt
hogt stridensvigor stitt for och emot, si snart
en ny turbintyp arbetat sig fram. Avund, okunnighet och ekonomiska orsaker har gjort, att

enstrdlig Peltontsrbin.

motstindet mot varje nyhet varit si stort. Enskilda individer, eller grupper av sidana, kan
visserligentill en tid bromsa upp, men aldrig
forhindra en overligsen produkts frammarsch.
Fig. 24, Vertihal 4-strdligPeltonturbix.
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BoFoRS NYa TDtDFoNvtxDL
AzI BIRGER SJOLIN
Den 1 januai 1898 tecknade Aktiebolaget
Bofors-Gullsping kontrakt med Kongl. Telegrafstyrelsenom abonnemangpit tre rikstelefoner att uppsdttasi Bofors Herrgird, Disponentens kontor och Brukskontoret. Aret ddroi.
ndrmarebestdmt den 16 aug.,tecknadeskontrakt
for tvi telefonabonnemangfor Bjorkborn. Fortsdtter man att vdnda bladen i gamla folianter
avspeglasutvecklingeni en lingsam men stadig
okning av antalet telefoner. Si sminingom fir
kamrerarkontoret,gjuteriet, valsverket och ritkontoret telefoner. Vid denna tidpunkt voro
alla telefoner anslutna till Bofors Telegrafstation, en t'oreghngare
till den nuvarandestationen
i Karlskoga. Telegrafstationen var beldgen i
Bofors fastighet Skogsbo. Namnet Karlskoga
erholl stationen vid flyttningen ir 1907 till
fastigheten mitt emot Karlskoga Jdrnvdgsstation.
Vid forsta vdrldskrigetsutbrott okade antalet
telefoner och under de neirmasteiren gjorde sig
ett allt starkare behov mdrkbart. Under iren
1917-79 installerades de forsta manuella
vdxelborden av Telegrafverketsdi,varandetyp,
den s. k. Pyramidvdxeln.Telefonist nr 1 i Bofors blev froken Viola Svensson,numera bosatt
i Stockholm, och i Bjorkborn froken Signe
Lindstedt, som under namnet fru Magnusson
blivit hembygdentrogen.
Utvecklingen gick emellertid vidare, och ca
10 ir senarevoro de forsta vdxelbordenfardiga
att bytas ut mot storre bord av den di moderna
klaffvdxeltypen. Hur mhnga boforsarehar forresten i minnet den stora telefongalgen pi
gamla brukskontorets tak? Yfua dagars jordkabelforbindelservoro pn den tiden einnuokeinda. Den nya klaff.vdxeln startadei Bofors med
60 nummer for att efterhand utokas till 120
nummef.
Den 15 febr. 1937var for Bofors ett mdrkesir
inom telefonutvecklingen.Di. inkopplades den
av oss alla vdlkdnda 3-siffriga automatiska
abonnentvdxeln,som fram till den 11 april i
Lr gjort ling och trogen tjdnst. Pi goda grunder
kan man tala om en trotidnare. om dn inte i
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alla delar s6.tillforlitllg. Ty enligt expertisen
var v\.r gamla vdxel Sverigesh6.rdastbelastade,
vafior vi nog sjilva i hog grad medverkat till
att veixeln stundtals vdgrade ge ifrin sig den
minsta lilla "ton". Vid demonteringen,
som pighr nd,r detia skrives, visar sig, att endast sidana delar, som tillkommit under senare i,r,
lonar sig att tillvarataga. I ovrigt forvandlas
vdxeln helt till skrot.
Automatiseringenir 1937 medforde en vdlbehovlig rationalisering av bolagets telefontrafik. Krutbrukets telefoner inforlivades i Bofors
telefonndt. Den pi huvudkontoret ir 1933 uppsatta lokaia vixeln med 200 nummer for intern
trafik slopades.Pi Hotellet och Skjutfiltet tillkom manuella vdxlar anslutna tiil automatvrixeln.
Utvecklingen gick nu vidare med stora steg.
Den 2 nov. I94l oppnades Byggnadsavdelningens undervdxel.Huvudvaixeln,som Lr 1937
startade med 4OOnummer, byggs ut etappvis
och var den 16 sept. 1945 utokad till maxkapacitet 900 nummer,med 810 anslutnalinjer. Den
iterstiende reserven!0 nummer var for knapphdndig sedd pi ldngre sikt och utredning piborjadesi borjan av Lr 1946 om anskaffning av
en 4-siffrig vdxel. Den 14 maj r94l bestdllde
Interidrf

rfin garnla telef ontiixeln i Bolors buuadhontor..
Fr. r, .rynasElsie Karlsson, Ingrid Strdnt, Marianne Fred.rics,
son och UJJa Gastaussoz. Boforsfoto Tillman.

!

Telelonittsalen i Bofrsen, Fr, a. synas Marianne Fredricsson, Ulla Gustaasson,Margareta Petterrson,
Marianne Andersson, Ingrid Strbm ocb Brita Bergqaist. Boforsfoto Tiilman.

bolaget av Telegrafverket en ny -siffrig automatisk abonnentvdxel for leverans den 1'5
aPfll 195L.
Att vdxeln forst den 13 april 1953 kunde
tagas i bruk har minga orsaker. Om jag nzimner orden "nykonstruktion" och "laboratorieforsirk" stir det nog klart for de flesta, att
forseningen haft sina glltiga skdl. De senaste
irens telefonsvirigheter har vil de flesta vid
detta laget glomt.
For bolagets nya vdxel dr en sdrskild tunnel
insprdngd i Boisen. Lokalerna dro dimensioneF dr rnedli ngsapp arat. Bof orsf oto Tillman.

rade med tanke p& framtida utbyggnad.Huvudvdxeln i Boisen dr levereradmed utrustning for
1000 anknytningaroch utbyggbar for ytterligare
1000 anknytningar.Undervdxlarna i Bjorkborn
och Kilsta dro levererademed utrustning for
400 resp. 110 anknytningar och utbyggbaratill
900 anknytningar vardera. Lokalerna i Boisen
dro forsedda med luftkonditionering av modernaste slag, vilket innebdr att luften kan fuktas
och avfuktas,vdrmas och kylas allt efter behov.
Luftkonditioneringen medger forutom ett normalt luftbyte dven mojlighet till snabbvddring.
Att gi in pi en teknisk beskrivning av den
nya vdxeln torde endast intressera ett fhtal
ldsare.Nigra korta allmdnna upplysningar bor
dock komma med. Mi.nga "ldrsare" av vhr nya
telefonkaialog har frhgat vad "snorlos formedling" av telefonsamtalbetyder.Snorlosformedling kan nirmast omskrivas till "centraliserad
formedling". De i alla tidigare vdxelbord vdlkdnda "kopplingssn6rena", med vilka telefonisten formedlade telefonsamtal mellan pLringande och uppringd abonnentellerviceversa,
.l^
L1

dro nu ersattamed tryckomkastare,lampsignaler
och tastatur for koppling av telefonnumren.
Den tidigare armgymnastiken- forut satt
telefonisten faktiskt 90 % av arbetstidenoch
utforde en om Hitlerhdlsningen piminnande
armrorelse- ar nu borta och arbetssdttetkan
nairmastjdmforas med de rorelser en operatris
vid en eldriven helautomatisk rdknemaskin
utfor. Med de nya formedlingsapparaterna
(vdxelborden) kan, tack vare att automatiken
utvecklatspi ett hittills ej kdnt sitt, expeditionen av samtal utforas betydligt snabbareoch
ddrmed fler samtal per telefonist awerkas per
tidsenhet.
Frin en kontrollapparat kan vaktforestindarinnan dirigera trafiken till formedlingsapparaterna. Fir t. ex. de telefonister som expediera
avgiende rikssamtal en trafiktopp, kan vaktforestindarinnan genom ett enkelt handgrepp
koppla in ytterligare en eller flera telefonister
pi denna trafikgrupp.
Frnn vaktforestindarinnans bord dirigeras
rngarnainom Bofors l-rupersonsokningsanldggn
vudkontor, Byggnadsavdelningenoch Krutbrukets kontor. I mars minad ndsia ir utokas
viixeln med en s. k. vakanskoppling.Med denna
apparat kan telefonisten under en abonnents
frinvaro t. ex. vid sjukdom, semester,tjtinsieresa, konferens e. d. koppla in dennesledning
och ldmna svar vid piringning om nzir vederborande ar antraffbar etc.
Mycket mera om vdxelns tekniska konstrukMontiir Hedlund, ingenjdr Hamrnar'falA och montiir Bi:chof
" sdAer fel". Bofotsfoto Falk.
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VaAtli)restfrndailnnan'frdhen B. Bergqlttist och ingenidr B'
Sjdlin dishatera traliA'l6rdelningen. Boforsfoto Tillman.

tion vore att namna,men jag kommer di, som
jag redan ndmnt, in pi. finesser som mer hijra
hemma.i facktidskriften dn i denna allmdnna
presentation.
Telefonsalen har som framgll av bilden
rymd och stor omsorg har lagts ner pi att gora
den si tilltalande och trivsam som mojligt. I
anslutning till telefonsalen har telefonisterna
ett mindre luncl-rrummed tillhorande pentry.
Man fir knappast en kinsla av att befinna sig
inne i ett berg, om man ei lagger mdrke till
frinvaron av fonster.
Montaget av vdxelanldggningenborjade den
I juli t9>z och har pigitt med en arbetsstyrka
av 5-70 man fordelade pi huvudvdxeln och
undervdxlarna i Kilsta och Bforkboru. Under
de sista trimnings- och proweckorna var L. M.
Ericssons personal tidvis uppe i ett 15-ta|
experter.
Huru ldnge rricker denna nya vdxel innan vi
miste ersitta den av en iinnu nyarc? Frigan
har faktiskt framstdllts. Med diagram och sannolikhetsberdkningarkan man gora en prognos.
Tidpunkten ligger emellertid si. lingt fram i
tiden, att man redan nu kan pisti att detta dr
Bofors sista telefonvixel. Nir en lnnu storre
vdxel behovs d6" dr redan ficktelefonen var
r-.ransegendom.
Kan Ni Ert telefonnummer? Vi fodas numera
alla med virt blivande telefonnummer! Fastdn
dnnu fir det inte kallas telefonnummer utan
folkbokforingsnummereller medborgarnummer.

BONOPLAST' ett nytt fiirbandsrnaterial
Azt HOLGER von FIEANDT
Alltsedan urminnes tid har minniskan forsokt att ldgga forband om si'rskador av olika
slag. De forsta forbanden utgjordes sikerligen
av stora blad, som hiill en grot av helandeorter
pi sin plats, och som fixerades exempelvis
medelst sensnoreneller vdxtfibrer, sidana man
dnnu kan finna dem hos mycket primitiva isolerade folk. I och med att mdnniskan kunde tillverka textilier, togs dessagivetvis ocksi i bruk
som forbandsmaterial. Det drojde emellertid
ldnge, innan man framstillde textilier avsedda
att anvindas enbart som forbandsmaterial. I
allmdnhet anvdnde man i stdllet linnebindlar,
som klipptes ur det fd'rdigvdvdatyget. Dessa
ersattessi sminingom i sambandmed inforandet av den aseptiskasirbehandlingenmed vira
dagarsgasbindoroch sterila kompresser.Nigon
revolutionerande utveckling i likhet med vad
som varit fallet pi mlnga andra omriden inom
modern kultur kan dock knappast sigas ha dgt
rum hdr. De vanliga forbandsmaterialenhar
iu, som var och en vet, en hel del oldgenheter.
Man kan inte inspekterasirets ldkning utan ett
tidsodande,och ofta nog smirtsamt avldgsnande av forbandet. Vidare miste detta ofta bytas
och vad detta medfor i fuhgaom kostnaderoch
arbete ligger i 6ppen dager.
Om man kunde ersdttadessagasviivsforband
med ett sterilt genomskinligt sidant, som anbringadesdirekt pi ett likaledes sterilt sir som
pi detta sitt liksom forseglades,vore mycket
vunnet. Forbandetborde dessutomvara lett att
applicera, ldtt att laga, om det av nigon anledning skadades,samt ldtt att taga bort, di siret
lakt ferdigt. Vidare finge det inte reta underliggande vdvnader och finge givetvis ej innehhIla nhgra giftiga dmnen, och den underliggande huden miste kunna "andas". Att finna
ett dylikt material dr emellertid ingalunda
si enkelt.
Under 1920- och 3O-talenborjade plaster av
olika slag komma i marknaden, den ena efter
den andra. Av dessavoro nigra :iven genomskinliga, sisom polymetakrylat, polystvrol och
polyvinylacetat,och man kunde ju di eventuellt
tdnka sig att anvanda en liisning av nlgot av
dessa dmnen som en lack, som kunde strykas
6ver siret. Alla dessa dmnen voro emellertid

h&rda och tdmligen spriida och en losning av
dem gav vid intorkning icke nigon smidig film
liimplig som forband.
I slutet av l94}-talet framkom emellertid
det forsta forbandet av detta slag. For att ge
en tillrdcklig smidighet it filmen, si att den
kunde folja hudens rorelser over ledgingar och
andra rorli ga partier hade man till plastlosningen nodgats sdtta mycket stora mdngder
mjukningsmedel, som avsevdrt forsdmrade
plastfilmens hillfasthet och firrminskade den
fijr hudens "andning" nodvdndiga genomsldppligheten for vatteninga. Denna fijrsta forbandsplast visade emelleriid, att vissa latenta m6jligheter borde finnas att istadkomma en mera
anvdndbarsidan.
Efter en flrfrh,gan av dr Bertil Olow vid
Allminna Siukhuseti Malmo, huruvida Bofors,
Nobelkrut, skulle vara intresseradeav att soka
istadkomma en god forbandsplast,igingsattes
1951 forskningsarbetepi detta omride for att
forsoka f5, f.nrn en produkt, som uppfyllde si
minga av de forut ndmnda kraven som mojligt.
Arbetet, som pi grund av sin natur av bide
syntesarbete och lackprovning, utfordes av
forsknings- och serviceavdelningarnai intimt
samarbete,ledde till goda resultat. Si sminingom fann man ndmligen, att en akrylplast,
lost i etyl- eller butylacetat och forsedd med
vissa mindre tillsatser, var ldmplig for sirforband. Denna forbandsplast, som fick namnet
Bonoplast,har sedanhosten 1952 undetkastats
experimentell och klinisk provning i Kirurgiska klinikerna vid Malmo Allminna Sjukhus
och Karlsko ga lasarett.
For ni.gon tid sedan framstdlldes de forsta
satsernaBonoplast fabriksmdssigti syntesfabri
ken, i den apparatur som eljest anvindes for
tillverkning av Bonosol. Framstillningsmetoden, som dr mycket likartad den for Bonosol,
kan i sina huvuddrag beskrivaspi foljande sdtt:
Till akrylforeningar, huvudsakligen framstdllda i monomerfabrikeni F 29 a, sdttaslosningsmedel och katalysatorer (reaktionsfrdmjande medel), varefter de genom uppvdrmning
bringas att rcagera med varandn, sh att llnga
kedjeformiga molekyler uppstir. Varje kedja
innehiller flera hundra ldnkar. d. v. s. mono-
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mermolekyler. Kemiskt kan reaktionsforloppet
skrivaspi foljande siitt:
n (CHr:6-69OR)
CH:

COOR
COOR
llr
>-CH2-C-(-CH2-C-)n-CH2-CCH:

CH:

COOR

CH:

R betecknarhdr en alkylgrupp och n ett stort
tal. Genom denna reaktion erhilles ett s. k.
losningspolymerisat,som en plast framstdlld
och lost i ett losningsmedelkallas. I detta losningspolymerisatblandas sedanovriga tillsatser
och den fdrdiga vatan kan ddrefter tappas pi
fat. Genom den uppvdrmning, som materialet
underkastasvid tillverkningen och genom inverkan av de anvdnda losningsmedlen,erhilles
en steril produkt som siledes utan fara kan
anvdndasiom forbandsmaterial.
Den pi fat fyllda Bonoplastendr emellertid
inte ldmplig att skicka ut till de olika sjukhusen. Dessa vill ha ett smidigare och mera ldtthanterligt emballage, och fordenskull fylles
Bonoplasten pi sterila halvlitersflaskor, under
iakttagandeav den storstanoggrannheti hygieniskt avseende.For att forhindra fororening av
produkten sker fyllningen av flaskorna i ett
rum, dir ventilationen sker genom ett bakteriefilter, och sjdlva fyllningen sker si, att Bonoolasten rinner direkt ned i flaskorna utan att
ko-rnu i kontakt med luften i rummet.
Hur och nir kan di den Bonoplast anvdndas,
som nu stir packad och fdrdig att skickas ut
till sjukhusenrunt om i landei, och vilka egenskaperhar ett Bonoplastforband?
Bonoolastendr avseddatt ersdttade konventionella forbandsmaterialen, framforallt vid
operationssir av olika slag. Det vanligastetillvigag&ngssdttetdr att operationsomridet fore
operationen bestrykesmed Bonoplast, som di
kapslar in alla pi" huden befintliga bakterier
och ger en steril hudyta, varefter operationssnittet gores direkt genom plast och hud. Sedan
siret efter operationen"sytts ihop", strykesdet
hela inyo civer med Bonoplast, och forbandet
d,r fd,rdigt. Det si erhillna forbandet ir fullkomligt genomskinligt samt smidigt och bojligt. Det slipper igenom vatteninga och
hindrar ddrigenom hudfordndringar frin att
uppkomma, men det utestinger effektivt alla
bakterier frin siromridet. Genom att Bonoplasten hiller ihop s5.rkanterna,kan "stygnen"
tagas tidigare och man fhr en vackrare sirldkning in eljest, nigot som givetvis dr av storsta
(Fork. pd sid.j0.)
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SyntesfabriAen(F 29), ditu bl. a. Bonoplast och |uriga akrylatproduAtertilluerAas.Foto Giista Pettersson,
NZL.

Apparater fdr tillterAning au Bonoplast och Bonosol. Foto
G6sta Pettersson,NZL.

Fri)Aen Ulla Jobansson uid, en apparat ldr bestdmning al
Bonoplastens genorntliippligbet ldr aatten. Foto Gdsta Pettersson, NZL.

Bofors personalkontor
I en skrivelsetill Foretagsnimndeni september i fjol framfordes frln arbetarpartenvissa
synpunkter plt frigan om bolagets personalorganisationoch foreslogsatt en utredning skulle
goras. Vid Foretagsndmndenssammantride
den 2 mars i ir framlades resultatet av den av
bolaget foretagnautredningen.Fiir att komplettera den redogorelsehdrfor, som ingitt i Foretagsndmndensprotokoll (medfoljde foregiende
nummer av B-pilen), har ett forsok gjorts pi
vidstiende planskiss att visa hur personalkontorens organisation kommer att te sig, di de
nodiga ombyggnadsarbetena
hunnit goras.
Den storsta fordndringen sker for den timavlonade personaleni det att anstdllnings-,onfrl.gor
placerings-och dirmed sammanhiingande
flyttas frin det hittillsvarande avloningskontoret till ett sdrskilt anstdllninqskontor.Portrdtten

av \Tilhelm Pettersson(EPT), mest kdnd som
Wille P., som skymtar i avloningskontorets
lokaler och Bror Broberg i anstillningskontorets, fordrar ingen ndrmare presentation.\7ille
P. har under irens lopp betalat ut si, mycket
loner och Broberg gjort si mbnga nyanstdllningar och omplaceringar att vad de tillsammans inte vet om de timavlonade Boforsarnaar
knappastvdrt att veta.
Personalkontoret for tjdnstemdn (EPM)
fungerar i fortsdttningen liksom hittills bide
som anstdllnings-och avloningskontor. Georg
Thorss6ndr en kdnd man, som haft mycket att
gora innan det kommit si lingt att det kan
prassla i avloningspisarna.
Trots de begrdnsadeutrymmena har rnan
ocks&lyckats ordna en liten horna till vdntrum
for de anstillningssokandem. fl som besoka
personalkontoren.
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Plastfi)rbandet pistryAes ldre operationen and.er narAosgianingen och ffrr stelna, aarefter Airurgen skdr genont hinnan.
Foto A. T., Stockholm.

Bonoplast.

. . 1Fortt.fltdn.
siit.27.)
virde vid exempelvis ansiktsoperationer.De
ldkningen av saret ar fadig, kan Bonoplastforbandet helt enkelt dragas av, eventuellt kan
man underldtta lossandetgenom att fukta med
ett losningsmedel efterhand som man lossar
plastfilmen.
Annu si ldnge anvindes Bonoplast huvudsakligen vid fdrska och sterila skador. Aldre
infekterade, liksom starkt blodande, sir kan
man inte direkt "plasta over". I det folra fallet
fortsitter bakterierna sitt liv under filmen och
i det senarefallet fister inte filmen vid siromridet. Man miste di forst upphdva blodning
eller infektion, innan ett plastforband kan piId.ggas.Vid stora och mer djupgiende brinnBofons

personalkontor

(Forts.frdn
sid.28.)

f6r B-pilen iterfinnes Egil L6nnberg, som av
portrdttet att doma har bekymmer med manuskripten. PersonalkonsulentenIvar Tegenstedt kommer genom omorganisationenatt avlastas arbetet med ungkarlsbostddernaoch f5.
mera tid over for andra personalvirdsuppgifter,
vilket kanske forklarar hans mer dn vanliet
vdlvilliga blick. Som granne till Tegenstedtsir
vi Sten Hdggmark, som med statistik, utredningar och nomenklaturer stdller in oss i virt
rdtta sammanhang.
Intressekontoret(EPI) med dess minga expeditioner forvaltas av Jansson,av m8.ngaenbart kallad Sven Olle. Aven han har lyckats ge
sina drag ett fornojsamt uttryck trots den
alltjdmt besvdrandebostadsbristen.Halvar Soderquist, intressekontoretskassoroch grand old
man, ruvar vid kassan.I detta fall hidlper inte

skador vhllar anvdndningeniin s5.ldnge ocksi
vissa svArigheter.
Vira medicinskamedhjilpare liksom vi sjdlva
arbetar emellertid intensivt for att ytterligare
oka Bonoplastens anvdndningsomride genom
att utveckla nya typer och behandlingsmetoder,
som skall mojliggora dess anvzindningdven pi
de fall, som fcjr nzirvarandeinte kan forbindas
med Bonoplast. Avsikten zir ziven att fh fram
en Bonoplast, limplig for hushillsbruk. Ndr
man betdnker de stora fordelar Bonoplast erbjuder i form av forenklat arbeteoch besparing
av forbandsmaterial och arbetskraft, kan man
ej forvlna sig over den fortjusning, som de
lakare visat, som hittills prcivat detta nya forbandsmaterial.

Genotn plasthinnan Aan operalionssdret: L)hning fi)lja:. Det
genornsAinliga 't'drbandet han sedan liitt ldsas upp ocb tagas
bort, Folo A. T.. Stockholm.

ens Halvars goda berdttarkonst,ty bilden visar
odiskutabelt, att hans penningp&sedr mindre
in bide EPT:s och EPM:s valfyllda kassakistor.
Tyvarr har inte utrymmet medgivit att vi
presenteraalla ph personalkontoren,som pi det
ena eller andra sdttet arbeta for trivseln och
bekvdmlighetenfor de anstdllda pi virt foretag. Sdkert ir redan de flesta vdlbekanta. Pi
ett foretag som Bofors dr den personliga bekantskapenmed personalkontorenspersonal en
vdrdefull tillging dE den i takt med foretagets
tillvdxt mer och mer blivit en av de stora formedlandelankarna.Vi fir hoppasait den redan
tidigare goda kontakten mellan personalkontoren och det stora antalet anstdllda kommer atr
underldttas och ytterligare forbittras genom
den hdr skisseradeorganisationen.Men utan
god vilja och samforstind frin omse hill hjdlper inte ens den mest perfekta organisation.
JU
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De svenskakullagrensuppfinnare, grundaren
av SKF, AB Bofors mingirige ledare, teknologie hedersdoktor Sven \Wingquist, avled fre-/6
hr.
dagenden 17 april i en ilder av
\Wingquist
tillhorde den krets av
Doktor
svenskauppfinnare och industrimzin,som framtrddde omkring sekelskiftet och vars enkla,
genialiskauppfinningar och konstruktionerledde till grundandet av industriforetag, som utexportveckladestill stora, vdrldsomspuinnande
industrier. Dessa industrier hade inga gamla
yrkestraditionet,de voro ej beroendeav naturtillgingar, sisom malm eller skog, deras enda
forutsdttning var grundarens egen uppfinning.
som ibland kunde vara helt originell, ibland en
avgorande forbdttting av tidigare kdnda utlindska fabrikat. Nigra av dessa uppfinnare
mi hdr ndmnas: Gustav de Lavals separator
och ingturbin, L. M. Ericsonstelefon m. fl.
\Wenstromsdynamo och
svagstromsapparater,
J.
trefasmotor (ASEA), G. Dal6ns acetylengaskonstruktioner (AGA), C. G. Johanssonsprecisionsmitt och Sven $(ingquists sfdriska kulla,ger.
Sven\Wingquist var ndrking, fodd i Hallsberg
den 10 december 1876. Efter ingenjorsexamen
vid Orebro Tekniska Elementarskola,vidareutbildning vid John Jenningsvivskola i Norrkoping och en studieresatill USA, var \Wingquist
8,ren 1896-1899 anstilld vid Jonseredsfabriker. Sistndmndair kom han till Gamlestadens
textilfabriker som driftsingenjor. Det var hdr
som han p5. allvar n6.grahr senareborjade arbeta pi sina kullagerkonstruktioner.Som driftsingenjor fick han erfarenhetav olika utldndska,
frdmst tyska, lager och kullagerkonstruktioner,
vilka han ej ansig vara dugliga eller dndamilsenliga. Piskdagen 1907 blev han fdrdig med
sin egen konstruktion, det sfdriska dubbelradiga
kullagret.
Svenska Kullagerfabriken startade Lr L901
med ett aktiekapital pa 110.000:- kr., med
tolv arbetareoch ett par tjdnstemdn.De frdmsta
intressenternai det nya foretagetvoro, forutom
Sven $Tingquist sjilv, broderna Axel och Chr.
Carlander och Knut och H. J:son Mark, deld.garei Gamlestadenstextilfabriker.
Tillverkningen startade under ytterst blygsamma forhillanden i en liten verkstadslokai
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D oAtor Suen lY in gq uist. Portrettmelning av Bernhard Osterman.

ute i Gamlestaden.Foretagetvdxte snabbt,och
l-raderedan efter ett par hr utvecklats till en
stor industri. Maskinparken vidgades, fabriken
tillbyggdes, och tillverkningssiffrorna stego
raskt i hoiden. Det var redan under dessaforsta
ir, kullagrets genombrottstid, som Wingquists
storhet som industriledare tridde i dagen. Geniala uppfinningar ha ofta berett sina upphovsmdn besvikelser,men \Tingquisi hade en sdllsynt formiga att gora sina id6er fruktbdrande.
Frin borjan inriktade han sig dels pi en
hogklassigkvalitet pi lagren, dels pi att skapa
en perfekt affarsorganisation- icke ens de
forndmligastevaror sdlja sig sjdlva. Introduceringen pi vdrldsmarknadentog Wingquist sjdlv
hand om. Han for till utlandet och sdkte personligen upp de sviraste konkurrenterna. Han
Vid dfuarande Kronprins Gustau Adol'fs ocb Prins Kail
Jobansbesdki Bolors 1931 stod dohtor IYingquistsom aiird.

voro nyttiga tingestar,endastatt hans konstruktion var bittre och hogklassigaredn de dldre
typerna.
Ar 1908 var forsdljningssummanca II4.OOO
kr., iret ddrefter 527.OOO
kr. Di hade antalet
arbetare redan tiodubblats till 140. Tio i.r senare hade SKF enbart i Goteborg 4.000 arbetare. Redan 1915 hade dotterbolag bildats i
Danmark, Norge, Frankrike, Holland, Ryssland, Tyskland, Brasilien och USA. Innan det
forsta decennietpasseratshade SKF allts6.vuxit
till en vdrldsomspdnnandeindustri. Ar 192O
uppgick aktiekapitalet till 92 milj. kr., och i
v\"ra dagar dr SKF vir till forsdljningssumman
storsta industrikoncern.

Land sbd udi n gskan Has selr ot, D oAtor lY i ngq ui st, H err Ragnar
Olson och Landshdading Hasselrot inleda gistemas protnenad
ild inttigningen aa Storiin 1941. Foto R. Tilander.

lade ocksi upp reklamen pa ett skickligt sitt.
Medan framstiende specialisterforklarade, att
hans uppfinning var en teoretisk omojlighet,
demonstreradehan att den fungerade.Hans arbete underldttades ddrlv, att kullagren ej var
nigot absolut nytt. Han behovdeicke overtyga
fabrikscheferoch driftstekniker om att kullaser
Frd.nExportf}r"eningensbesdhi Bofor: 1942. DoLtar Wingquist tillsammans med. Direktdr Lfungberger och Handelsnzini stern, StatsrfrdetD ontii. Bof orsfoto Tillman.

Ett hjiirtligt tnt)te mellan tad stora ledare pi Sroriin 1941.
DoAtor lYingquist biilsar pfr Metalls f 6rbundsordf drande
Oscar lY/esterlund. R. Tilander foto.

Sven S7ingquist ldmnade den direkta ledningen for SKF Lr 1919, ehuru han kvarstod i
styrelsenoch frin 1938 till sin bortgi.ng fungerade som dessordforande. Med tiden kom han
att intaga en hedersposition som "foretagets
fader". Hans krafter togos ocksi" i ansprik i
olika bolagsstyrelser,bl. a. Volvo, Flygmotor,
SAAB, SkandinaviskaBanken liksom i Industriforbundet, Exportforeningen och Skogssillskaoet.
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Vi skola hdr stanna ett ogonblick infor det
arbete, som Sven Wingquist nedlade for AB
Bofors utveckling under tiden 1917-7946, da
han fungerade som styrelsensordforande, iren
1932-7936 tillika verkstdllande direktor. De
forsta iren, tiden nirmast efter forsta vdrldskriget, motte Bofors stora svirigheter, order\Wingbrist och ekonomiskabekymmer.Under
quists starka och milmedvetna ledning overbryggades svirigheterna. Bide uti"t och init
konsoliderade han rorelsen. Genom forhandlingar med den socialdemokratiskaregeringen
undanrojde han det misstroende, som under
pacifismens och nedrustningens ir framvuxit
mot vapentillverkningen.Samtidigt understodde
han foisknings-, experiment-och utvecklingsarbetet sivdl inom den civila tillverkningssektorn
som inorn krigsmaterielomridet. llnder 1920och 30-talen framkommo de betydelsefulla
kanonkonstruktioner,som lockade k6pare frin
hela vdrlden och som under det andra virldskriget visade sig van overligsna andraliknande
pjdser.Wingquists ledarskapi Bofors utmdrktes
av en framsynthet och klarhet i de stora linjerna, en sakkunnig blick pi de tekniska problemen, en klar uppfattning om forskningens
betydelse,ett oawisligt krav pi produkternas
kvalitet samt en varm omtankeom de anstdlldas
alla kategorier -, trivsel och kdnsla av
samhorighet med foretaget. Gentemot kunder
och myndigheter skulle dven en god kontakt,
drlighet och uppriktighet rida. Betydelsen av
hans insatser for bolagets utveckling och Roforskoncernens uppbyggnad kom sdrskilt till
synesunder ?LrenL939-7945, dA Bofors, tack
vare sina stora resurser,kunde Ltaga sig huvudparten av den svenska krigsmaktens vildiga
upprustning.
Redan frin forsta borjan av sin verksamhet
\Wingquist ett
som industriledare visade Sven
stort intresse for arbetarnas sociala problem,
och i frl.ga om sociala vilfdrdsanordningar
framstir han blde som stor donator och som
initiativtagare, lingt innan dylika anordningar
voro i lag stadgade. Redan pi sin 4o-hrsdag
doneradehan ett stort belopp till SKF:s arbetares sjukfond, och han iterkom med flera liknande donationer, bl. a. pi sin 5O-irsdag,di
Lilla Brattijn i Hakefjorden skdnktestill semesterstiftelse fiir SKF:s arbetareoch deras familjer. Boforsarbetarnaskola sdrskilt minnas hans
initiativ ati pi Storon i Vinern skapa ett
semesterhem. Gentemot de anstdllda hade
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Doktor lYingqais, tillsantrnans med' d'fraarande0B Genetal
Ericson och
Ilng, Disponent lYiihander, RiEsdagstnl)nnenEric
Harald. AAerberg utan'li)r Konsthallen rtid Bof orsiabileet 1946'
I bahre raden synes bl. a' lhgntiistare IVigelius och Lands'
hi)ad.ing Hasselrot. Bofotsfoto Tillman'

\Tingquist en patriarkalisk kdnsla. Genom att
giva irbetarna ekonomisk trygghet och trivsel
for fritiden ville han f5' fram arbetsglddjen,som
han med rctta ansl.gvara den bdsta drivkraften
i all verksamhet.
Sven \Tingquist var en av de mest dominerande gestalternai den svenskaindustrins stora
genombrottstid,och det stod nigot av pionjdrens och banbrytarensglans kring hans Personlighet. Det stora foretag, som han grundat, och
de fdretag - ddribland Bofors - som han
pinyttfott, sti alltjdmt i sin fulla livskraft, vittnande om hans gdning och betydelse.Vad han
betytt f6r Bofors, klarldgges bdst av de ord,
som sti pi den medalj, bolaget ldt prdgla till
hans 7O-irsdag 7946: "Han gav inre styrka,
yttre kraft, fdderneslandettill 1agn".

Med.alien till Dr Stten lVingquist den 10. 12, 1946.
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Storiin
Storonastiftelsenhar hillit sitt ridsmote i
Bofors samlingshus. Verksamhets- och revisionsberittelser for 1952 godkdndesoch ansvarsfrihet beviljades.Axel Engholm omvaldes
i ndmnden ph 1 fu och Gunnar Johanssonomvaldes till revisor under 1 6.r. Bolagetsrevisor
dr kamrer Bert Henning. Av irsberdttelsen
framgick, att irets vinst- och forlust- samt
balanskontonslutar pi respektivekr. 77.362:84
ochkr. 276.742:73.
Semesterhemmetoppnar fredagen den 19
juni, alltsi midsommarafton, med de vanliga
arrangemangen,dans bide pi banan och omkring midsommarstingen. Den lp juni borjar
ocksi 1 :sta perioden for semesterftarna.Denna
period blir en dag ldngre. Periodernafortsdtter
sedan med en vecka i sdnder fram till den 22
aug., som blir sista sondagsdygnetfor szisongen.
Ordinarie semesterninfaller som bekant under
Den blir ju 3 veckor i ir,
tiden Il/7-I/8.
vilket kommer att ge storre mojligheter it dem,
som onskar ordna sin semestersi, att en del tas
pi Storon och resten pL annat hill. De, som
soker till Storon ph annantid dn den ordinarie
semestern,har ju mojlighet att fL ldngre tid
dn 1 vecka.
kommer att
Vi tror, att 3-veckorssemestern
oka mojligheterna for dem, som onskar utnyttja
Storon pn andra tider an under ordinarie
semestern.
Om verksamhetenkan ndmnas, att den tidigare beslutadebastun kommer att vara fZirdig
d"r aven r
till sdsongenborjar. Utbytessemestern
ir mycket eftersokt och vi hoppas, att det ska
bli mojligt att sdnda fler dn det antal som vi
har rdtt till.
Slanddstiltelsens nya aachra motorbdt, sorn skall shbta
sentestertraliAen mellan Sddertiilje, ViAsberg och Slandbn.

Matpriserna dr ofordndrade, allts5.barn under 2 kr gratis, barn i ildern 2-9 Fn kr. 1: 10,
i ildern 9-74 6r kr. 2: - och vuxna kr. 4:50
per dag. Dessa priser gdller vid kop av veckokort. Vid kop av enstaka mil blir det dyrare.
Genom initiativ av Metalls styrelse har
forbindelse upptagits med Metall i Norge ang.
mojligheterna att fa ti[ stind ett semesterutbyte med norska semesterhem.Ndr detta skri
ves, pigir underhandlingar med semesterhemmen Tyrisheimen, som ligger vid Tyrifjorden
med utsikt over nordre fjall, Drcback vid Oslofjorden och Viubraten vid en sjo 4 mlL ffin
Oslo. Vi hoppas, att dessaforhandlingar skall
ge resultat s& snart som mojligt, for att redan
i sommar fh ighng ett utbyte.
Expeditions- och tigtider kommer som vanligt att annonserasi ortens tidningar.
STORONASTIFTELSEN
Gdsta Nilsson
Ulviin
har iippet under tiden 19 juni-15 augusti enligt foljande periodindelning.
Forsta perioden l) juni-4 juh,
Andra perioden 5 iuli-1s juli,
Tredje perioden 19 juli-t augusti,
Fjdrde perioden 2 augusti-15 augusti.
Beldggningenir god och tredje perioden dr
overtecknad.Pi de andra periodernakan n&gra
gdster mottagas. Intresserade kan kontakta
Ulvonimndens ordf. Torsten Hedstrom, Garvaregatan19, Trollhdttan. Tel. l4O 44.
fritidsmetallarbetares
Siidertiilie
gfird Slandiin
Representanterfrin \Tedaverken i fritidsgirdens styrelse: lohn Gau och Gunnar lVelander.
sommarhem,
Tiiinstemflnnens
Wedaverken
Styrelsen L95t har foljande medlemmar:
Ordforande IYilly Eriksson, ovriga ledamtjter
trYilrnaLemke, Holger Lindkuist, Aneus Thoresen och Hans Aberg.
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klar for utfird. In i ndrmastevass parkerade
vi, b&ten och jag. Si pn med mask p& kroken
och overbord med hlrligheten. Efter denna
moln
pi
Vilken sommarmorgon! Inte ett
procedur tdndes pipan, sinnesfriden Senomhimlen, vindstilla, sjon spegelblankoch varmt
strommadekroppen, man kdnde sig ndstan som
i luften. Jag gick upp till storstugan,satte pA
lycklig innehavare av en tipslapp, med minst
"hurran", tog en smorgis och kom di osokt
11 :ztt oL.
att tinka pL matfrhgan. Den skulle jag naturVad var det nu som rijrde sig i vassen? Jo
ligtvis ordt a till familjen genom fiske' Sagt
oih gjort. En maskburk och metspo plockades dir kom en andmamma simmandemed sina 5
smi duniga ungar. Tanken kom di for mig,
fram och s& stdlldesfdrden mot biten, som lig
kan en Rivieraresaeller nigot i den stilen vara
vackrarean att sitta hdr dennaunderbart vackra
sporlklubb
morgon och njuta av all naturens goda? Inte
Wedaverkens
vet jag, men jag skulle knappast tro det.
Styrelsen 7953 har foljande ledamoter: OrdMen vad nu? Hade jag glomt bort bide pipa
forande Olle Norstrdm, ovriga ledamoter Ake
och mete? Verkligen, pipan var dod, rnen dubFlock, Eino lohansson,Stig Lonnqaist,Barbro
ben hade fitt liv. Den borjade verka orolig,
Mattsson, Aneus Thoresen och Hans Aberg'
men inte si orolig som jag, ty iag kdnde mej
Sektionsledare1953'. Badminton och Handsom en pappa i vdntrummetpi BB. Nu dok den
botl Olle Norstrom, BordtennisTorstenAIvdng,
helt. Varenda muskel i min kropp spdndesoch
Bridge Ragnar Lundberg, Fotboll Folke Lindjag drog upp. Spdnningen blev olidlig. Jag
kvisi, Fri idrott, Orientering och Skidor \7illy
hyvade in en aborre, en riktig baddare, uppEriksson, Miniatyrgoll Kurt Sodergren,Schack
skattningsvis15 till 18 cm ling, med logn och
Ake Johansson,Skytte Evald Norgten,,Tennis
allt. Vikten vlgar iag inte uppskatta, rnen
Ake johanssonoch Hans Aberg, Tyngdlyftning
tung var den.
Zenid Magnusson och I/at'Pa Gote Andersson.
Pi med mera mask och i sjon igen. Inte
skulle frugan behova sorja for maten i dag' Det
Nohabs idrottsfiirening
skulle jag bli man for. Ndr den vdrsta spdnmedlemmar:
foljande
har
7953
Styrelsen
ningen lagt sig, kom pipan fram pi nytt, men
ordforande
vice
Ordforande K. A. Gustausson'
den hann varken stoPPaseller tdndas, for nu
Henrik li)rnefors, sekreterareAke Ebrle, kassijr
var det nhgot fiffel med dubben igen' Jag
Euert Olsson, ovriga ledamoter Suett Ellstront
glomde allt. Bara stirrade pi dubben, och vips
HolruAllan
Suppleanter
Arne
och
var den forsvunnen igen. Nerverna pi hellohansson'
Dahlberg
Karl
Revisorer
Sand.
auist och Rune
spdnn, och om nigra sekunder lig den andra
Oue
ich Roland,Karlsson, suppleanter
lansson
abborrenoch sprattladepi bitbottnen. Den var
och Ake Larsson.
stijrre dn den fiirsta; minst en eller tvi cm.
forsta
19)3: (ordforande:
Sektionsstyrelser
Jag undrade di hur skulle detta sluta. Men
Larsnu var det inte tid till funderingar llngre. Pi
namn) . Fri idrotl.' Evert Olsson, Astor
med mera mask. Nu fick det vara med rokson, Giista Hammarin. Bandy: Sten Elmer, Rolf
Bordtennis:
ningen, ftjr nu skulle det bli fiske av. Efter en
Bjorklund.
Lennart
Andreasson,
Tingman'
eller annan minut lig den tredje abborren pi
Gunnar
Moller,
Olle Johansson,Evert
Nils
bitbottnen och efter yitedigare en halv timme
Bridge: Nils Lindstrom, Bo Appelqvist,
Gustavsson.Fotboll: Allan Holmquist, Bengt
Soinntarnorgon aid Orcsjd. Foto Fiirf.
Olsson, Stig Hellgren, Lennart Bjorklund.
Hartvig
Ellstrom,
Sven
Hand.boll:
Johnsson,
Bengt Olsson. Orientering; Erik Lennmyr, Ake
Ehrle, Roland Johansson.Skytte: Gote Sahlberg, Evert Olsson, Ake Larsson.Tennis: Stel'
lan Carlsson, John Jdmtling, Gustaf Derner.
Varpa: John Larsson, Rune Sand, Alvar Johansson.
Av ovanstiende sektioner dr Bridgesekiionen
nybildad.

Morgon vid iireslii
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Gj utareklubben, Vedaverken

Fiirbunden
1724
-

Styrelse 1953: Ordforande lohn Gau, ovriga
Iedamoter Erik Gastausson, Nils Holmgren,
Tore lohansson och Ture Olsson.

Bj iirkborns fackfiirening
Styrelsen 1,953 har foljande medlemmar:
Ordforande Karl Hansson, vice ordftrrande
lVitalis Hagberg', sekreterare Henry Carlsson,
vice sekreterare Lennart IVilhehnssort, ovriga
medlemmar Linus Karlsson, Tage Holmstedt
och Per Israelsson. Expeditor Arne Gillberg.

Svenska
Industritjiinstemanna.
fiirbundet
Avd. z4 Bofors

Svensko
Giutaref

iirbundet

Avd. z5 Bofors
Styrelseledamoterfor hr 1953 dro: Ordforande Birger Andersson,vice ordf. Olou Carlsson, sekreterarcAraid Vahlberg, vice sekr. Karl
Pollack, kassor Algot Pettersson, ledamoter
Arne Olsson och Hilding Aronssoz. Suppleanter Oloa Berggren och Roland Gronlund.
Avd. Sg Trollhettan
Styrelsen 1953 har foljande medlemmar:
Ordforande Eaert Miiller, vice ordf. Ake Karlsson, kassor Albert Ryberg, sekreterareGunnar
Augustsson och vice sekr. Gdsta Pantzar.
sida.)
Morgon vid tireslii. (Forts.
frdnfi)reg.
lig inte mindre :in sju finfina abborrar och
vdntade pi sitt ode. Frukosten var rdddad.
Si stdlldesfdrden hem och inte si lite mallig
tigade jag in till familjen, som yrvaket undrade
vad klockan kunde vara. Ja, klockan, vem hade
tankt pa den. Efter att ha konstaterat att den
var 10 min. i 6, kom en fruktansvird blick frin
min fru, som undrade om jag hade varmging i
huvudet, som kom in si hdr mitt i natten. Di
jag talat om att jag rdddat frukosten, ville hon
inte hora pi. Men nd.r jag bjudit pi kaffe p6,
sdng blev humoret bittre, och hon foljde med
ut och tittade pi fiskafdnget. Ndr jag nltgot
senarevid frukostbordet frigade om en frukost
nigonsin smakat hd.rligare,kom en blick ur min
frus ogon, som jag inte riktigt kunde tyda. Men
denna morgon var for mig alltigenomunderbar.

T.

Styrelsen 7953: Ordforande Bertil Krona,
vice ordf. Uno L|nrcquist, sekreterareElofVamstad, vice sekr. Ake Lonnquist, kassor Oue
IY ahlquist, vice kassorSaenPalm6,propagandaman Sixten Norien, ledamot Harry Landquist,
Suppleanter: Birgit lY essman,N il s-GastafHagberg, Olof Simonson. Revisorer Folke Haltqaist och Manfred. trYil2n.
SlF-klubben,

Nohab

StyrelsenssammansdttningL953: Ordforande
Nils Persson,vice ordf. Georg Rogler, sekreterarc lngeborg Derans, kassor Arne Bybman,
oviga ledamoter Karl Peterssorc,Enar Risman
och Stig Bergstedt.
Tjiinstemiinnens verkstadsklubb,
Tidaholmsverken
Ledamoter av styrelsen 1953: Ordforande
Sence Malmef eldt, sekreterare Carl-Herrnan
losefsson, ledamot Anders Nyl6n.
TJ?instemannaklubben, UVA
Styrelsen t9r3. Ordfiirande Arne Vallin,
ledamoter Karl-Erik trYallin, Rune Abefors och
frr: Harriet Alnerius.
SlF-klubben,'W'edaverken
Styrelse1953. Ordforande Holger Lind.kuist,
ovriga ledamoter Rune Elg, Harry Holmer, Eino
lobansson och Olou Olsson.
Tj?instemannaklubben, Vedaverken
Ordforande lN/erner Lantz, ovriga ledamoter
Sten Larsson, lVilrua Lemke, Selmer lYigman
och Gunnar Ostlund.
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Svenska
Metallindustriarbetare'
fiirbundet
Avd. Z6 Bofors

Avd. z8r Bjiirkborn
Styrelsen7953: Ordforande Lars Bodin, vice
ordforande Folke Andersson, sekreteme Eaert
Hjelm, vice sekreterarcErik Blixt, kassor Hans
lVikstrdm.

Styrelsen for fu 1953 har foljande medlemmar: Ordforande Gosta Nilsson, vice ordf.
Arne Ohlson, sekreterareNils Sdderholm, vice
sekr. Suen Andersson, expeditor Gunrzar Pettersson,ovriga ledamoter Nils Ekman, Ragnar
Olson, Ture Viksten, Gerhard Nilsson'

SAF fiiretagsklubb,

Avd. 163 Tidaholm

Arbetsledarnas verkstadsklubb,
Tidaholmsverken

Styrelsenssammansittning 1953: Ordforande
G. Christensson, vice ordf. l. lobansson, sekreterare K. Persson,vice sekr. R. Lager, kassor
G. Claesson,ovdga ledamoter G. Sahlstrtirn och
H. Landberg. Alla, utom herrar Lager och
Lundberg, anstdllda vid Tidaholmsverken.

Styrelse l%3: Ordforande Carl-Erik Carlsson, vice ordf. Algot Bickstr1m, sekteterare
Bertil Persson,vice sekr.Tord. Olofsson, kassiir
Einar Samuelsson,ovriga ledamoter Stig Engstri)m och SuenEllsn)nt.

Styrelsens medlemmar 1913: Ordforande
Thore lobansson,vice ordf. lohn Ryddn, sekretenre Hilding Sjristedt, vice sekr. Ake Cronholm, kassorOscarSaensson,Samtliga omvalda
pi irsmotet.

Styrelse 7953: Ordf.orandeCarl Martin Eriksson, ovriga ledamoter Gustaf Lundgren, Ake
Lundholm, Gunnar Logdahl och Saerre Nicklasson,

Frd,n B.ed,aletionen

UVA:s verkstadsklubb
Styrelsen t953 har foljande funktionirer:
Ordforande Bernbard Stobr, vice ordforande
Arne Hansson, kassot Harry Holmberg, sekretelzre Adde Stohr, vice sekreterareBengt Olsson.
Vedaverken

Styrelse 1953. Odforande G unnar W elander,
iivriga ledamoter Suante Dahm, Tage lohansson, Roll Norman och Saen Wehhn.

Sveriges
Arbetsledaref

tirbund

Avd. r53 Bofors
Styrelsen l-953. Ordforande Tore Holnt, vice
ordforande Artbur Axelsson, sekreterarclonas
Hiirdin, kassor Gannar IN/ahlstrdm, ledamot
utan sdrskild funktion Ragnar Lindahl.
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Styrelsefor fu L953: Ordfonnde SaenSaensson, vice ordf. lohn Nilsson, sekreterarelohn
lonsson, vice sekr. lohn Borjesson, kassor Herbert Kopp, suppleanter Folke Andersson och
Gunnar Andersson.

SAF-klubben,'W'edaverken

Nohabs verkstadsklubb

Metallarbetareklubben,

Nohab

Gliim inte att genast anmiila
fiirEindringar!

adress-

Av senastenlrmmer av B-pilen kom 100-tals
tillbaka till Redaktionen,beroendepi felaktiga
adresser.I Trollhdttan hade adressernainom
ett villaomride omlagts, utan att vederborande
anmdlt adressdndringentill Avldningskontoret
(tel. 24g). I Bofors och Karlsko ga hade flen
anstzillda flyttat till de nya, bostadsomridena,
ocksiLutan att tala om detia*for Personalregistret (tel. 1723 eller 1990).
Det hinder ndstan varje glng B-pilen utkommit med ett nytt.nummer, att nigon "prenumerant" ringer upp och ldtt irriterad frlgar,
varfor han inte fitt tidningen, medan grannen
eller kamraten pi jobbet redan fitt den. Frigar
man di, om han flyttat och anmdlt adressforindringen, blir svaret ofta ett forvlnat "Jaa
- ndd".
Glom alltsi inte att genast anmdla alla
adressforindringartill riitt instansvid'de olika
foretagen. Tack!

AKTIYA Fi|RETAGS NTNTN DD R
Som B-pilen redan i sista julnumret (nt 4 1953)
kunde omtala, engageradesig Fciretagsnimndernavid
Boforsverken och Nobelkrut i den av SAF, LO och
TCO rekommenderadeoch understriddakampanjen
"Aktiva Friretagsndmnder".Vid Nobelkrut orgu.rir.rade sig nimndens ordinarie ledamrjter och suppleanter i tre studiecirklar,under ordfdrandeskapav
herrar Lars Bodin, Arne Gillberg och Uno Ldnnqvist,
alltsi representanter
fcir de tre stora arbetstagarcotganisationerna.Studiecirklarnavoro sammansatta
si, att
samtliga parter och intressegruppervoro representerade. Vid Boforsverken konstitueradesig ordinarie
ledamcjteroch suppleanteri en enda stor it.rdi.g.,tpp,
som silunda kom att omfatta 34 personer,under ordfcirandeskapav herrar RagnarOlsbnochStenSj6holm.
Studiearbeteti cirklarna bedrevsmed stor flit, med
regelbundnasammantrdden
och med aktivt deltagande,
si lingt tjdnsteresor,offentliga uppdrag, skiftging,
sjukdom och andra "laga" sk2ilej lade hinder i vdgen.
B-pilen har funnit det angeldgetatt 7Fia,lisekretsen
fi veta litet om arbetetinom studiecirklarna,
de dmnen
man diskuterat, och till vilka resultat och i.sikter man
kommit. Att det funnits intressefcir Fciretassnemndens studieverksamhetiiven utanfrir "ndmidemdnnens" krets dr sdkert,och pi de olika avdelningarna
har man man och man emellan diskr,rterat
saken.Icke
minst har affischserien,med sina extremt moderna
och allt annat dn vackra-, men dock konstndrlisagubbar, bidragit att h&lla intressetvid liv.
Vi har vint oss till ordfd,randenai resp. studiecirklar, och till ett par andra represententirfcjr de
fackliga organisationernafcir att hcira .r'ad de tycker
om studieresultaten.
Vi civerl;imnarnu ordet till dem:
*
HuvudskyddsombudetRagnar Olson, som fcir nigon tid sedanldmnade sin plats som filare i Kanonverkstadenoch nu har Sdkerhetstjdnst
som arbetspiats,
sdger:

Skyddsombudet i Smedian Eric Ericsson diskuterar
glasdgon med. Ragnar Olson.

shyd.ds-

"Notarie Sj<iholmoch jag har allts&lett kursen vid
Boforsverken och suttit ordf<irande varantan glng.
Vi har hillit fem sammantrd.den,
ett fcir varje brev,
och sent in svaren till Brevskolan.Vi har fitt igen
svarenmed betyget"Bra", s5.vi fltvaraganskanrijda.
Kursen har varit bra framfcir allt ddrisenomatt vi
pi sammantrddenatrd.ffat representantJr ffin alla
kategorier anstdllda, frin f<iretagsledningen,driftingenjdrer,kontorsanstdllda,
verkmd.stare,
fcirmdnoch
^tbetarc frin ett flertal arbetsplatser.
Just ddrigenomatt de olika irigestdllningarnakunnat diskuterasmed utgingspunkt frin si mlnga olika
sidor, tror jag att kursen givit mera dn om vi, var
och en pi sin kant, skulle behandlatsamma frFLgor.
Icke minst viktigt i detta sammanhangdr betydelsen
att ld,ra kdnna varandra inom fd,retaget.
En arbetsplatsav Bofors storlek bjuder ju stora
sv8.righeteri det avseendet.Detta gdller alla anstillda
av vilken kategori det dn m3. vara. I det avseendet
tror jag ingen vill j?ivapAstiendetatt vi sitter i samma bit. Detta ir dock en mycket viktig friga, och
jag rir helt dvertygadom, att med bdttre kdnnedom
om varandra,om vad varje enkel kugge i det stora
maskinerietbetyder fcir det hela skall fungera, kan
mlnga. onddiga irritationsmomentavld.gsnas.
Ddrfcir
bcir allt som kan gcirasfcir att minska pi avsti.nden
mellan oss boforsare.
Vad kursen som sedan anbelangar,har den varit
upplagd si, att det kanske i fcirsta hand varit samarbetet inom Fciretagsnlmnden
som diskuterats,men
lven andra frngor har varit pi tapeten.Silunda har
vi talat om syftet med ndmndverksamheten,
fdrslagsverksamhetenoch vikten av en effektivt ordnad
vidareinformation.Allt detta 1r ju frigor som rijr
ndmndverksamheten
i stort, men det 1r ju klart, att
vi vid vlra diskussioneranknutit till de lokaleforhold.
Dirigenom att vi i kursenkunnat diskuteraproblenren mera neutralt,har det varit ldttarefrir delfagarna
att sdgasin mening om ganskasi brdnnbaraproblem,
vilka man kanskeannarshiller inne med.
Si borde det nu inte vara anserjag, ty skall verkligen nimndverksamhetenbli vad den dr avseddatt
vara, borde ingen ndmndledamot,av karridr- eller
andra orsaker,dra sig f<ir att sdgasin mening orn de
brister, fcirmentaeller verkliga, som han kdnner till
inom sitt verksamhetsomride.
En positiv kritik kan vara mycket nyttig i flera
avseenden,och Friretaqsnrimnden
kanske ir det enda
forum, ddr vederbciru.rde
hu. mdjlighet att fi sina
isikter framfcirda.I det sammanhanget
vill jag erima
om vad direktcir $/ahlsteen vttrade oi ett sammantrdde med Fciretagsnlmnden.Jag vill minnas han
uttryckte sakensi, att det var missriktadlofaiitet att
av olika slagshdnsynhilla inne med och inte pitala
felaktigheteri organisatoriskaeller andra frlrgor.
Jag hoppas,att de, som nu deltagit i kursen "Aktiva "Friretagsnimnder",nu stlller sig sotn ledare fdr
nya cirklar i lmnet till kommande studiesisong.Ty
d.venom det kan segasatt det i fcirsta hand dr ledamdterna av Fdretagsnlmnden,som behdver insikt i
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"Det ridde nog fr&n btirjan pn sina hill en viss
iir det fcjr.,den skull
de problem som rdr fciretage-t,
tveksamhet om mOltigneterna,att efter ett givet
inte'mindre viktigt, att si minga som mcijligi av de
skall arbeta'
schemaskola sig i hur in Fdretagsndmnd
anstillda blir i tilfaile att studerade frigor vi disnog den uppfattningen,att en
hade
oss
av
flesta
De
kuterat i kursen.
Fciretassnlmndsarbetssdtt- bland annat med hdnpi
Jag dr rivertygadom att .minga.besvlrligheter.
syn tili de olikartade fiirh&llandenavid olika ftjrearbetiplatsenL'ui bottnu i bristande insikt om ledtag - m&steformas och utvecklasav varje f6retagsden
eller
den
ningeis intentioner, om avsikten med
sidlr'.
nlmnd
klarlagdf<irdeanstillda'
som, om den bleve
?rrgtrrden,
vi emellertidutan vidare sll fast, att kursen
kan
blir
Nu
nu
ibland
som
irritation
den
villa
skuile
;rite
del nyttigt att ge' Flera goda uppslag'-till
hel
en
haft
fallet.
fortsatta verksamhetinom nlmnden,
vir
fdr
vinter
vi
i
slZidie
som
slag
det
av
Genom kursverksamhet
t^, ,,i k,lt.tut hdmta dels i sjdlva brevkursen,dels i
praktiserat,tror jag vi har funnit ett utmrirkt instrude diskussioner,som fcjrekornmitkring denna'
ment i strdvanaft uppni fcirstielsefiir varje anstlllds
En av de i kursen behandladeftLgorna har g2illt
i'
genom
K11-f
betydelseoch uppgilf i produktionen.
fcirdelninsen av ansvaret f<ir ndmndarbetetsging
gcira fcirhlllandet pi
g.-.nrrrn-,
ansfrZingn'ingar,
mellan de olika Parterna, arbetsgivare,tjdnstemdn,
iira arbetsplatserbittre, cikastrivseln och ddrigenom
arbetsledareoch arbetare.I denna friga ridde full
mojligheteinafrjr en bdttreproduktion.
enighet mellan kursdeltagarnaom att alla var och en
Strritig"tt kan jag som representantfcir fackfcir"sitt
pi
hill mnstepositiit medverka frjr att ndmndeningen"citera vad"som frin den samlade fackfcirskall bli fran-rgingsrikt.
irbetet
kursverksammed
eninlsrdrelsenuttalats i samband
fdr kursen har lrarit frdmjande av vi-andan
Mottot
heten i vinter.
'Fdretagsnimndernasid6innehill, motivering-och
fiiretag, och jag ir overtygadom att-varoch
v&rt
inom
i denna kurs, kommer att arbetaf<ir
deltagit
en)
som
fackliga
den
med
arbetsuppiifter ligger helt i linje
och bdttresamfiirstind'
i"to samhcirighet
deita mil
lttauandin. Det gdller produktionsftlgotna,
rcirelsens'
sttjrsta intresse fdr
det
visat
ha
Kursdeltagarna
och jdmn produktion ir f6rutsdttningenf6r en
en hdg
"levnadsstaniard.
positivaoch givanmed
densamma
6erikat
den
och
kursen
mdnniskan,
Det g?iller
hdid
hdll sig pF'60-70 /o'
Ndrvaron
arbetet
de
diskussionsinlZigg.
i
trivsel
itdrre
leJande Droduktionsfaktorn,
vilket man fir ansevara mycketbra.
och en bra arbetsmiljd. Detta innesluter i sig tillfrigor
Det iterst&r nu endastatt hoppas,att de som delom
dessa
r?ickligtmycket fdr att en samverkan
i kursen komma att bilda egna studiecirklaroch
naturlig
iasit
te
sig
skall
parter
mellal arbetsmarknadens
foitsatta skolning och vidareutbildning av si minga
M1n kan se
och angeldgenfcir fackfdreningsrrirelsen'
socialt
som mcijligt av ftiretagetsanstdilda."
i skt, samhdllsekonomiskt,
saken f"oret"agsekonom
getnensamma
den
helst,
som
eller ur vilken synpunkt
niimnaren ?ir ?indockm:inniskan,frjr vilken all prorePresentant
duktion ytterst dr avsedd,och vilken dessutomIr vir
V erhmiistare r orc u oh)' urbetsledarnas
dyrbarasietillging i produktionen.San-rarbetsup.pgif- i Fciretassnimnden
vid Boforsverken,hade idel goda
ir darfor en angeligen
terna inom fciretagsn?imnderna
erfarenhiterav kttrsen:
uppgift fcir fackfcireningsriirelsen""

Vi st?iltde frltgan "har kursen givit nigonting" till
notarie Sten Sji)holm,som svarade:
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"Jag tycker det var bra att vi samlades- nackdelenl"i kanske att inte alla kunde vara med varje
eine. Vi fick tillfZille att ventilera alla problern
5rde"ntlietoch vi fick fcirstielseftir varandrasproblem'
Vi fir iu ibland hciraklander, att arbetsledareoch

tjinstemdn visa bristande iniiiativ inom Fciretassndmnderna, men vi fick nu tillf?ille att klarld,{ga
orsakerna hiirtill. Man fl.r ju ocksl komma ihig,-att
Fdretagsndmndernatillkom efter diskussion.r mellu.,
arbetsgivarnaoch arbetarna och pf,.initiativ av dessa
parter, och att SIF och SAF d?irlcirfrin bririan inte
voro si starkt engagerade.
Vi arbetsledaremcjter ju dagligen probblem pi
arbetsplatsen,som vi m&ste 16sagenasl, ibland ensamma, ibland i samr5.dmed den hciqre driftsledningen. Vi kan alltsi inte sparaproblementill F6retagsndmndssammantrldena.Med detta vill jag icke
ha sagt, att Fciretagsnimndernaiir obehcivliga,tvdrtom. Vi arbetsledareanserdet vara synnerligenvirdefullt att f3. fi,ka representanter fdr den hdgsta
bolagsledningen fyra g&nger om iret och med Jem
ta upp st6,rreproblem till diskussion.
Vi har ju i vlr Fdretagsndmndinte haft st besvd.rliga problem att brottas med under de frirsta iren. Det
har nog varit klokt, att vi tagit det lugnt, ty nu har
vi f&tt tilffnile att ld.n kd.nnavarandra-ordentligt, att
'arbeta
in ndmnden'.
Vi arbetsledareIr ocksi pi ett annat siitt ndjda med
Nimndens verksamhet.Vi befaradenog, att man med
hnntydning.till trivselparagtafenskulG ta upp personliga problem och anmdrkningargentemot?r'ktr
eller mot enskilda arbetsledare1ilI diskussion. Men
nl.gra stdana anmirkningar har inte fd,rekommit, allt
sldant har undvikits liksom annat gril och personliga
misshilligheter.
Sjiilv tror jag, att Fciretagsndmndenvid Boforsverken utrdttat ctt gott arbetemot bdttre fcjrstielsemellan
parterna, och studieverksamhetenoch diskussionerna
omkring kursen har vidgat vir syn pt problemen.
*
Karl Hantson, otd,fdrande i Bjiirkborns fackfcirenin-g, tillhcirde den grupp, ddr Arne Gillberg sam
ordfdrande:

"Vi hade e_n
.
_viildigt bra diskussion i v&r grupp,
givande och livlig. Arbetarrepresentanterna
pratade
kanske mest, och ingenjrir Carbonnier,ro* ritt rorn

representant fcir Fdretagsledningen,hade fullt upp
att svara. Vi drog oss inte fcir nigot problem, hur
svirt det dn var, och vi fick utfddiga- och klarldsgande svar pi allt. Vi nidde ocks&eni-gheto- ,lrur."n
som vi slnde in - litet olika tycktevi nog ibland men vi behijvde aldrig sd.ndain separatasvar.
Vidareinformationenfann vi ,raia en av de viktigaste fdrutslttningarna f<ir ndmndens fortsatta arbete. Protokollen ir bra, likasS.referaten som trycks.
men nog kunde allt gdras mera l?ittillg?ingligt. Referaten kunde skrivas mera journalistiskt och-p.rblice.u,
med illustrationer. Di kunde de vdcka mel intresse
fcir nlmndens arbete.
Vi har ocksi varit ndida med den ekonomiska
information, som vi hittilis fltt, men anser att det
brustit i informationen betrlffande planering, investering, omdndringar, nybyggen etc. Ibland hal vi inte
fetf
n8got om ett byggnadsarbete,fd,rrln bygglgia
nadstillstindet varit klarr.
Vi behiiver ocksi ha flera sammantriden i ndmnden. Vi har nu under j-6
fu fLtt introducerande
information om fiiretaget, nu ir denna information
i det ndrmaste f2irdig, och vi bijr f6. tid med andra
proble-m.Hittills har informationen,fdredrag o. dyl.
tagit fiir mycket-tid p6.sammantrd.dena,
si itt
"l'.j
fitt tillr2icklig tid art diskutera de frigor, som vdckti
av exempelvis arbetarrepresentanterna.
Nu har dessa
frlgor fitt forceras fram i slutet av sammantridet
eller bordliiggas - sup6n har vdntat.
Det bcir ocksi propigeras mera frir fdrslagsverksamheten.Arbetsledarnamiste f6. den kdnslan, att
arbetsgivaren
har en positiv instdllning till fr8gan och
inte anser,att det di arbetsledarens
Tel och icirsummelse att det kommer fram f6rslag frLn arbetatna ph,
en avdelning. Annars kan man liskera, att arbeisledatna blir-negativt instdllda gentemotfcirslagsverksamheten.Vi talade ocksi om lremiernas storiek. Vi
ansig det van fel, att premiesummandr maximerad.
Aven om man kanskealdrig skulle fi anledning dela
ut si mycket, ir det ej bra om man har en fansia
av att ett fdrslag aldrig kan vara vd.rtmera 6n maxi_
mibeloppet. Vi var ocksi eniga om att friresli. in_
fcirandeav ett litet fdrtjenshe;ke, exempelvisen n8"l
till den som erhillit beldning fcjr inl?imnat fd,rslag.
Om erfarenheternaunder de gtngna F,ten vill jig
saga, att vi hittills barc. haft positiv erfarenhet'ai
Fdretagsndmndens
arbete under de ir som gEtt. Verk_
samheten har lett till ett biittre fdrhillan"de mellan
grupperna - det ir det vd.rdefullasteresultatet hit_
tills, ett resultat, som eir svirt att vdrdera i pengar.
Sammaerfarenhethar vi fitt inom cirkeln. Oa. tr.
vi inte varit parter utan vdnneroch resonemangen
och
talet har gltt ldttare.Cirklarna och ndmndend"remel_
lertid en alldelesfcir liten grupp, och det sdller nu
att sprida den samarbetsandi,som vi kdnt. Sver hela
"
fciretaget.
*
Verkmistare Lart Bodin, Sdbyavdelningen,ledde
den andra av Nobelkruts studiegrupp.r, o.f, konstate_
'stort
rar, liksom dvriga studieledare,eti
intressef6r
kursen och ett livligt deltagande i diskussionerna.
"Alla som varit borta_nigon ging har haft giltigt
skiil. I v8r grupp svarade 61. a.-Oueringenj6rITahl_
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doktor
En sdrskildelogevill jag ge vhr sekreterare,
Allan Dahl6n, som skrivit alla protokoil, kort och
nedkoncist och med allt visentligt i diskussionerna
tecknat. Alla i gruppen har fitt ett ormigexemplar
av protokollen och likasi har ett exemplar gatt till
Urban Engstr6m.Svaren,som ftirdelats pFLalla grupPdeltagarna har s[nts in till Brevskolan, och vi har
fitt dem i retur med betyget"Utmerkt".
Vi kom till det resultatet,att kursbokenger allt,
eller i varje fall det mesta, om en Fdretagsnimnd.
Den dr bra fcir dem, som skall bcirja arbetet i en
fdretagsn[mnd.Ftjr oss, som he[it pe n&gra ir med
problemenoch varit medlemmari Foretagsndmnden,
gav kursen inte si mycket nytt. Vi fann, att allt som
boken rekommenderaderedan var genomfcirt vid
Nobelkrut. Det blev ocksi mycket upprepningar i
brev efter brev, men kursen gav ju m&nga bra tips
i en del detaljfr&gor."
*
quist och ingenjcir Lindqvist fr&n fdretagsledningens
sida pi aIIa vlra frlgor om de aktuella problemen.
Ett par frhgor, som vi diskuteradeslrskilt ingiende, var vidareinformationenoch fcirslagsverksamheten.
Vi tyckte att nigot m&stegtiras fiir att vidareinformationen ginge fram bdttre. Vi talade om att arbetsledarnaskulle bli kontaktmdn pi de olika avdelningarna,men vi var dock rZiddafcii att informationen
frirvanskadesom den gick frin man till man (muntligen). Korridorsnacketg&r fort, men zir farligt. Vi
tycker att Nobelkruts protokoll och referat ir bra men vi ftlgade oss, hur mhnga ldser dem?
gav vir
Vir diskussionom ftirslagsverksamheten
kommitt6 goda impulser - civeringenjcir\flahlquist
i vir grupp dr ju ordfcirandei fdrslagskommitt6noch jag tror, att vi redan har sett resultaten.Tidigare
hade kommitt6n sammantride en ging i kvartalet,
nrurera en glng i minaden. Om fiirslagenbehandlas
fir veta
skyndsamt,minatligen, och fcirslagsstdllaren
resultaten fort, gir slkerligen misstdnksamhetenbort,
och flera fcirslagkommer in.
givit it samarbetethdr vid
Vad Fdretagsniimnden
Bjdrkborn? Mycket, skulle jag vrlja saga.Bide tonen
och andan i nimnden dr den ritta - nu. I bcirjan
var det vll en del gnissel.Kunde bara en del av den
andan, som rider inom Ftiretagsnlmndeng& ut till
samtliga anstdllda pi arbetsplatserna,vore mycket
vunnet.
talade vi ocksi om varfcir
Pi sista sammantr?idet
inte representanternafrin fciretagsledningenmera
Det dr
deltog i diskussionenpi ndmndsammantrdde.
en fr&ga som fanns i kursboken.OveringenjcirWahlquist gav det klarliiggande svaret,att alla stcirrefrigor
som skall upp till behandlingp& ndmndsammantrdde,
alltid noga fdrberedesinnan sammantrldet,av ordDessahar de tilfetle
fcirandenoch hans medarbetare.
att sd:gasin mening. Skulle diskussionenvid nimndsammantrddetg& emot utredningen, ha de i alla fall
sagt sin mening.
Vi var ocksi civerensom att verkstdllandedirekHan
triren skall vara ordfcirandei Fdretagsnii.mnderna.
kan ju genast och utan drcijsmil bestdmmaom en
sak,eller ett frirslagsomkommit fram p&sammantrddet.
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Skyddsinspektdr (Jno Ldnnquist, ordfcirande i
tredje gruppen och SIF representanti Nobelkruts
hade i mingi samstdmmigaintryck
Fciretagsndmnd,
med herrar Hanssonoch Bodin om kursen.

"Man kan nog utan tvekan sdga att kursen "Aktiva Fciretagsnimnder"p& ett verksamt sdtt bidragit
till att vidga blicken fcir nimndverksamheten.I vir
studiegrupphar samtligaparter varit rjverensom, att
ndmndenvid Nobelkrut i stort sett lyckats bra. Det
har dock icke hindrat att kursen pi vissa omriden
blottat mindre brister zivenhos oss och givit tips till
fdrbdttringar. Med den goda vilja, som rider i vir
ndmnd, tror jag dock att kursens ldrdomar snabbt
skall omsdttasoch leda till ett innu effektivarearbete
intressen.
till bitnad fcir gemensamma
Orsakernatill att ndmndarbetetfitt en si lyckad
start vid virt fciretag, torde vdl ndrmast ha varit den
frin bdrjan
positiva instillning, som fciretagschefen
i nlmnden
intagit, och att de anstdlldasrepresentanter
inte stdllt fcirvdntningarnaalltfdr hdgt frin bdrjan,
och att man noggrant skiljt p3. intressefr&goroch
irenden, som legat inom n?imndenskompetenssamt

Nohabs niirnndemdx d.isAutera bretkarsen under ordfi)randeshap au hutudskyddsombudet lohn Larsson. Foto Ake Nilsson, Nohab.

och att denna skulle utgdra ett hinder fdr tjdnstemlnnens verksamhet i ndmnden. Jag tror inte att
dennasak skall riverbetonas
och har sjdlv ingen klnsla
av, att den behdver verka hd.mmandepi tjlnstemd.nnens insatser.Di dciljer sig siikerligenstci'rresv&righeter i kollegialiteten tjinstemlnnen emellan, som
ibland kan gcira det en smula kiinsligt att taga upp
frAgor i nlmnden. Man vlljer nog dlrfor oftast en
mera direkt vdg. Man fir inte gl6mma, att det ingir
i de flesta tjlnstemdns arbetsuppgifter att komma
med fcirslagtill ftjrbiittringar i olika avseenden.
Jag vill dock gdrnamedge,att tjdnstemdnnenkanske
inte lnnu funnit de bdstaformerna fcir sin medverkan
i ndmndarbgtet,men jag kan fcirsdkra,att vi ir positivt instdllda till fdretagsnlmndsid6n,och att vi skall
g6ra virt bdsta f<ir att bidnga till att fdretagsndmnderna bli vad man hoppats."
*

till sist den goda vilja, som samtliga parter visat.
Man har nu sekerligen kommit till en milstolpe i
nlmndverksamhetensfiistoria, di det efter fcirsikiiga
och nigot trevande inledningar blir ncidv2indigtatt
gripa sig an med stcirreproblem, om intressetfdr
nimndverksamheten skall kunna hillas vid liv och
utvecklas till vad man frin biirjan hoppats och uppstillt som m&1. Farhigor har framfcirts, att den avmattning i konjunkturerna, som pi sistonebiirjat gdra
sig gdllande, och som ofta medfdr ett klrvare fd'rhandlingsklimat mellan parterna, skulle fcirsvira ett
samarbetei ndmnden. Jag tror personligen inte, att si
behdver bli fallet. Det 1r klart, att allvailiga problem
kan komma att f.6reldggas nemnden. Frigor, som
stdller stora krav pi nimndens ledamciter och inte
minst p& arbetsgivaresidan.
Tjdnstemdnnensstdllning och verksamhet i ndmnderna brukar vara ett kdrt debattlmne och vi blir
g?irnabeskyllda fijr att intaga en passiv htllning. Det
ir klart. att vi inte visat sammaaktivitet som arbetarsidans ledamiiter. om aktiviteten skall mltas i antal
f<irslag eller upptagna frl,gor. Det har talats om
tjdnstemdnnensberoendestiillningtill arbetsgivaren,

Fiiretagsnfimnden

Yid NOHAB

har under den gingna vintern studerat brevkursen
"Aktiva ftiretagsndmnder". Kursen samlade 24 deltagare av s&vll ndmndens ordinarie ledamciter som
suppleanter, ett mycket gott resultat i deltagareantal. Man grep sig an problemen med liv och lust
och kurskvlllarna gav en hel del av vdrde it del@garfia.

Kursen fyllde en dubbel uppgift, den gav frdmst
generella tips fcir ndmndverksamheten,men under
diskussionen om dessa kom deltagarna dven in pi
den egna ndmndens speciella problem, som diskuterades med liv och lust. Bland de frlgor, som mycket
ingiende diskuterades,
var vidareinformationen.Man
konstaterade,att Nohabs F<iretagsnlmnd fdr vidare
information fitt en mycket god hjelp av B-pilen
genom vilken protokollen distribueras till samtliga
anstlllda.
Utan tvivel har dennakurs fyllt en stor uppgift och
det fiirhillandet att alla varit samlade i en cirkel, si
att frlgotna har diskuterats gemensamtvarvid olika
synpunkter redovisats,har berikat cirkelarbetet.
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Skall honjunhturaamattningen

nzed.fdra ett AArt)ale fi;rltandlingsklimat nellan
samarbetet i niimnderna ? ? - Vi tror det ixte.

parterna eller fdnaira
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Medali efter 5O &rs tjEinst
jen
V )d juhleet 1946 utdeladesrtora silaermedal
till alla an$iillda, som aarit i bolagets tjrinst i 50 2r
och dkri)uer,sanotmedali aa mindre storleAtill dem,
sonz tarit anstrillda i 25-49 2r. Sedan desshar inle
de stijrre medaljerna utdelats. Vill i anledning diirau
forerra
att anttiilld, niir han tlutar sin tjiintt uid bolaget,
mLtte tilldelat den stora siluermedalien,om denne
reteran uailt i bolagelsljinsl i 50 3r och diirduer.
"Eu. ntedalit)r"
Socr:

Som svar pi signaturen"Ev. medaljcirs"fr&ga kan
meddelas,att AB Bofors styrelse har beslutat, att
PatriotiskaSdllskapetsstora medalj skall tilldelas alla
anstlllda, som uppnitt 50 tjdnste&r. Styrelsenhar
ocksi beslutat,att de anstdllda,vilka sedan1947 avgett vid uppn&ddpensionsilder,och somvid avgingen
kunde rdkna 50 tjiinsteir och fortfarande iro i livet,
Ivenledesskola tilldelas sammamedali.
Eder friga har s&lundamedfcirt ett beslut,som jag
hoppas skall visa sig klokt.
E. lyijhander

Triidgrflrdstiipporna

yid llEignan

Liings Kanaladgen uid Hiignan ligger en rad triidgfrrdfiiippor, en del skdts uiil och ord.entligt ocb ger
sikert odlaren riA ldn ldr nrddan, en del iir riktiga
infeAtionthiirdar fdr matkror, tistlar och annat ogriis.
lag antar att respektiue liigenhet ltar tin lilla fippa
lihtom fi)rbLllandet ryner aara i Rotend.al,Skolgtirdet
ocb bolagett and.ra bostad.sdistriAt.
Skulle inte aederbi)rand.eligenhettinnebauarehliggar att sktita siil triidgirdsland. - eller aet han inte
a, att Aga ett dyliLt? MLnga land tyns inte aara
tAdtta ph flera 3r, att dt)ma au den tjocka mattan
gammalt ogriis, sorn nu tiicker dem. f orden dr bt)rdig
tuartmylla, till sAillnad lrLn den kalla riida leran, rom
annars iir fdrbiir:kande blir. Vilken audelning har ansuaretfdr triidgfrrdslanden?Ekonorniaudelningen( genom Intressehontoret) eller Byggnadtaadelningen
(genom Parkaudelningen), eller annan audelning.
Tacksarnfdr upplynin g.
Kansk:een atonutSend,eAunde fd byra ett land sorn
koloni frLgar bugad
porarisodlare.
Socrrr
Som insd.ndarenfcirmodar har frFLnbdrjan si gott
som varje llgenhet i bolagetshus haft sin egen lilla
triidgErdst?ippa.Ibland kanske en hyresgist trcittnat
p& jordbrukarensh8rda liv och i stiillet dvedd.mnat
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sitt land till nigon god granne,och ibland har sdkerligen nigon pn bostadsomridetgammal hyresglst
passatpi att "ta hand" om en specielltbra jordlott,
ndr dess innehavare flyttat ivZig. Atskilliga personer
ha ej ansettatt jordbrukets avkastningmotiverar ett
kostnadsutldgg
frir gcidseleller gddningslmnen,varfcir
jorden pi dessalotter blivit sdmre och allt mera
uppblandad med lera fdr varje hcistgrdvning.Dylika
jordbitar ligga d2irfdr delvis i trdda.
Silunda har den ursprungliga uppdelningen av
jordlotterna p& respektive ldgenheter blivit fcirryckt
och istillet ser numera vicevdrdarna pi respektive
bostadsomridentill att den pi omridet boendehyresgisten kan fi disponeraett land, om han s3.dnskar.
Detta litet mera fria system har tydligen fungerat
utan stiirre anmdrkningarhittills, dA ltminstone vi pi
byggnadsavdelningenej fitt hcira n&gra speciella
klagomil.
Det dr knappast cinskvdrt, att sliippa in andra
utomstiendeodlare pi ett bostadsomrEde.
En vacker
dag kanskeen triidgirdsintresserad
hyresgdstinflyttar,
vilken i si fall blir utan sin tZippa.Fdr iivrigt finnes
alltid si mlnga mci.jlighetertill iritation att man ej
ytterligare bdr <ika dessagenom att llta frimmande
kolonister f& del i ett bostadsomrlde.
L&t dlrfcir garna en reminiscens av den gamla
tidens frihet och oordning fida, ll't oss slippa en
szirskild "kommitt6 fcir ordnande av kolonilotter Et
hugade potatisodlarei Bofors bostadsomr&den"och
fdrscik hellre hyra ett potatisland p3. nigot annat
stiille.
Sk/B

Att bo i bolagets hus
Detta mLtte aiil uara detsantmatom "Sesam 6ppna
d.ig" fdr dem sont Stniuter denna fi)rmLn, eller uad
sAall man tro niir man ffrr appleaa foljande sanna
hittoria ar liuet.
Fdr nfrgra frr sedan ilegade jag in pd Intretsekontoret i akt och mening att btimta en deklarationsblankett. Den Aainnliga "tiAnrtemannen" frdgade om
jag bodde i Bolaget: bus. D3 suaret bleu nehande
fdrklarade bon, att p3 grund au begriinsad.tillgLng
pfr blankettermfrsteui rererr)eradem fdr de tom bor
i Bolagett bus.
Inte utan en tag& i bjiirtat stdlld.eiag kosan liingre
framLt staden ft)r att ffr det begdrda.
Fijr ett par 2r tedan beh6ad.efag ett garage. Som
jag uisste att ett tLdant skulle bli ledigt i niirlteten
au min bostad, bestiLtejag Ster "IntreJJe" i ausikt att
ffr hyra detta, men mdttes igen aa kalla handen.
T fiinstemannen rafie upp ett f druLnat ansihte ocb
huaadedisAustionenred.ani tin linda rned de maghAa
orden: men Ni bor ju inte ew i Bolagett hut,

Ocb fid.ant shall man behbaagenomlida efter n)ra
4o-hrig, aiil aitrcrd,ad, tjiinstgi)ring. Den omstiindigheten, att en anstdlld.fdred.rar att sjilo liiv tin bostadsfrLga, bord.e aiil aara ett plu fdr bonom och
icke ett handicap, som atestiinger lsonom frSn alla
andra AontaAtermed fdretaget. Tillngga: bdr att bebyggelsen runt niimnda gdrage icke iir au utprdglad.
Bofortkaraktdr utan torde priualhusenaarai majoriter.
Doun, bat neaer knocked.out, stapplade jag diirifrLn, starkt betiinAt att frterlimna medali ocb diplom.
Efter mera moget duerttigande,ocb d2 ju uAen bar
allmiint intresse,beil\t iag att genon2ahr tidning fi)rs6ka finna en fdrklaring. Vad siiger mannen i toppen
om detla, fag aiintar med.tpiinning pfr naret.
Attar
Socrr

Med anledning av Herr Assarsinsrindarei B-pilen
med begiran om yttrande frin "Mdnnen i toppen"
kanske det kan tillitas mig att gdra mig till tolk
fcir dessa.
Vad fdrst betrd.ffat Herr Assars uppgift, att han
vid avhimtande av en deklarationsblankettoi intressekontoretblivit awisad, di blanketterna-skulle
reserverasfdr dem, som bo i bolagetshus, kanske jag
f2.r meddelafciljandemdjligheter till att nigot sidant
skulle ha kunnat passera.
I ffiga om vissa uppgifter till myndigheternafcjrhiller det sig pi s3,sdtt, att blanketterskola tillhandahillas allmiinheten genom hyresvrirden,som sedan
redovisardem till myndigheterna.Om det rdr sig om
en sidan blankett, Ir det ddrfcir hdgst naturligt, om
vederbdrandepi intressekontoret
haft den inst[llning
Herr Assar iberopat.
Skulle det diiremot vara ffi,ga om en vanlig deklarationsblankett fcir ordinarie inkomst- och frirmd,genhetsdeklaration, kan fallet ha intrdffat f& nlgra Lr
sedan, di vederbijrandemyndigheter vlgrade att tillhandahilla bolagets intressekontor ett stdrre antal
blanketter in som motsvaradei bolagets egna fastigheter boendeskattebetalare.Sedan flera Lr tillbaka har
emellertidKarlskogastad nu tillhandahillit osssidana
blanketter i erforderlig utstrdckningfdr all personal,
som arbetar vid bolaget och som dnskar hlmta dem
hos intressekontoret.
Under denna tid har, enligt vad
man med bestimdhet uppger frin intressekontoret,
ingen som hekt atskillnadgjorts pi personer,som bo
i bolagets hus, och andra. Brist -f6rekommit,
pi blanketter har
givetvis vid nigot enstakatillf2ille
men
det iir alldeles klart; att det di vid utdelandet inte
gjorts nigon skillnad mellan olika anstlllda.
Vad sedan betriffar garagefrl.ganha vi fcirgd.ves
fdrsdkt fh fram nigot si.dant fall, som iberopas av
Herr Assar. Vi ha inte heller lyckats finna nigon pi
intressekontoret,som fdretrider den mening, som Herr
Assar framh&ller. Att vi ha mycket ont om garuge
beh<ivavi vil diremot knappast upplysa om.
Bolagets gar:,geintill hotellet och laboratoriet miste
i f6,rsta hand reserverasf<ir bolagets gdster, men di
garagensti tomma, uthyras vissa av dem till nlirboende tjdnstemiin pi villkor, att de efter kort varsel
skola flytta ut di garagen behijva disponerasav bolaget. Jag anser, att vi kunna bortse fri.-ndessagarage.

Hi.rutciver ha vi kunnat disponera en del ga.:z,ge,
dels i Kungsbio, dels i Ungkarlshotellet i Bohult.
Samtliga hdr fijrekommande garageuthyras pi ett undantag niir till personer, som icke bo i boligets hus.
Ett fetal av dem bo visserligen i av bolaget anvisade
ldgenheter,men det ir ju inte sidana fall, som Herr
Assar 1r ute efter.
Vidare ha vi ett antal kallgarage i Skogsiing,Nya
Backa,Sandvikenoch pi Skolgiirdet,uppfcirda i fd,rsta
hand fcir dem som bo i dessabostadsomriden.Under
krigsiren och iren nirmast efter voro nigra platser i
dessagaragelediga och uthyrdesdi till personer,som
ej hade sin bostad inom omridet. Dessi personerfi
givetvis dven i fortsdttningendisponeragaragenf6r
egna bilar, men ndr nigon plats blir ledig, d.r det
helt naturligt, att den i f6rsta hand uthyres till sdkande inom det bostadsomride, f<ir vilket garagen varit
avsedda.
lagkan slutligenmeddela,att av de 46 gange, som
bolaget dger eller disponerar frir privatbiiar, dro fdr
niirvarande h?ilften uthyrda till personer, som ej bo i
bolagetshus.
Det skulle, om Herr Assar efter dessameddelanden
fortfarande har kvar sin instillning och sin uppfattning om mentalitetenpi detta omride, hos dem, som
skciterintressekontoret,vata ay vdrde fcir "Mdnnen
i toppen", om Herr Assar ville ge sig tillk?inna f<ir
t. ex. undertecknadNordqvist, s& att vi finge diskutera fallet gemensamtmed intressekoritoret.
Helmer Nordqai$

Bilparheringen

vid Bofors

Niir skall det bli nfrgon ordning pi parLeringsplatsen fi)r bilar i Boforc? lag har bait ati tidningen
redan innebLllit ett par intiindare i denna frfrga, rnen
nfrg.onbiittring har d.ettydligen inte bliuit. Forifarande
stliller herrar biliigare sina aagnar hur som ltelit, tnett,
aint ocb brett. Man ser f u3 hlar, di)r ledigt fyra bilar
kunde stL, ocb man parherarbSde-t'ranfdi ot'h boko*
and,ra bilar, srt afi in- ocb atAdrninp bindrat. Man
skulle kunna fortiitta en lilng uund"med att relatera
elkndet.
Vem har anraaret f dr bilparheringen: Siherbetsli1nt, Vlhlaudelningen eller. Ekonomiaadelningen?
Varie cykeliigare fhr ju tin plats i cykelstiillen ocb
u.arfecyhel sin nummerbricha, men bilarna fir bfrllas
bur tom helst.
lag &ulle ailia fdreslfr:
7) Markera parAeringsplatsenordentligt med pdtar
eller mLlade ttrecL ocb te ,ill att bilirna bSllir sig
inom platsernasgriinser. Markera giirna upp olika
platter f dr smiuagnar och sti)rre bilar. Di uinyttiar
man omrhdet biittre.
2) Placera cykelaaAten eller ndgon annan uaLt pfr
parAeringsplatsennLgra uecAor fdr att inrtruerd
alla slaruiga parherare.
3) Bort med motorcyklarnafriln bilparkeringen! Det
finu ju speciella siill med tak anordn)nde fi)r
motorcyh,larna.
4) Tag bort P-sA/ten med omgiaande kaad.ratmeter-
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slora " graaplatr", Den skylten tar nu upp en hel
bilplats.
Flytta ett par lrykxtolpar,rlm n// stir ocb hindrar
f lera parkeringsplatser.
6 ) Marhera app 4 eller 5 parkeringsplatsermellan
triiden t,ingi iiirnaiigen- det t'inns go.ttrtm-fdr
s3 mLnga"bi'tar. Nu rer man tufr eller 3 bilar
slaruigt parAeraclenzellan triiden lings iiirnuiigen'
Fi)rbjud parAering i nzer iin 3 filer, tfi.lrtngs
oiigen ocit en liings naabriidan p3 6fira delen au
Nu ser man'of ta en f inrde f il
paikeringsptat.ren.
'i
all randkdrning'
hinclrar
nzilten,som
8\' Inf?ir en blankett eller aatningslapp,tom parheringnakten Aan fifuta ph "syndarnas" aindruta'
Ka-nskeman till ocb med hunde doeruiiSltatt in'
-t'd-r
de .stdrtta och
fiird ett ntindre "bi)tesbelopp"
'upprepande
drullarna. Den saken bor hanske
ir)pit i Fdretagsniimndenoch rned personalorga.nisationerna.Biterna skttlle giaetais g2 till "uiilgt)rand.ehndantdl".
Ouan skisseradeStgiirder m2 synastkarpt fotrnule'
rade, men de iir resultatetau mLnga fdtbittrade ttun'
der och de cir ju till fdr alla hliigaret Semenralrtntd
triasel ocb tiiherhet, Varfi)r kan inte parollen pfr parsotn f6r arbetsplatsen:
d.ensamma
keringsplatsenx)ard.
"Ordn)ng skapar Triasel ocb Siikerhet
Auro Dikratur
Soor:

Med anledning av Auto Diktators insdndareskulle
jag till att b6rja med vilja g6ta nltgra allminna reilJ*ioner. Det rider inget tvivel om att parkeringsutrymmena iro mindre tillfredsstillande vid Bofors
och kommer att si ftirbli under en tid fram&t. Aven
om Karlskoga enligt vad man kunnat lisa i pressen
pi qrund av ortens pAstidda vllst&nd ?ir den "biltatuit." orten i landet, ha vi lingt kvar till den "biltdthet" man uppnltt t. ex. i Amerika och iven om vi
inte kommer dit, at det klart, att motorfordonsbestindet kommer att cika undan for undan och att vi
kommer att fi bekymmer med parkeringsutrymmen.
Fcir Bofors del kompliceras hela frhgan av att
strdckningenav riksviigen Orebro-Karlstad genom
Boforsomridet inte kunnat definitivt bestdmmas'
Detta gdr att bolaget inte kunnat vidtaga nl'gra mera
rationellaEtgdrderi bilparkeringsftlganutan fett ndia
sig med att vidtaga mindre fdrbdttrings&tglrderundin f<jr undan. Fcirra iret gjorde vi alltsi iordning
parkeringsplatsfrir bilar och motorcyklar vid Valsoch vid Grcinfeltsporten.Vi gjorde ocks&
""rkrport.t
en del arrangemangtill det biittre pi parkeringsolatserna vid huvudentrEn till Boforsverken, vilka
Auto Diktator nirmast tycks tinka pi. Det g?illdedi
bland annat att bereda en tillfredsstdllandeuppstiillningsplats f6r alla bussaroch att ordna fdr de 6kande
motorcyklarna.Fcjr att samtidigt f<irblttra ftjrhAllandena fcir bilarna gjordes vissa flyttningar av de vanliga cykelstiillenoch utvidgning av bilparkeringsomridena.
Vad nu fdrst betrdffar mototcyklarna kommer
ytterligare cykelstZillatt uppstlllas fdr dessaunder
den allra nirmastetiden, varefter de motorcyklar,som

komma
nu pi nytt trdngt in p& bilparkeringsplatsen,
att avvrsas.
I detta sammanhangskulle jag ocksi vilja framhllla, att vi nog mnste ordna si, att motorcyklarna
liksom bilarna i8.r parkera ddr det finns plats for
dem inom derasparkeringsomride.Vi ha fcirstikt att
liksom ifr&ga om de vanliga cyklarna ordna si, att
varje motoicykeligare skulle f& ha sitt eget cykelstiil, men si to- motorcyklarna nu 6kar och si
ojdmt som de tydligen anvdndasoch med tanke p1
det stora utrymme de ta, synes detta bli om<ijligt i
framtiden. Det dr nog alltsi inget annat att gorz d'n
att lilta motorcyklarna liksom bilarna ha fri parkering
inom anvisatomr&de.
Vad sedan betrdffar ansvaret fcir bilparkeringarna
fi vi v?il slga, att detta i stort ligger hos ekonomiavdelningen.Iordningstdllandetoch sktjtselnomhdnDen elekderhas givetvis av byggnadsavdelningen.
triska avdelningenskciterbelysningen.Sikerhetstj[nst
har sin speciellakontakt med frigorna och skdter
dessutomiillsammu.ts med vakthillningen den dagliga tillsynen. Men om det dr nigon man 6nskar
o[v2ida ftjr det hela, bdr det allts& vara ekonomia-vdelningen.
Betriffande de av Eder framlagda 8 punkternaliksom den avslutandekommentarenvill jag redan frin
b<irjanha sagt,att jag praktiskt taget tiver hela linjen
hiller med Er. Lit oss emellertid ta en punkt i
taget, di det kan v^ra av ett visst vdrde fiir att beddma situationen.
inrutad med
1)' Vi ha tidigare haft parkeringsplatsen
Det visamarken.
nedlagJa^i
gulm8lade"gatstenar,
de sig emellertid vara till ganska liten gl2idje,
eftersomde praktiskt taget aldrig syntesp& grund
av att de voio tickta med grus p& sommarenoch
sn6 pi vintern. Att sdttaupp pilar och staket dr
fdrenat med stora svirighetermed hdnsyntill sn6plogningen vintertid. Det har ocksi visat sig' att
ikillnaden av utrymmesbehovfor smi och stora
bilar i allmlnhet dr s& obetydlig,att den ej motiOm
verar anordnandetav skilda parkeringsplatser.
liten
bil,
en
444
som
PY
Volvo
t.
ex.
riknar
man
si forh&ller det sig ju med dennavagn si, att den
endast har tvi ddrrar, som alltsi mlste ge tilltrdde dven till baksltet. Hlrfdr fordras sidan
bredd pi dcirrarna,att vagnen i parkeringshdntaget lika platskrivandesom
seendeblir praktiskt
-Vi
tro ocks&,att det ir ytterst svirt
en stor bil.
pi detta sdtt och
att dela upp parkeringsplatserna
att fi indelningen respekteradav folk, som kommer i sistaminuten till arbetet.DZirfdr ha vi tenkt
oss,att fcir de arrangemang,som komma att gdras,
ha samma parkeringsutrymmegenomg&endeoch
d?irvidhilla ossnigot i underkanttill det normala
parkeringsutrymmetf6r en s. k. stor bil. Vi ha
namlig..r sedan nigon minad tillbaka bl. a. bestemt oss f6r att sitta upp ett staketmot jirnvdgsvallen, dlr det inte stir i vigen, och pi detta
staket markera de enskilda parkeringsplatserna.
Fcjr att tika utrymmet torde vi d.ren komma att
fdlla ett par trdd. Vi fiirlora naturligtvis en del
av den sk,rggu,som man sommartidgdrna dnskar
p& parkeringsplatsen,men det kan inte hjnlpas.
(Fotts.?A sid.48 och49.)
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Jag har laddat min kanon och vill i dag salutera
femton ir fdrflutit och vi kan jubilera
sen vi flyttade virt gjuteri ddr ner frin Mdlarhamn.
Det dr alldeles for litet bdst att hir sticka hddan
skaffa mej ett storre gjuteri sade \7-Dan
ndr kring hela Sverigesland jag na bolar fi ett namn.
Jag skall byggu ett nyit gjuteri som ir mera vdrdigt
nittonhundratrettihtta skall det sti fdrdigt
och mitt namn i eldskrift lysa skall frlrn byggnadensfasad.
Ty det gdller att som etta folja med i galoppen
elektron och R. R. snart skall ligga i toppen
ldttmetallens framtid dr dnnu ett oskrivet blad.
Vill ni arbete ha och trygghet
folj med till nya byggei
jag som \Tilhelm Erovrarn i rustning kldda mej nu skall.
Till civilt bruk och militdra
jag Sverigesfolk skall ldra
vdlj det ldtta tag det ritta \X/. Dan Bergmansldttmetall.
Och si satte vi iglng att bide flytta och riva
oj oj vilket spex det glr ju ej att beskriva
ja ni hade skrattat pi er om ni hade sett vir trupp.
Och vi lastade och gnodde och vi slet och vi flisa
ledaren i flyttarydngets namn det var "Asa"
ja man kunde kallat detta spex for \f. D. B:s Knippupp.
Ja ni skulle varit med ndr svenskbybonkorde bilen
kdrran hans drog itta liter bdnsle pi milen
gick pi vdxlar som Alexasandersonbetala fick.
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Slnt spektakelhar jag inte varit med om sen tror ja
man om denna flyttning kunde skriva historia
efter minga modor och besvir si slutligen det gick.
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Bilen korde frin morn till kviller
gipsbrdtt och trdmodeller
alla lass han tippa av och allting bara gick i kras.
Va detsammafor allt han lasta
tippa och ddrmed basta
allting gick ju sonderja det mdrktes ju att han var knas.
Hade \7. Dan sett hur flyttningen gick till vete katten
om han inte rivit av och hoppat pi hatten
sagt att det dr ju for djdvulusiskt som han bzir sej it.
Nej nu innerst in i blis-weda jag mej opponerar
den dir svenskbybonmed bilen mej ruinerar
n6r jag ser forstorelsensi viII jag falla uti grit.
Nir vi spurta sista veckan var det roliga stunder
det var extrahjdlp som kom med brak och med DUNDER
fyra man frin stans formedling kom och gjorde invasion.
Dom forsvann pi morron sedanvar dom borta med vinden
kom tillbaks pi kvillen lite bleka om kinden
ja pi flyttningen denna kvartett nog gjorde sensation.

N

Ja det ir minget roligt minne
som ldttar upp ens sinne
det var trivsel i det gamla och man k;inde ddr sej fri.
Men jag har inte det kuraget
skriva om bilgaraget
men nog var det nigot visst med Bergmansgamla gjuteri.

Y::il.f;#",r#;';
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ten ha fordelats pl foljande seAtioner,vardera
med sin sektionsledare.
MLC.
Nlaterialfrhgor, civila forsdljningen
BOTAGSTBIININGBN
ingenjor K, I. Bengtsson,
MLD.
Inom Metallurgiska avdelningarna ha foljande forindringar och nyutndmningar bland
chefspersonalend.gt rum under 1953.
Ingenjor Rolf Lindberg slutade sin anstdllning vid Bofors den 31 mars.
Ingenjor Stig Casperssonir fr. o. m. 1 april
chef for Valsverk (MV och MVK), Smioesverkstad (MS och MSK) och Srnidespressverkstad (MP).
Ingenjor Alex Blomgren dr under ingenjor
Casperssonchef for MV och MVK.
Ingenjor Carl Axel Sundberg ir under ingenjor Casperssonchef for MS, MSK och Mp.
Ingenjor Ake Abrell dr overflyttad frin MK
till MSK for speciell uppgift, sorterandedirekt
under ingenjor Caspersson.
Ingenjor L. Olsson dr chef for Metallurgiska
kontrollen (MK) fr. o. m. 1 mars.
Allmdnna frhgor rorande Kilstaomr6.det
handleiggesav ingenjor Caspersson.
Sti.lverket Kilsta (MEK) sorterar som hittills under ingenjor Reinboldz.
*

MLF.
A4LK.

NILR.
MLY,

Materialffi.sor ritrande driften i den
metallurgiska tillverkningen, ingenjor
H. Hallergdrd.
Metallurgisk forskning, ingenjor A.
Hentz.
Materialfrl.qor, krigsmateriel, ingenjor
R. Sundberg.
Med placering pi huvudkontoret svarar
ingenjor K. lYilhelmsson i forsta hand
for Konstruktionskontorets speciella
materialffi,gor.
Varmhillfast och rostfritt, ingenjor S.
Aruidson.
Induktions- och flamhdrdning, ingenjor
G. Thunstrdm.

Ddrtill siirskiljes i. laboratorieorganisationen
foljande audelningar:
fuILA, Analysavdelning, kemisk och spektrografisk.
MLH. Hillfasthets-, rontgen- och ljudprovn.avdelning.
MLM, Metallografisk avdelning.
MLS, Smdltavdelning.
NILP, Provberedningsoch verkstadsavdelning.
MLV. Vdrmebehandlingsrum.

Metallurgiska laboratoriet (ML) under ledning av ingenjor Tord Krey har undergitt en
omorganisation i avsikt att oka kapaciteten.
Laboratorietsolika arbetsuppgifterbelrdffande
materialf.fit gor, f orsknings- och utvecklingsarbe-

Ddrtill komma foljande kontorsaudelningar
:
MLO, Orderutskrivning, framtagning av provmaterial.
MLB. Metallurgiska avdelningensbibliotek.
MLE. Expedition.

Ni lr&gar - Yi svarar. (Forts.;frdn
sid.45.)

7) Parkering kommer hdr endast att tillitas i tre
rader. Det staket, som nu begrei.nsar
parkeringsomridet mot sluttningen mot gamla hyttkanalen,
kommer att markerasi olika fiireer fdi de skilda
uppstiillningsplatserna.An vidare kommer pn
sammasltt att markerasuppstiillningsplatsernavld
gamla spannmilsmagasinetoch tvi grupper bilparkeringsplatservid chauffcjrsbostadens-uthus.
I
sambandhirmed kommer d.venatt markeras plats
frjr rundktjrning. AIlt detta dr sedan n6.qontid
genomdiskuteratoch bestdmt med byggnaJsavdelningen.
Vi ha In vidare funderat pi en mindre parkeringsplats, mot trddplanteringenframfdr gamla
ladugirden, nuvarandt hotellgaraget,men hlrvidlag har dnnu inte inblandade parter kunnat riktigt enas.

z) F6-ratt fi en verkligt ordnad parkering skulle nog
erfordras en stlndig parkeringsvakt. Vi ha emel-_
lertid kommit 6verens om, att, som Ni ocksi
frireslir, sporadisktingripa pi det ena eller andra
sdttet pi olika punkter.
3) Att motorcyklarna tolererats en tid pi bilparkeringsplatsen beror pi att vi inte haft tillr2ickligt
med stdll fcir dem, men nya sidana har bestiillts
fd'r nigon minad sedan. Frjr dvrigt hdnvisas till
vad som sagtsinledningsvis.
4) P-skylten med omgivande "gravplats" kommer att
tas bort. Den har ingen funktion ldngre att fylla.
)) Endasten lyktstolpefinns inom parkeringsplatsen,
och deo utgdr knappast nigot nemnv?irt hind.r.
6) Se ovan under 1.
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Nobellcrut
Anstiilld

G RATULE RA

Juli.
6. Pettersson,
Karl Holger Gotthard,Krutbruksarbetare 1934
o
Bengtsson,Astild Viola, Sdmmerska
1 0 . Cufiautson, Ernst Hany, Grovarbetare
rc. N iltson, Oskar Reinbold, By ggnadsarb.

Boforsoerke
Anstiilld

J
I

ir
Juli.
I. Pettertson,Elis Bernharl, Verktygsslipare 1929
I94L
lo. Karltton, Guttau Adolf , Grovarbetare
L939
ll. Karltson, Per loban, Linjefcirman
L2. Bergland, Hehner Ernfrid, Fdrridsarbetare1939
1935
12. Karlsson, Karl Edain, Plitslag.-hantl.
1937
21. lohantson, Per Fridolt', MFlarc
22. Pettercion, Otcar Erik, Skiutfdltsarbetare I93t
25. Bjdrk, Gustaa Einar Reinhold, Grovarb. 1918
1937
26. Li)ugren, Frans Harald, Avsynare
1934
26. Rosenstrdm,Tore Bertil, lngenjor
1'939
Parkmristare
Ernfi
Albert,
Nilssott,
30.
Augusti.
1917
l. Pettertton, l[/)lhelm, Avdelningsftirest.
1947
6. lohansson,lohan Hugo, El. montdr
191.6
8. Forsberg, Sixten Aaguttittus, Mwrarc
1917
). Hagelin, Axel Holger, Handformare
"l q4'7
25. Adelrot, Arlur Bernt, Civilingenjcir
28. Andercon, Eaert Ingemar, Grovarbetare 1934
L936
29. Brinh, Karl Aroid, Korrespondent
29. Augustsson,lohan Ernanuel,Uppslagare 1 9 4 3
1c ) r o
30. Andertson, Eilk Gustau,Bitr. fiirman
1929
3o. EriAron, Erik Martin, Smdltare
Seotember.
4. Eriksson,GustauEinar, Div.-arbetare
6. Fredriksson, Carl Gustav, Montcir
6. Ekl6f , Hugo Emanuel, Forrildsarbetare
73. Karltson, Ture Herntan, Inldggare
16. .Sjdgren, Knut Elof, Fdrman
18. lonson, Erih Yngae, Kontorist
20. Bjdrk, Emil Hilding, Abonnentchef
20. Liinnberg, Egil, Fil. Lic.
24. Segerberg,Ahe Ture Gustaf, Konstruktdr

1949
7937
L95o
L948
1918
L9I7
1920
1946
1928

1917
L93L
1937

Augusti.
79)B
14. lohanston, lobn Rudolf, Krutbruksarb.
29. Engstrt)rn,SuenGustauUrban, Avd.-foresi. 1920
September.
4. Erihston, Knut Oscar, Byggnadsarb.
L2. lobansson,EriA Hjalmar, Glasarbetare
12. Karltson, Karl Folke, Krutbruksarb.
17. Edstriim, Hildegard Margareta (Greta),
Krutbruksarb.
24. Tell. Karl l/1. Krutbruksarb.

1937
1931
1938
'to41

t933

Noha..b

Juli.
5. Tdrnquifi, Karl Herbert, Rcirarbetare
7. Gren, lohan Helge, Transportarbetare
9. KoPP, Daoid, Euert, Verktygsslipare

L9I7
1927
1922

Augusti.
8. lontson, Anders Enanael, Fdrridarbetare
27. lohanron, lohn Adolf , Traversskdtare
28. Suahn,Knut Georg, Truckf<irare
28. Anderston, Knut Georg, Truckfdrare

L92O
1944
l94O
L943

Seotember.
5. Karlsson,fohanAnd.ertHolger,Traverssktii. 1936
7). Nyman, Axel Algot, Trddglrdsarbetare L94t
Tidoholmcrerlcen

Juli.
18. Stenholm,
Elin Maria Elisabet,Stdderska 1942
Augusti.
28. lobanron loban Lantbert,Trdarbetare 1942
UVA

Juli.
8) Fcirslagetangiende varningslapparoch bdtesbelopp ?ir vlrt beaktande.Vi ha dock tankt oss, att
Eder inlaga och detta svar kanskekan ftirmi bildgarna att iakttaga nigon bdttre ordning en tid.
Man tycker ju, att personeri den stdllningen,att
de ha bil och ha fntt kdrkort, borde visa nigot
stcirrehinsyn och omddme dn som nu ir fallet.
Vi hoppasocksi, att de anordningaroch den 6vervakning vi tenkt igingsiitta skall kunna leda till
en fcirbittring i sakernastillstind.
Om Auto Diktator i tivrigt dr intresseradav dessa
f$gor gfu det an att hos herr Hallgren, EE, fi. titta
p& en del fcirslag och skisser ang&endeparkeringsgjort upp under
platserna,som byggnadsavdelningen
1952 och 1953.
Bofors i maj 1951.
Helnter Nordqui:t
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). StrhLt, Gdte, Hdrdarfcirman
17. Lindqui:t, Tryggue, dververkmiistare
September.
29. Liungquist, Gastaf, Fdrman
Wed.aoerken

Juli.
5. Bi6rk, Fritz, Kontoist
27. lantton, Mafiin, Hdrdare
Augusti.
8. lanston, lYigo, Hdrdarc
20. Andertson, Elof , Gjuteriarbetare
September.
17. Skoglund, Harald, Fijrr&dsarbetare
20. Fred.riksson,Gottfrid, Betsare

1949
1948
1942
1c } s t

L946
1943

oUeteraner
soffislutat
s{ntjanf+

Axel Berg

H. S. G. Bjdrh

Cttstau Jerger

E. Hj. lohansson

Berg, Axel, fddd 20 aptilL96g,pension2LmarcL9)3.
Berg anstilldes i maj 1893 vid Nydqvisr & Holm
AB, dd.r han arbetadetill juni 1916. Ateranstiilldes
1921 som borrarei Plitslageriet,senarei Maskinverkstaden. Han erhcill vid jubileet 1947 medali och gratifikation fiil 49 tjdnsteir och rdknade slledes-tt
tjiinsteir nir han avgick med pension.
Bjdrh, Herman SaturnasGottlrid, f6dd 29 nov. 1884,
pension I maj 1953.
Bjiirk anstiilldesi nov. 1900 som transportarbetare
vid Bofors och kom dd.refter till Rtirverkstaden som
revolversvarvare.Frin aplil L945 till sin avgi.ng med
pension har han tillhdrt avsyningsavdelningenpi Ammunitionsverkstaden.
Nir han slutadehade hin varit
ca 53 fu i bolagetstjdnst och erhdll vid jtbileet t946
rnedalj och gratifikation ftjr 46 tjdnsteLr.
Funke, Karl, fiidd 11 mars 1886, slutat I jvli L952.
Funke anstdlldes i juni L934 i Transportlaget vid
Bofors, varifrEn han i juli sammair iiveiflytta-destill
Valsverket. HIr arbetade han till juni t9iz, di han
slutadevid uppnidd pensions&lder.
Fiil.lman, Erik Fritiof, fddd 5 maj 1886, pension 1
j:ani 1953.
Fdllman arbetadei Valsverket vid Bofors sept.oki. 1907 och april-juni 1908. Han iteranstllldes
som stickarei aug. 1p10 i Kanonverkstadens
frdsareavdelning.Frin jan. 1939 tlll sin avglng mbd pension
efter ca 44 tjtinstelr var han filare i kanonrrerkstadens
finmekaniska avd. Vid iubileet t946 fick han medali
och gratifikation fcir 37 tjlinsteir.

Karl Funke

Karl Karlgren

E. F. Fdllnan

Araid Karlsson

lerger, Gustau, fddd 17 april 1gg3, pension 1 juni
1953.
Jergeranstdlldesden 16 mars 1941 som fcirmanpfi.
Mekaniska verkstaden vid \Zedaverken. De ,.rr"it.
iren har han iven skdtt kontorsarbetet pi denna
verkstad.
lobanston, Eaald Hjalmar, f'odd B apl;il 1886, pension 1 maj 1953.
Johanssonanstdlldesi november 1903 som krutbruksarbetare vid Nobelkrut, dverflyttade i januari
1p10 som filare i Kanonverkstadeni Bofors. der han
arbetadetill juni 1915. I oktober 1916 flteranstd,lldes
han som ritsare och filare i sammaverkstad och blev
i augusti I)47 avsynarei VK:s avsyningsavdelning.
D-e3y sysslainnehade han tills han slutade vid uppnidd pensionsilderefter ca 48 Lrstj?inst.Vid jubileet
L946 erhill han medalj och gratifikation fd,r 41
tjinsteir.
Karlgren, Karl loban, fddd 4 dec. 1885, pension 1
april 1953.
Kadgren anstllldes i mars 1910 som montcir i
Kanonverkstadeni Bofors. Denna avdelning tillhiirde
han i sammayrke tills han slutade med pension efter
ca 43 tjdnstetr. Vid jubileet L946 ethlll han medalj
och gratifikation fcjr 36 tjdnsteFit.
Karlston, Karl Araid, fddd 9 jan. 1886, pension
1 0 m a r s1 9 5 3 .
Kadsson anstilldes vid Nydqvist & Holm AB lr
1906 och har hela sin anstdilningstidvarit k?irnma-
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I. E, Linder

G, R. Karlssotz

Carl lY. Linclgren

Viktor N orin

.tr

Per Nyberg

Siglrid Sjdgren

kare i Avd. 40, Tackjdrnsgjuteriet.Han erhdll medalj
for 4I tjlnsteir vid jubileet 1947 och hade s&lunda
ca 47 tjdnsteir di han slutade.
Karltton, Gufiaf Rudolf, fddl 23 juni 1886, pension
z4 febr. L%3.
Karlsson anstilldes redan 1899 vid Nydqvist &
Holm AB pi Maskinverkstaden,som han hela sin
anstdllningstid tillhdrt som avsynare.Vid jubileet
1947 mottog han medalj och gratifikation f6r 48
tjlnsteir och rdknade siledes ca 54 tjdnsteir ndr han
avgick med pension.
Linder, loban Ernil, fddd 14 juni 1886, slutat 23
apil 1953.
Linder anstdlldespi Ammunitionsavd.vid Nobelkrut 1938, <iverflyttadetill Byggnadsavd.1940, der
han arbetadepi skrotgirden tills han slutadevid uppnidd pensions&lder
efter ca 15 tjinsteir fdr att bli lantbrukarepi egengird.

l>

Lindgren, Carl lYaldemar, f6dd 19 aug. 1885, pension 1 april 1P51.
Lindgren anstdlldesi aug. L)15 som filare i Kanonverlctadeni Bofors. Han slutadei aug. 1916 och eterkom i april 1929 som filare p& Verktygsavdelningen.
I juli 1934 flyttade han till Traktoravdelningen som
traktormontcir, varifrin han i april 1943 blev filarc
pi Experimentverkstaden.
Denna sysslainnehadehan
tills han slutadevid uppnidd pensionsAlder.
Nordn, Vihtor Bernhard, fddd 6 april 1888, pension
I maj L9)3.
Nor6n arbetadei Stilverket i Bofors ian. 1916april 1!18 och &terkomtill sammaavd. i okt. 1920.
I juli 1930 befordradeshan till fdrman i Stilverket,
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Ot:to IVfi.hlstedt

varefter han var f<irmani Transportlagetmaj 1945nov. 1946, i Fdltverkstadentill jan. 1947 och direfter frirman oi Elektriskaavd:s Lindarverkstad.Vid
jubileet erhdll han medalj och gratifikation fcir 28
tjdnsteir och riknade s&lunda 35 tidnsteE'rnir han
slutade.
llyberg, Per Vilbelm, fddd 4 april 1886, pension 1
mai 1951.
i Bofors
Nyberg anstdlldessom valsverksarbetare
i april 1899. Overflyttadei ma"iL9o2 till Kanonverkstaden,der han arbetadesom milare och monttir till
sin avging med pension. Han r[knade dL ca 54
tjdnsteir. Vid jubileet L946 erhlll han medalj och
gratifikation f& 47 tjdnsteir.
Sjbgren, lohan Sigfrid. Eugen, fddd 25 mars 1888,
pension3I maj 7953.
Sj<igren anstilldes p& laboratoriet vid Nobelkrut
1901. Vid startande av Nitrocellulosakruttillverkningen vid nya krutbruket 1.924blev han verkmistare
dirstddes,vilken tj[nst han sedan innehaft till den
Jl maj r9y, deLhan avgick med pension efter cirka
52 tjdnstefu.1928 erholl han Patriotiskasdllskapets
silvermedalj och vid jubileet l)46 gratifikation fdr
45 tjdnsteir.
lf/Lhlstedt, Erik Otto, fddd 16 jan. 1887, pension
3r maj 1953.
\Tihlstedt anstilldes i Bofors i jan. l93l som reHan slutadedenna
paratdr pi Byggnadsavdelningen.
anstillning i juli samma&r och iterkom i mars 1933
i Smedjan,ddr han i febr.
till Reparationsavdelningen
1937 befordradestill f6rman. Denna sysslainnehade
han tills han avgick med pension.

B. H. H. Ahlberg

A. V. EriA:son

K. R. M. lacobsson

Anna-I
Anna-Lisa

Ahlberg, Bror Hilding Herbert, fddd 14 februari
1903, ddd 27 aptll L953.
Ahlberg anstllldes i mars 1920 som arbetare i
Stilgjuteriet vid Bofors. Han kom senaretill Reparationsavdelningensom maskinreparatdr,vilken syssla
han innehade vid sin bortging. Vid jubileet 1p46
erhiill han medalj och gratifikation fdr 26 tjdnsteir.
EriAston, Anton Verner, f6dd 24 dec. 1924, ddd
T5 maj 1953.
Eriksson anstllldes i sept. 1941 som reparatdrvid
Nobelkrut. Han slutadedenna plats i aug. 1951 och
iterkom i mars 1953 som reparatrirvid Smedjan i
Kilsta, dir han omkomvid en olyckshindelse
i arbetet.

E. A. Hellquist

Schrnidt

H. D. Hjelrn

K. S. Rydberg

Hjelm, Herbert Daniel, fddd 24 januari 1896, ddd
28 apill 1953.
Hjelm anstdlldesi maj L934 vid Nobelkrur, ddr
han arbetadetill dec. 1,946.I mars 1947 anstdlldes
han vid Boforsverkstadensom stidare i Kanonverkstaden. Frin dec. 1950 till sin bortging var han
krankopplare vid sistnimnda avdelning.
lacobtton, Karl Ragnar Matteus, fddd 2 nov. 1902,
d<id7 mars 1953.
Efter att ha varit anstd.lld hos Tidaholmsverkens
f6teg3.ngare,Tidaholms Bruk och Volator, Lundberg
& Co, anstdlldesJacobssonsom elektrisk montcjr den
15 febr. 1936. Hao utnimndes till frirman den 1
jan. L94o och till verkmdstare fcir Elektriska avdelningen 1 januari 1947. Denna sysslainnehade han
vid sin bortging.

Hellquist, Erih Araid., fddd n maj 1880, dcid 1
apill 1953.
Hellqvist anstdlldesvid Boforsverken 1912 som
handformare i Stilgjuteriet. I jan. t94O blev han
portvakt, tj2instgjorde som fcirestindare f6r Budcentralen nov. 1941,-apil I)45, varefter han till sin
avglLngmed pension i sept. 1948 arbetadep& Vaktavdelningen.Frin nov. 1950, till den 1 april i ir, di.
han avled pi hemvZigfrin arbetet,tjZinsigjordehan
tidvis pi Budcentralenpi Stillaboratoriet.

Scbmid.t,Anna-Lisa Maria, fodd 19 augusti 1908, d6d
24 mars L953.
Frdken Schmidt anstdlldes 1 augusti 1946 som urliiodsk korrespondentoch verkstalhnde direktijrens
sekreterarevid Ulvsunda Verkstdder. Denna syssla
innehadehon till sin bortging.

Melin, Anita Birgitta, fodd 6 februari 1936, d6d
24 april 1953.
Frijken Melin anstilldes i auqusti 1,95I som maskinskriverskapl Skrivmaskinsceitralen(EFM) i Bofors. Denna sysslainnehade hon till sin, m?inskligt
att ddma alltfiir tidiga, bortging.

RTdberg,Karl Sten,fddd 11 juli 1910, d6d 4maj 1953.
Rydberg var anstd.lldvid Boforsverken febr.-juli
1939 som mejslarei Mekaniseradestilgjuteriet. Han
iterkom i dec. samma&r till Hyttan vatiffi.n han kom
till St&lverket,dir han fcirst var transportarbetareoch
frin april L952 tlll sin bortging hjnlpimiiltare.
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Sammanstiillning tiver olycksfall i arbetet
Fciretag tillhcjrande AB Bofors

Aktiebolaget Bofors

AB Bofors Avd. Nobclkrut......
N y d q v i s&
t Holm AB............

3.388
3.475

274

1957
1.952

1.284
1.297

134
1.49

1.951.
1952

1.105
1.240

175
205

195r

457
426

57
38

1951
1.952

319
331

a1

1951,
1952

166
174

1.9
18

L952
AB Tidahoimsverketr
Ulvsunda Verkstddcr

)
+,

6oasues=

YERI(SAMHETEN
Boforsverken

{^

Forslagsverksamhetenvid Bofors har i hr
varit livligare in nigonsin och redan under de
forsta 5 m8.nadernaha 31 forslag inldmnats,de
flesta frin Verkstadsavdelningarna.Forslagskommitt6n hade vid sitt senastesammantrdde
dirfor icke mindre dn 20 forslag att behandla,
danv 6 tidigare bordlagda och t4 nya sedan
sista sammantrddetden 25 februari.
Foljande forslag godkdndestill beloning:
18518 Roland. Kjellberg (VA 50).' Konstruktion av borrfixtur (Reg. M/52).
16173 lValentin Hjelrn (X t5): Konstruktion
av specialting for riktning av element till
elugnar (Reg. z/fi).
4841 Osten Larsson (VR 9o): Forbittrad konstruktion av frammatningsanordning for Lidkopings-revolversvarv(Reg. a/fi).

{>

1985Artur Grell och 1987 Lennart L6f strand:
Fiirslag till anvisningar for skotsel av hirdmetallverktyg (Reg. 8/53).
2321 Per Andersson(VK z9): Konstruktion av
medbringningsanordning for kuggfrisning
mellan dubbar (Reg. ta/53).
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240

1,951.
t952

18

268
259
164
175
188
225
70
41
36
79
27
19

7,08
6,73

7,91.

1.0,44
11,49

12,77

15,84
1.6,53

17,01.
18,15

'7

4\

l1/.q

1) 47

8,92

9,62

9,71.

1.1.,27

\44

11,45
10,34

\74

16,27
1.0,92

2321 Per Andersson(VK 29).'Konstruktion av
cylindrisk splineshylsa for uppspinning av
kugghjulsdmnen (Reg. 19/53).
2321 Per Andersson(VK 29).'Konstruktion av
splinesdorn for uppspzinning av kugghjul
(Reg. zo/)3).
2321 Per Andersson (VK z9): Indikationsanordning for uppmdtning av arbetsmin efter
skrubbstickning(Reg. 2I/53).
7336 Erik trVirgarth (MS 20): Konstruktion av
magnetisk hillare for mindre arbetsstycken
vid kallriktning (Reg. 22/53).
19026 FrancescoFalcone (VV ZO): Konstruktionsdndring ^v detaljritning nr 2009344

(Res.ze/53).
Endast 3 forslag avbojdesmedan 7 bordlades
for provning och ytterligare utredning.
De tills dato inldmnade forslagen ha bel6nats med sammanlagtkr. 2.t75:-.
Lbg
Nobelkrut
Forslagskommitt6nvid Nobelkrut har for hr
l95J erhlilit foljande sammansdttning:
OveringenjorA. IVablquist, NT, ordforande.
Ingenjor B, Holm, NZK, sekreterare.
VerkmdstareL. Bodin, NVA.
Herr V. Hagberg, NVN och
Herr M. Nilsson, NVF.

Vid sammantrdden den 23 och 26 februari
f.orellg nio forslag till behandling. Ett av dessa
bordlades, for tvi ansigos icke att beloning bor
utgi och foljande sex foreslogs till beloning:
50027 Gunnar Aronsson och 54867 Georg
Georgsson,'NVA: Metod for avstickning av
pappcylindrartill lysraketer (nr 36).
50160 Siguard. Gadde, NB 9o: Stillningar av
rostfritt stil att anvdndasi duschrummen for
fottvagning @r aa).
50112 Gustau Eriksson och 50t76 Bertil Bergkuist, NVK 20: Forbdttring av frdmre
vakuumpackning i raketkrutpressen i B 29
(m 45).
54676 Louise Duwe, NVA 40: Metod for rengoring av stilborstskivor (m 46).
51041 Erih Grund, NB 90: Anordning for inmatning av kruti dimensionsvalsverk(m 49).
55959Ellen Gustausson,NVA 42: Ftirbiittring
av det allmdnna arrangemanget vid montering av brdnntdndare (nr 50).
Erg.

50292 Helge Karlsson och 50906 Hehner Berglund (NB 70): Anordning for fasthillande
av plit vid lastning och lossning.
50770 Erik Lind. (NX 90): Konstruktion av
vridbar skarv pi skyddsrorfor elkabel.
53088 Daaid Nordland.er (NB): Konstruktion
av skydd pi ishackor.
Ett forslag inldmnat av 56049 Fritz Giesler,
giillande "inrattandet av verkstad for lackering
av bilar", sivdl foretagets egna som de anstdlldas, ansigs icke tillhora Forslagskommitt6ns
verksamhetsomride, utan har hdnskjutits till
bolagsledningen.
Nyn.

Pi Forslagrt orrr*inls
senaste sammantrdde, den 3o maj, foreslogs foljande fiirslag bliva
belonade.
54595 Georg La.rsson (I.WK): Forslag till
slrydd vid skdrmaskin for krut.
50843 Alben Therus (I.IVF): Rensningsanordning vid avskiljare i analinfabriken.

Zoologiskt nytt
frrfln Nobelkrut
Fiirslagsbrevlidan vid
Nobelkrut ir sedanen tid
tillbaka ur bruk, emedan
ett figelpar (talgoxar)
ockuoerat den f6r sitt
sliiktes utbredning. Ett
anslag pi l&dan hinvisar
nu till att f6,rslagmL avllmnas iportvaktshusetx).
Fiir en del lr sedan
byggde ett sidesldepar
bo i en liten betongkur,
dir sprdngkapslarprovas
genom springning. De
som skiitte Droven stodo
vissedigenulanfiir kuren,
men figelmamman fortsatte obekymrat att ruva sina
?igg och hade iven glndjen att fi hllsa sin avkomma
vdlkommen till livet.
A. V/,
*) Red. anm. Man kan viil n?istansZiga,att nobell*rutarna
har pippi pi fiirslagsverksamheten.

N0HAB-installation
i HotellViking,0slo
I Hotell Viking, Oslo, har under ca ett ir en
helautomatisk dieselgeneratoranliggning varit
i drift. Den fungerar till belitenhet. Anldggningen dr avsedd ftjr reservkraft. Den bestir av
en 6-cylindrig NOHAB-POLAR-motor, direktkopplad till en 3-fas genentor. Motorn dr utrustad med anordning for automatisk start och
stopp. Den startar alltsi helt automatiskt om
spdnningen p6. ordinarie elnit av nigon anledning uteblir, varefter anldggningen overtar
hotellets f6rsorjning av elektrisk kraft. Ndr den
elektriska strommen utifrin iterkommer stoppt aggregatet. Dieselmotorn har en effekt av
690 hk vid 429 vanfminut.
TL.
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Limeriektiivlingen
B-pilens vi.rpristdvling f.fu ansesvara avslutad vid det hir laget. Ett 100-tal limerickar
insindes och vi publicera hir ett litet urval.
Fullstiindig prislista kommer i ndsta nummer.
Disponent Ewert \Tijkander i Bofors
ar vlr hogste chef forstirs
Han och Bois-Beata
bor pi samma gata
hogt over dlv och fors.
Hdr ute vid Nobllkrut
dr det som en dynamitstrut
ej lont att roka
i vill nin forsoka
si slir vakten genast bakut.
Det var en ung lrarurrvid Nohab
som flickorna sa'var en go' grabb
Men zindi. sitt liv
it ett lokomotiv
han vigde och tvdtta' med Soab.
*
En svarvare verksam p6. Tidan
var mhnd,agfor honom var fridan
han friln verkstan fick skjuss
dter nu Antabus
och det gor han nu utan en kvidan.
Jag fritgaen fli.J pi Uva
vill du bli min kuttrande duva
och med mej gh pi dans
ja nu har du din chans
ty du tillhor precis ej de ljuva.
*
Sven Lind direktor uppi Ifeda
en sing har som jiimt han vill kvdda
ty han kan ej sej skilja
ifrin Fridens lilja
den hors jiimt niir han vill upptriida.

Niista nurnrnlr

aY g'pilen

utkommer i slutet av september.Text- och bildmaterial b6r van redaktionen tillhanda senast
den 10 augusti.
Vi ?iro tacksamma for att f.3.vackra och trevliga semesterbildertill en bildsida. Alla publicerade bilder honoreras.
Send in bidragen under adress B-pilens redahtion, Bof ors, och glom icke att iven anteckna
Edert namn och adress.
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Konsekvent

genomfdrt

En av vira overingenjorer besokte hdromdagen verkstdderna i siillskap med en direktor,
som var hiir pi besok frin en leverantorfirma.
Bland annat studeradesvira markeringsf drge4
speciellt pi. den elektriska apparaturen.
- Dom hiir som dr ljusbli., demonstrerar
vir overingenj6r, f6.r vem som helst hantera.
Dom hdr morkbli diremot miste skotas av
experter.
I den vevan gick tvi. kvinnliga traversf6rare
forbi. Den ena hade en overall, som var tviittad
nilgra gilnger, och den andra hade en ny. Direktoren tittade pi den morkbli och den ljusbti
och sade tankfullt till vir overingenj<ir:
Jasi, ni har det si konsekvent genomf<irt!
("Konaertetn", Sandaikenslernuerks AB)

ffiryffi,

Korlstad.1953. Netmans Trycksaker90554
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SOMMARKORSORDET 1953
har f.ofi.attats av herr Elon Myhr, Avd. OV,
Bofors.
De tre forst oppnade rdtta losningarnabeliinas med 3 pris i resp. 25, L5 och 10 kr. Ddrutover utdelas ett antal trevliga trostpriser.
Losningarna skola vara insdnda till redaktionen senastden 10 augusti 1953.
Adress: "Sommarkorsordet7953"
B-pilens redaktion
Huvudkontoret
Bofors
VAGRATT:
1.
8.
9.
13.
f4.
15.
17.
18.
20.
22.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
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Verktygsmaskin som fiir tanken till niijesfZilt.
Steg i dans.
Kan man rekord.
Ett av sakramenten.
Gdr man om Platsen.
Teofil Rosenblom.
Fuling.
Vanligt ord niir man ber?ittaren historia.
S&dan feber kan man fL ndr v&ren och sommaren
kommer.
Dussinetfullt.
Anser mlngen - tyvart - om iobbet.
rZiddning.
Okenvandrarens
8,6r fi en blomma i augusti.
Finns bide i Nohab, Bofors och Tidaholmsverken.
Viirdefull ertvext.
Virke som Tidaholmsborna bdr kiinna till.
Vintersportort.
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/4
,5
20

/6

r-

t/

t8

2. Ber6m.
3. FFLIman giira i vissa kanaler.
4. Sidmansterm- flottaren k2inner ocksl till den'
5. Ett sett att bereda.
6. Fanns i Valhall.
7. Hemtas ur skogen.
8. Tidaholmsprodukt som det reklameratsmycket fiir.
10. Att ha ett omdtime.
11. Finns i Kilsta.
12. Skall det vara pi arbetsplatsen.
1r3lz. Ytbehandling, men kan ei utfdras med moraklockan.
15, Kan ett kanontorn vara.
16. Personerpe 1,90 eller mer.
18. H?inde "knutten" pi isgatan.
19. G6r man om rapporter.
21. LLng och smal sak.
2). Vill tjuven vara.
25. Brukar det sti pi inbjudningskort.
26. Stort och mziktigt.
33. N2ir allt brunnit ner.
34. Blir den lottldse.
i7. Kan en arbetsuPPgilt vara.
38. Bdr inte gi i tomging.
40. Giorde 23:an.
41. Har inte mycket att sdga.
4. Yiktig sak i f6rbandsrum.
45. Miste vitsen ha.
Klipp hir

t!2
t.,

a

SOMMARKORSORD1953

I

f\

1-

/9
Namn ..........
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Anstiillningsnutnmer
51

I

22

Avdelning

32

t3

t5

36
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LODRATT:

Lcisningen insind av

71

24

Kan man giira bide mZinniskoroch knivar.
Omskvalpad till 3/a.
Ton i skalan,kan ocksi ange femininum.
Blir mingen flicka i virens tid.
Personligt pronomen.
En god historia mir icke illa h?irav'
Fodnl fdr tandlriim eller gas.
Tydlig och klar kan man ocksi sdga.
Lillasysterni koncernen.
Finns vid varie fdretag. Man kan l6saom dem i dettanr'

7

17.
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34.
35.
36.
39.
4O.
42.
44.
45.
46.
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Redaktionskommitt6
GoSTA ANDREE, Fil. kand.(FRK)
Representantfcir avd. 24 av SvenskaIndustritjdnstemanna-Fcirbundet
ARNE GILLBERG, Expeditcir
g
Representantfcir Bjtirkborns Fabriksarbetarefackfiirenin
RAGNAR LINDAHL, Fcirman(VL 20)
Representantfcir Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledareftirbund
(VR 90)
NILS SODERHoLM, Svarvare
Representantfcir Avd. 75 av SvenskaMetallindustriarbetareftjrbundet
ARVID \TAHLQUIST, Overingeniiir(NT)
Representantftjr AB Bofors ledning
Redaktiir och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

Fil. lic., Socialkurator(EP)

Redaktionsutskoit
Noha,b
JOHN LAR SSON, Huvudskyddsombud
Representantf6r Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfdr SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD. Verkmdstare
Representantfcir Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingenicir
Representantf6r Nydqvist 8r Holms AB:s ledning
Tidaholmcoerhen
CARL SJOGREN, Montcir
Representantfcir Avd. I 63 av SvenskaMetallindustriarbetaref6rbundet
THORE JOHANSSON, F6rman
- Representant
(SAFavd.70)o. Tjlnstemdn(SIFavd.19)
fdr Arbetsledare
EVALD MOLIN, Korrespondent
Representantf6r AB Tidaholmsverkensledning
Wedaoerken
GUNNAR AXELSS ON, Elektriker
verkstadsklubb
Representantfiir Sv. Metallindustriarbetarefcirbundets
C AR L B E RG QVIST, Fcirestindarefcir Efterkalkylavdelningen
Representantf<ir Sv. Industritjdnstemanna-Fcirbundets
fiiretagsklubb
JOHN GAU, Gjutare
gjuteriklubb
Representantfcir SvenskaG1'utaref6rbundets
GOSTA LINDH, Chefmetallurg
Representantfiir AB \7. Dan Bergmansledning
SVERRE NICKLASSO N, Fcirman
Representantfcir SverigesArbetsledarefdrbundsfciretagsklubb
UVA
GOSTA FREDRIKSSO N, F<irsiiljningschef
Representantfdr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer
Representantfcir UlvsundaVerkst?iderAB:s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Representantfcir UVA : s verkstadsklubb

Anoiind Kloramin 16r desind,t) rnjiilbbArlen,
fektion

An<sind Kloramin f i;r desinfebti,on do sPenkoppdr och
sLd,ngd,r.

Bakom produktionen av fcirstklassig mj6lk ligger lratals arbete
oih stora investeringar. Mejeriernas kvalitetsbetalning av mjdlken avser att gdra rittvisa it dessainsatser.

tion aa hAnder' orh orma,i.

Men mjiilkkvaliteten

hotas av skadliga bakterier, vilka mlste
bekdmpas fcjr att skydda kvaliteten och ddrmed vinsten.

Sakkunskapen f<jrklarar Kloramin som det alltjiimt liimpligaste desinfektionsmedlet f6r mj<ilkhanteringen.
Kloramin rekommenderas av Svenska Lantminnens Riksf6,rbund, Statens Mejerifcirsiik och Mjiilkpropagandans Goda Rid.

ff

nviind Kloramin f6r desinAnviind
spenar OCu
ats SPend.f
och juoer.
JCRrron 4V
fcktion
luoer.
Torka

med en ren d.wb fuk-

tad med Kloramin-li)sning.

Kloramin tillverkas av AB Bofors, Nobelkrut, och siljes under
fiiljande kvalitetskontrollerade mirken.

Anoiind. Kloratntn f6r desinfektion aa ladugdrd.en efter
reng)ring f6r desinfektion av bdspallar o. d. oid,
fi;rlossningai
fi;r desint'ektion ao kalaboxarna oid
varje d,jurbyte ldr s,frrbehdndltng.

KIORAMIN ar" bcttist
oeh ltitthantenligt

Bilderna ar Mj6lhpropagandans Goda Rdd.

AB BOFORS, NOBELKRUT, Bofors
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Bofors oeh Nobelknut
vid BoforsverFdretagsndmnderna
ken och Nobelkrut hilllo gemensamt
under ordfdrandeskap av ditponent
E. lvijhander mindagen den 8 juni
1953 sitt andraordinarie sammantrdde
fiir iret.

Konjunkturliiget,
DireAtdr lVablsteen fdr Boforsverken och ingenji)r Boode f& Nobelkrut
l[mnade en nlrmare orientering om
marknadsliget fdr respektive civila
produkter.
Direkti)r lYahlsteen btirjade med
att erinra om ett av honom vid fdretagsndmndssammantridetden L7 sistlidna november gjort uttalande, vari
framh&llits, att priskurvan fdr bolagets
orodukter vore fallande samt att bolaget finge allt stiirre svirigheter att
h?ivdasig i konkurrensen, allt resulterande i icke dnskv[rda konsekvenser
fdr driften och f6r de anstlllda.
Orderingingen i Bofors civila produkter har under iret, jiimfdrt med
ndrmast fiireglende ir, varit relativt
l&g, i det att intill utgtngen av maj
m&nadvdrdet av inkomna order uppgir till blott L4,6 milj. kronor mot 20
milj. kronor 1952 och 34,2 milj. kronor 1951. Fdr de olika produkterna
gdlla under de fem fcirstJ mlnaderna
underrespektiveL911, L952 och L953
ftiljande vdrden i inkomna order.
Ar 1953
mkr.
Stingstil
i,r
Smide
3,4
St&lgjutgods. . 2,9
Verkst.-prod.
5,0
Ovrigt . .... . O,2
Summa 14,6

1.952
mkr,
5,8
6,L
3,4
4,2
O,,
2O,O

1,951
mkr.
11,1
6,3
3,2
1,3,L
0,,
34,2

Orderingingen har silunda minskat
samtidigt som produktionskapaciteten
genom utbyggnaden av Kilsta 6kats,
vilket resulterat i att verkens belZiggning i fiirhlllande till kapaciteten
minskat hdgst avsevdrt.
OrderbelZiggningeni Stilverket dr
fdr nirvarande nere i 3.700 ton mot

FRAN
FORETAGSNIMNDER
22.OOOton vid motsvarandetidpunkt
'l-"
f6rra iret och 12.600 ton den januari
innevarandeEr. Gcitverketi Kilsta har
bel2iggning endast fram till semestertiden i juli, medangrowerket och finverket i Bofors samt mediumverket i
Kilsta ha belZiggningf& 7-r5 arbetsveckor. Frir vissa finverksdimensioner
ir leveranstidenemellertid fortfarande
jdmfdrelsevis ling, nigot over 20 arbetsveckor, men har man anledning
rlkna med att vid fortsatt svaq orderinglrng leveranstidernafrir finjZirn i
och med igingkiirningen av finverket
p& Kilsta hastigt sjunka. Orderingingen dr otillfredsstlllande fdr klensmedjanoch hejarsmedjan,i vad avser
de mindre hejarna,ivensom fd,r mekaniserade stilgjuteriet. Overflyttningen
av hejarsmedjantill Kilsta liksom de i
samband ddrmed fiiretagna reparationerna av hejarna har medf6rt, att berdknade leveranstiderfdr grdvre hejat
gods inte kunnat innehillas. Hiirigenom uppkommen efterslipning berdkflas vata inhdmtad nigon ging i hiist.
Det dr inte litt att sdlja idag, d&
kunderna dro instillda pi att ktipa
minsta mdjliga till l?igstapris och med
kortast miijliga leveranstid. Hnrtill
kommer, att lven andra idrnverk utbyggt sin kapacitet och striva efter att
fi beliiggning i de utbyggda verken.
Det kan nimnas, att ftjr vissa produkter sisom konstruktionsstilsbillets,
hejarsmide och stilgjutgods priserna
pi sista tiden pressats avsevlrt, och
bolaget miste idag, f6r att fL nZgra
order pi dessaproduktersilja till rena
sjilvkostnadspriseteller i vissafall under detta. Den utldndskakonkurrensen
gdr sig sdrskilt gZillandepi hejarsmide
och stllgjutgods, vilket bland annat
medfiirt, att vlra leveransertill Volvo
numera iro td.mligen obetydliga. Reservdelar till bandtraktorer och grdvmaskiner borde kunna bliva ett eott
tillverkningsobjekt fdr Bofors, iren
tyvlrr har Bofors pi grund av den hittills otillr?ickliga leveranskapaciteten
och dlrigenom alltfdr linga ieveranstider g&tt miste om en hel del order i
sidana reservdelar.
Ett stort bekymmerligger vidare i de

tullskydd, som olika ldnder omgivit
sig med. Det senastesom intrlffat i
denna vdg 1r, att Tyskland den 1 maj
innevarandeir hcijt sin importtull fd,r
kvalitetssttl ffi"n t-3
/o upp tlll
penna &tgd.rd
15-18 /o av st1lv'd"rdet.
har givetvis i h<ig grad fiirsvErat miijligheterna att s?ilja stil pi Tyskland,
och i avsikt att f<irsijka fE en indring
till stind har virt utrikesdepartement
inlett fcirhandlingar med regeringen i
Bonn. Man hoppas kunna fdrmi
Bonn-regeringen till eftergifter i tullf rhgan.
Aven Italien har fciretagit h<ijning
av sina tullsatser fiir kvalitetsstil frtn
ca 20 till ld,gst 27 /o. Importkostnaderna i Frankrike dro jimf<irelsevis
htiga med nigot 6ver 20 /o, ochiEngland iro tullarna si hriga, att nigon
stilexport dit d,ver huvud taget fdr
dagen icke iir miijlig.
Exporten till USA fdrsvlras iven av
h6ga tullar. HZirtill kommer att priserna pi kvalitetsstil, vilket direktijr
\Tahlsteen erfarit under sin nyligen
avslutaderesa i USA, dro sE"llga, att
de knappast skulle tdcka bolagets tillverkningskostnader.
S&somframgir av den llmnade redog6relsen,inger l6get idag vissa bekymmer. Det rider fdr ndrvarandehelt
och hEllet en ktiparens marknad, och
frin leveranttirernassida miste mao
pi allt sitt strdva efter att tillfredsstdlla kundernas 6nskem&l med liga .
priser och korta leveranstider.Fiir att
kunna deltaga i den allminna konkurrensengdller det silunda att med bibehillen hiig kvalitet i produkterna f&
ned kostnadsnivin bland annat genom
att 6ka produktionstakten samt sdka
nedbringaomloppstidenfiir varje bestiillning.
Vid ett tidigare fiiretagsndmndssammantrdde har frhgan om tillgingen pi
gdt varit pi tal. Fdr ca ett &r sedan
fdrel&g en viss brist pi giit, och allt
gjordes vid denna tidpunkt fdr att avhj?ilpa denna brist. Sedanstilverket pi
Kilsta viil kommit iging och kunnat
kdras i tviskift, har gdtbehovet blivit
tillgodoseft. Emellertid har, p5. grund
av minskad ordering&ng, giitltgingen
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icke blivit s&stor,som man frln bdrjan
haft anledning rikna med, och som
fdljd h?irav fiireligger nu ett visst
dverskott pi g6t.
Ingenjdr Boode ld"mnadefdljande
redogcirelse fcjr marknadsldget och
konjunkturutsikterna frir Nobelkruts
civila produkter.
Fdr 1952 redovisas en avsevirt
minskad ordering&ng jdmf<irt med
19)1 fcir kemiska produkter, ndrmast
som f<iljd av vd.sentligtskd.rptkonkurrens och iterh&llsamhet hos kundkretsen ifriga om inkcip. Under slutet av
fdregiende ir fcirmdrktesen mindre
stegring i eftefirlgan, men denna tendens har senareoi vissaomriden fdrsvagats.Dagensllge karakteriseras
silunda ndrmastav minskadorderinging
och pressade priser. Vissa kemiska
r|varor ha icke i den allmdnna prissdnkningenfriljt fZirdigvarorna,
viiken
omstdndighetbidragit till att ytterligare
f drslmra avslttningsmdjligheterna.
Fcir en av Nobelkruts viktigaste rivaror. toluolen.hat intrdffat en visentlig prisfiirhiijning pi den europeiska
marknaden, vilken prisfcirhdjning
emellertidicke iterspeglatsig i priserna fdr de toluolbaseradeorodukterna.
Detta har i sin tur bland annat berott
p& att de lender, som ha mcijlighetatt
kdpa den icke prishrijda amerikanska
toluolen f6r nd"rvarandekunna silja
fZirdigprodukterna
till de gamlapriserna. Slrskilt kdnnbarhar dennautveckling blivit fcir de ligfiirZidladeprodukterna, sisom nitrotoluoler, toluidiner
satnt toluolsulfoklorider.
I fortsdttningen skall berijras ett
flertal av de olika Nobelkrutsorodukterna.
F<ir nirvarande fdreligger en viss
dverproduktion av sackarinprodukter.
Trots alla anstringningat att vinna
marknadfcir dessaprodukter pE bland
annat den indiska marknaden och i
USA r&der idag f6r Nobelkrut stora
avsdttningssvirigheter,vilket bland
annat framglt av ^tt orderingingen pi
sackarinhittills i hr vatit 50 /o mindre
in fdr motsvarandetid fdiregiende5.r.
Efterfr&gan pi Nobelkruts stcjrsta
civila produkt, lacknitrocellulosan,
har
hittills under &ret varit god. Prisutvecklingenfcir denna produkt har vad
betrd"ffarden svenskamarknadenvarit
nigot si nlr tillfredsstdllande,vilket
ddremoticke varit frirh&llandetpn exportmarknaden.
Betrdffande acetylsalicylsyran
rider
f6r ndwarande en mycket hird konkurrensfrin tillverkare i andraldnder.
Vid Nobelkrut har nedlagts mycken
mcida pi att fcirs6ka fcirbdttra kvaliteten pi dennavara, och sedanman nu2

mera lyckats hdrmed, finns det hopp tylsalicylsyranslrskilt en produkt, fd,r
om att kunna mcita den hirda konkur- vilken tullskyddet hiir i landet Zirotillrensen. Framstdllning har gjorts till
fredsstdllande,ndmligen nikotinsyran.
myndigheternaom nigon mindre h6j- Denna produkt dr ett vitamin, som
ning av tullarna fcir denna vara, men jdmte andra vitaminpreparatinblandas
ha myndigheterna icke visat n8.gon i mji;I. Den irliga f<irbrukningenav
frirstielse hirfcir. varfcir resultatet av nikotinsyra i landet uppgnr for nd,naaceiylsalicylsyrafcirsdljningen
trots alla rande till ca 8 ton med ett totalt friranstrlngningar frl"n Nobelkruts sida sd.ljningsvirdeay c Kr. 300.000.Tull
synesbli mindre god.
utgir med caKr. 2:25 per kg. pn de
Bonoplextillverkningeni Tidaholm i nikotinsyran ingiende r&varorna,
har hittills icke varit l6nsam, men ha vilka m5.steimporteras utifrin, medan
itgdrder vidtagits fd,r att fdrbittra re- fiirdigprodukten icke itnjuter nigot
sultatetav dennatillverkning. Bolaget tullskydd. Detta medfcir, att den av
kommer silunda att inrikta sig pt att i
bolaget framstd.llda nikotinsyran vid
st<irstamcijliga utstrdckning bearbeta avsdttning inom landet belastasmed
Bonoplexrivaran till flrdigfabrikat. dennatullavgift, vilket givetvis fdrsvS.Samtidigt har, f ot att fdrbereda avsd.tt- rar konkurrensen med de frin denna
ningen av dessafZirdigfabrikat, igingavgift fritagna importerade konkursattseo intensivmarknadsbearbetning, rentprodukterna. Enligt meddelande
och finns det anledninghoppaspi en frin myndigheternakan ett borttagangynnsam utveckling av denna rijrelse. de av detta negativa tullskydd tyviirr
Under innevarandeminad utslippes icke bli aktuellt frirrdn senarei sami allmdnna marknaden Bonoolasten. band med den slutliga omprcivningen
Denna produkt dr avseddatt ersdtta av vir tullpolitik. Pe exportmarknaden
nu fcirekommande frirbandsmaterial har emellertid avslttningen av nikotinoch anvdndespi si sitt. att densamma syra varit nigot si ndr tillfredsstdllanappliceras direkt p& huden genom de, och det finns anledning hoppas,
penslingeller sprutning.Det har under att bolaget, trots fallande priser, skall
iret fcirekommit en hel del skriverier i
betrdlfande denna produkl kunna sti
sivdl svensk som utldndsk press om sig i konkurrensen.
Bonoplasten,
och intressetfcir denna
Fdr kloramin noteras,efter en omartikel ir fcir dagen mycket stort. Fdr- fattande reklam och marknadsbearbetsdljningen skall pibdrjas samtidigt i ning, cikadfcirsd.ljningsvolym.
Sverige, Norge, Danmark och EngSammanfattningsviskan sigas, att
land, och det finns anledning hoppas de betydandeprissdnkningar,
som fcirep& ett gott frirsd.ljningsresultat.
giende tr med hdnsyn till fcirekomBland nya ldkemedelmdrkesNobe- mande konkurrens, i frirsta
hand frin
sal, som nyligen sliipptsut pi markna- Visttyskland, mist friretagas
pi flertaden och fcjr vilket intiessetiedan synes let av Nobelkruts produkter,
med stor
vara stort. Vidare kan ndmnasisoniko- sannolikhet komma
att besti under
tinsynhydnziden, ett av de senaste innevarande&r. Man
har silunda inte
tillskottenbland medleni kampenmot anledning att fcir
den ndrmaste tiden
TBC. Pa denna vara har efterfrisan rikna med nigra fcirbittrade
fcirsdljvarit stcirredn tillgingen,-.n g.noningsresultat fcir dessaprodukter.
At-vidtagits
berdknad produktionsd,kning under girder ha emellertid
och
senaredelen av sommaren,kan man ytterligare anstrdngningar
komma att
rdkna med att uppni den ursprungli- gdras fcir att genom tekniska
rutionagen planeradefcirsd.ljningsvolymen. liseringarbringa ned tillverkningskostParanitrobensoesyra.
som huvudsak- nadernafd,r de olika produkterna.
ligen anvdndessom fdrgdmnesrivara
och frir framstdllningav kloromyceiin,
F t)rsI ags uer ks arnh et en.
har under de senasteiren rcint allt
mindre efterfrigan.
DireAtdr lYahlsteenrneddelade,att
Fcir lokalbedcjvninssmedellir f'6r- f6rslagskommitt6n
for Bofors vid samsd.lj ningsresultatetfortlarande tillfreds- mantrlde den 2 juni 1953 behandlat
stdllande.Det har visserligenfcirekom- 20 olika frirslag.Av dessafdrslag hade
mit prisfall pi dessamelel, men har 6 bordlagtsvid tidigaresammantrlden,
h andra"sidan tillverkningen undergitt medand'vrigainkommit sedanf6rslassen viss rationalisering.Ordering8.ngen kommiti6nssistasammantrdde
den 25
har cikat i icke ovlsentlig omfattning februari T953. lO av f6rslasenha ansedan fd,regiende ir, och en avsevdrd setts vdrda belcining,7 boidlagts fdr
kvalitets f<irb?ittringhar frirbd.ttratav- ytterligare utredning, medan 3 f6rslag
sdttningsmdjlighetenoch stdrkt bola- icke ha ansettsbiira beld,nas.Det kunde
gets position betrdffande dessapro- ndmnas,att ett av de beddmdafd,rsladukter p3.exportmarknaden.
gen, som inldmnats av herrar Artur
Det finns utdver redanndmndaace- Grell och Lennart Ldfstrand. VK 21.

r

I
{
utgjorde ett organisationsftirslagang&ende val av hirdmetall, kvaliteter samt
svarvdata s&som skdrhastighet, skdrvinkel m. m. sdrskilt med hinsyn till
Bofors stilkvaliteter.
Oueringenj 6r lV ablqui : t meddelade,
att fiirslagskommitt6n fdr Nobelkrut
vid sammantrddeden 1 iuni 19)3 behandlat 6 olika fdrslag, varav fem ansettsvirda beldning, medan det iterstiende fiirslaget icke ansettsbdra bel6nas.
1952 i.rs bohslut.
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Direkti)r Nordqoi:t meddelade,att
han Imnade disponeradennaprogrampunkt pi si s[tt, att han biirjade sitt
anfcirandemed att behandlatvi specialtrlgor, som inte direkt hade med
sjd.lvabokslutet att gtira men som vil
kunde vara av intresse i detta sammanhang, varefter skulle fiilja ett
bildband, "Dolda reserver",inspelat
av Kursverksamheten Vir Ekonomi
(KVE). Slutligen skulle kommentarer
ldmnas till bokslutet med tonvikt denna ghngpi balansrdkningen.
Den f<irsta av specialfr&gornaemanerade frin en artikel i ett i maj utkommet nummer av drebro Ldns Arbetartidning. I artikeln iterkommer
skribenten till ett ofta upprepat tema,
ndmlisen talet om stadens"donation"
kronor vid bolagetsinkdp
av tus.-entals
av marken fiir Kilstaverken. Vid tidpunkten di bolagei planeradebyggan'
det av nya metallurgiska avdelningar,
visade flera fdrutseende kommuner
sitt intresse genom att f6rsdka fijrm&
Bofors att till ifrlgavarande kommuner
fdrlngga de nya verken. Diirvid erbj<id
man sig bland annat att mer eller
mindre utan kostnad fiir bolaget stllla
erforderlig mark till fcirfogande, att
ordna bostlder m. m. Aven om bolagsledningenfrin borjan som f6ljd av de
starka band, som kndt bolaget till
orten, i fiirsta hand ville unders6ka
mdjligheterna att f6rld'ggade nya verken till Karlskoga,ans&gman sig indock biira priiva olika alternativ. Kadskoga stad iinskade givetvis fi verken
fddagda till orten och visadesitt intressegenom attanskaffa och stdlla ett
lempligt markomr&de till ftirfogande.
Detta omride hade Karlskoga stad inktipt frnn ett antal olika markigare f'6r
ett sammanlagtpris av ca Kr. 791.000.
Sedanstaden sinlv behillit mark fdr
av
caKr. 256.O00.fiirsildes &terstoden
det inktipta omr&dettill Bofors fcir ca
Kr. 380.000. I realitetenhadesilunda
staden sjllv endast svarat fdr ca Kr.
155.000, vilket miste ansesha varit
en ringa tribut i det stora sammanhanget, men det vittnade i varje fall

gott om stadensintresseoch fdrutseen- 4)5 respektive451. Detta betyder side. Om rnan tar i betraktandede stora lunda, att den skatt, sor'nunder dessa
senareir erlagts till kommunen, probelopp,avsevirtiiverstigande100 milj.
centuelit sett varit 4/2 giLngersi stor
nya
anldggnedlagts
i
de
vilka
kronor,
ningarna, skulle det ldmnade bidraget som under Erenf6re kriget.
I civrigt llmnas i detta sammanhang
icke utgdra mer dn en ringa brikdel av
civriga
i tidningsartikeln fdrekommananldggningskostnade sammanlagda
derna, och nigon ekonomiskbetydelse de ovederhdftigapistienden utan befdr bolagetkan man ju knappastunder mdtande.
Den andra specialfrigan, varom
s&danaf iirh&llandenanse,att sakenhaft.
I artikeln talas vidare om att staden ovan talats, rcit sig om begreppet
dmnar montera upp en ny gatubelys- "do1dareserver".I m 22 av LO:s tidden 29
ning lings en :rdg vid Kilsta samt att skrift "Fackfrireningsrdrelsen"
dettakostarstadenKr. 15.000.H2irtill mai 19)3 ftirekommer en artikel under
ir endast att sldga,att de belysningsan- rubriken "Dolda teserver".Artikelfcirordningar, som staden beslutat upp- fattaren utg&r d?irvid ifrnn eti vid en
sdtta,tillkommit p& stadensegetinitia- nyligen h&llen debatt vid en av Fdretiv, d& anordningenansesi lZingdenbli tagsekonomiskaFrireningen ordnad
ekonomiskt f6rdelaktig fiir staden,och sammankomst framkastat antagande,
nlgon framstiillning fr&n bolagetssida att de sammanlagdadolda reservetna
fiir landets fiiretag kunde uppskattas
har inte fiirekommit.
I artikeln berdres iven bolagets till bortit 25 miliarder kronor. Det
kommunala inkomstskatt och erinras framh&llesi anslutning hirtill, att detta
vlckt sdrskilduppmdrksamddrvid om att bolaget fu I94l betalt p&st&ende
het i fackfiireningskretsarsamt pi en
en kommunalskattom drygt 2 milj.
kronor, medanskatten1950 endastut- del hill fbranlett ganska ftirhastade
gitt med ca 41O.ooo kronor. Detta slutsatser,sidana som att fdretagens
skulle enligt artikelfdrfattaren inne- dolda reserver skulle tillita 7-8 niibara, att bolaget med utnyttjande av naderstotal "semester"fiir helasvenska
den fria avskrivningsritten och det av- folkhushillet, att de dolda reserverna
skrivningsunderlag,
som Kilsta erbjiid, skulle tdckaen god ld,nelyftning,att de
undandragit kommunen skatt, medan dolda reservernaskarakt[r av skatteddremotden enskildearbetarenunder kredit innebar en skirpning av det
sammatid som fdljd av bolagetsun- aktuella skattetrycketetc. Det framhildandragandeav skatt fitt en vdsentligt les vidare,att det kan vara lockandeatt
f<irhiijdkommunalskatt.Till belysande draga s&danaslutsatsermen erinras
samtidigt om att de ldmnade sifferav det missvisandei de framfdrda oistiendenakan sdgas,att vederbdrande uppgifterna iro mycket ungefdrliga
vid jiimfdrelsenvalt l94L hrs siffror, och osdkra.
vilka hdnfd,ra sig till vetksamhetsS.ret I artikeln bemdtasde gjorda slut1939, ett f6r bolaget av olika skdl satserna.Man slir snlunda fast, att
dolda reserver,som fitt sin nuvarande
onormalt gynnsamtflr. Detta ir tillfiiromfattning under en l&ng fiiljd av ir,
desbolagetnimligen storabelopp frin
den tillverkning av den di hdgaktuella inte gdrna kan fiirbrukas genom nigon
40 mm kanonen,som fdr bolagetsrdk- sorts totalledighet utan att detta f8.r
ning igde rum i utlindska verkstd.der, sina konsekvensero& motstindskraft
vartill kommo betydandelicensbelopp och stabilitet i framliden samt att nlf6r upplitna tillverkningsrdtteravse- gon sldan ledighet inte kan efterstrdende sammal<an6n- ett rekordir som vas i ett folkhushill med den fulla
som m&lsdttning.Det
varken fcirekommit tidisare eller se- sysselsdttningen
nare. Somjdmfd,relseirhir sedantagits erinrasvidare om att, dd.restman skulle
verksamhets&ret1948, vilket var det fiirbruka reserverna ldnevdgen, detta
skullekunnamedfriramurur hir ifrigavarande synpunkt slmsta visserligen
itet av dem som sedanfdlit. Den an- kanta lcinelyftningar, men att, si snart
den dolda kdllan sinat, motsvarande
vdnda metoden att idmftira ett fullstiindigt unikt toppir med det slmsta sinkningar miste intrdda. Vad slutliman sedan kan fL fram, visar ju fcir gen betrdffar skattesynpunktenerinras
dvrigt ovederhiiftighetenoch menings- i artikeln om att den omstindigheten,
ldsheten i hela resonemanget.Sdttes att dolda reserverinnebir en skattekremedeltalet av de skatter bolaget erlagt dit inte dr detsammasom skatteborttill kommunen fdr inkomster under fall, utan nlr en sidan reservfdrr eller
iren 1930-1938 lika med 100, har senaremognar fram, blir den beskatden procentuellaiikningen av bolagets tad. Sedanm& det vara en iippen friga,
kommunala inkomst- och fastighets- om storavariationer i fdretagensbidrag
'dr
skatt under fuet L94O-1952 skett i till samhdllsutgifterna att flrcdnga
framfdr en mera utjdmnad bidragssidan omfattning, att densamma frir
&ren 1,951 och t95z motsvarartalen strdm.

I dvrigt citerasfdljande avsnitt:
"Om framplockningen av de dolda
reservernasprids ut 6ver en ldngre tid
och skattesatsendarunder sdnks tillfdrs fd,retaget en skattevinst. Men
stiger skattesatsenunder framplo&ningstiden medfcjr detta motsvarande
stegringar i skatteavbrinningarna fiir
fdretaget. Plockas reservernaftam nd'r
fciretagenha fd,rlusttr undgir de deremot beskattning.Detsammablir fallet
ndr priserna sjunker si att de dolda
reservernafdrtdrs. Men ndr de di anvdnds fcir atthllla produktionen iging
ger de sysselsdttning
och ddrmed beskattningsbara
inkomstersom uteblivit
om reservernaicke funnits."
S& lingt artikeln.
Dolda reserverdr ingalundanigonting nytt. Redan p3. ett tidigt stadium
har man inom ndringslivet,n;ir man
varit fdrutseende,sijkt skapa s&dana
reserverundergodatider.Det d.remellertid f6rst under senaretid de dolda
reserverna kommit sirskilt i blickPunkten, och detta synesbero plt fleta
olika omstdndigheter.
Fdrst och frdmst dr numeraf<iretassredovisningenvar mans egendompi
ett annat sitt dn tidigare. Det har skapats fd'rutsittningar fdr att envar med
intressefiir saken skall ha m6jlighet
sdtta sig in i ett f6retags redovisning.
Vidare ha fdretagen i stijrre utstrd.ckning dn tidigare anvdnt sig av mdjligheterna att bilda dolda reserver. Vid
tiden fd,r fdrsta vdrldskriget fdrstod
man icke rltt uppskatta vad de dolda
reservernabetydde fdr ett fd,retagsstabilitet utan deladeut till ftiretagensintressenter,och utbetalade fdljaktligen
ocks&i skatter, medel, som bort stanna
inom f6retaget. Detta ledde i sin tur
till stora svirigheter fd,r nlringslivet
och fd,r hela landet, ndr konjunkfuromslaget kom. V&ra myndigheter ha
nu dgonendppna fdr de f6rdelar, som
hgga, i att fdretagen genom att skapa
och i rdrelsenbehilla tillfredsstdllande
reserver sdker <jka fdretaqets stabilitet
och motstindskraft vid vikande konjunkturer. Medelst skattelagstiftningen
har man ocks&sdkt skapamdjligheter
f6r och uppmuntra till bildande av sidana reserverinom fdretagen.
De dolda reservernabildas normalt
under goda &r och skola senaretiina
som en buffert under sdmretider. Det
kan i detta sammanhangnlmnas, att
vlr skattelagstiftning skiljer sig frin
lagstiftningeni de flesta andra ldnder,
bland annat i det avseendetatt man
hos oss icke medger, att de fd,duster,
som ett ir uppstitt ftjr ett f6retag, fFL
kvittas mot ett senare8.rsvinst. Varie
ir sesalltsi som en okrdnkbarenhetur
A
a

skattesynpunkt h2ir i Sverige, medan
det [r vanligt i utlandet att * och ir f6. utjdmnas mot varatdta. Genom
att man hd.ri Sverigemedger bildande
av reservefinom fdretagen,som kunna
kommatill anvdndning,di si beh6ves,
nir man i stort sett sammaresultat.
Dolda reserver bildas genom l&g
vdrdering av tillgingarna, antingen
medelst avskrivninsar eller nedskrivningar, fdr byggnader, maskiner och
inventariermedelstavskrivningarsamt
fcir lager och produkter i arbetemedelst nedskrivningar.Vad betrdffar de
reserver, som uppsti genom avskrivning, kan knappast slgas, att de i
egentlig mening iro dolda. Hir redovisas nlmligen dppet bide anskaffningsvlrde, verkstdllda avskrivningar,
bokfrirt virde, taxeringsvdrde bch
brandfcirsdkringsvdrde.
I dei avseendet
d.ro emellertid iven dessa tillg6ngar
dolda, att inte ens expertisenkan sd,ga,
vad som ir en n6dvdndigavskrivning
och vad som er en dold reserv. Alll
hdnger givetvis pi den ftamtida avkastning, som ndhnda tillgingar kunna lamna. Det senastsagda angiende
mdjligheterna att :rd;ttbeddma en tillgings vdrde giller 1ven lagervaror och
produkter i arbete.Redovisningenav
dessasenaretillgilngar motsvarai bittre
bendmningen dolda reserver, ity att
nigon dppenredovisninghdr i allmdnhet i&e ld.mnasom i vilken omfattnins
nedskrivning verkstdllts.
Det Ir inte avsikten att hir fdrsdka
plocka fram och visa Bofors dolda
rcse-rverenligt bokslutet fd,r fd,regtende Er. Av flera sk2ilkan en sidan-uppskattning av de dolda reservernaiiie
ske. Frir dem av ndmndensledamd,ter,
som studerat brevkursen "Hur man
Idseren balansrdkning",stir det sdkert
klart, att det skulle u"ru
td.mlisen
-ens
"n
hopplds uppgift att komma
till
tillndrmelsevis riktiet resultat. Ett fdrsdk till en sidan uppskattningskullc
hos flertalet av bolagetsanstdlida,som
icke pi sammasdtt som fdretaqsnlmndensledamdterkdnnatill forhijlandena, kunna ge anledningtill sidana felaktiga och frjrhastade spekulationer.
vilka berdrts i den citeiade artikeln
i. "Fackfcireningsrrirelsen".Slutligen
skr-rlleutomstS.ende
kreditgivare,I&erantdrer, kunder etc. pi grund av
okunskap om bakomliggande fakta
kunna missf6rsti pi en stdan uppskattning grundadeuppgifter om Bolagets
dolda reserver.En'uppskattningav-reserverna skulle vara till ingen nytta
men vdl kunna leda till stor skada'frir
bolaget.
Till vad som redan sagtsifriga om
svirigheten att rdtt beddma vi.rdet av
en dold reserv skall hdr limnas nigra

exempel, som visa de stdndiga prisfluktuationer, som en vara undergir,
varvid 1939 satts som bastr med talet
100 som varanspris. Fcir en medelstor
elektrisk motor med ett maximioris
undertredjekvartalet1952motsvaiande talet 255 skulle nupriset blott utgdra L7), frir glycerinmed ett maximipris under fiirsta kvartalet 19)1 av
1000 skulle nu priset vara 500, frir
ferrowolfram med ett maximipris under fcjrstakvartalet
1957av 955 skulle
nupriset vara.408 samt fdr armeringsjdrn med ett maximiprisunder anJra
kvartalet L952 motsvitande 345 skulle
nupriset vara"305. De angivna talen
visa, hur snabbtpriserna fluktuera, och
man fcirstir hur svirt det skulle vara
att bestdmmanigot virde av en dold
reservenbartfcir bolasets60.000 olika
lagerartiklar och koni'rakterade,ei levereradevaror fdr 81 milj. kronor, och
innu svS"rare
skulle det varc,if r3.gzom
mdngderna av produkter i arbete i
olika stadier.
Fcir att ytterligare kladd"ggavad som
ligger bakom begreppetdolda reserver
visadessi det frirutnlmnda bildbandet.
Efter filmfdrevisningen tivergick
direkti)r Nordqilst till att nirmare
kommentera bolagets irsredovisning,
avseendeverksamhetsiret1952, med
siirskild tonvikt pi balansrikningen.Di i siirskild artikel i nlsta nummer
av B-pilen av direktdr Nordqvist ld.mnas en nlrmare redogrirelse
-vara fcir bokslutet, synesdet icke
erforderligt
ait i detta sammanhang
iterge de liimnade kommentarerna.Dret h*?invisas
siIunda i denna del till ndmnda artikel.
Herr Gdsta Nilston, som betonade
fackfrireningarnas intresse ay att eF
hl,lla nhgra uppgifter om storleken av
bolagetsdolda reserver,sdrskilt med
hdnsyntill de lcjnediskussioner,
som
fdras mellan bolaget och fackfd,reningarna, ifrigasafte om det icke
skulle vara m<ijligt att med hjdlp av
bolagets obestridlgen utmerkta kontorstekniska resursernigot si nlr bestimma och redovisade dolda reserverna.
Disponent lVi jhander fdrklarade
hirtill, att bolagsledningenansige,att
det i flera avieenden-skulle funna
vara till f6rf&ng fdr bolaget med f6rsdk
.till uppskattningoch redovisning
av bolagets dolda reserver. De av
direktd,r-Nordqvist ldmnade synpunkterna pi denna fr&ga torde vdl ha
klarlagt de skdl, som tala emot en s&dan redovisning.Det torde nog r8da
enighet om att alla inom bolaeet iiro
beti2intaav s& ll'ga virden rorn L.;yligt
i bolagets tillgingar. Tack vare Je
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dolda reservernahar bolaget bland
annat mcijlighet att, s&somsker idag,
etminstonetillf?illigtvis,ta sig an vissa
tillverkningsobjekt, som fdr stunden
icke ldmna full t?ickning fiir kostnaderna, och dnnu betydelsefullarebli
dessam6jligheter, om konjunkturerna
skulle bli verkligt fdrsdmrade.

helst med den arbetandeavdelningen
Nobelkrut att g6n. Bolaget Bofots
Nobelkrut lever kvar av skatteskdlmed
en reversfordrat pL AktiebolagetBofors som endatillging. Det finns ocksi
kvar fcir att skydda namnet Bofors
Nobelkrut f6r att missbrukasav utomstiende.

att resultatetav detta arbete 6nnu icke
fcirelige. Inom bolagets styrelse hade
ffi,gan tidigare varit uppe till behandling, och man skulle ta upP ffiLgan plr
nytt vid nista styrelsesammantride
i host'
sms.

Nohab

Slutligen uttryckte herr Hansson de
Nohabs Fciretagsnimnd hitll sitt
Heru Hanssonpipekade,att de kortfristiga jnmfdrt med de lingfristiga anstdlldas tacksamhet,fdr att bolaget andra sammantrddef<jr &ret onsdagen
skuldernai balansrlkningenvoro UPP- understdttoch gjort det miijligt fdr i
den 2o maj under direktdr Per Odel'
tagna till ganska hdga beloPP och ftjrsta hand fiiretagsnlmndernas leda- bergs ordflrandeskap.
st2illdei anslutning hirtill fr&gan, om m6ter att genomgi de olika brevkurman kunde rikna med att det nyligen serna "Aktiva fdretagsnlmnder" och Me ddel ande ang. ny byg gnad er.
upptagna obligationsl&netskulle med- "Hur man ldseren balansrdkning".
Direktiir Odelberg meddelade,att
f6ra en motsvarandeminskning av de
det tidigare planerade ftjrridet fdr
Auriga iirenden.
kortfristiga skulderna.
dieseldetaljerej kommer till utfdranett
huruvida
Vidare stdlldes frl''gan,
de. I stlllet skall avdelning 79 byggas
Utdelning av stora medaljen.
dotterbolag hade samma skyldigheter
med ytterligareett skepp om 1400
till
Ditponent lYzijAandermeddelade,
som moderbolagetatt ldmna &rsredom2,
som skall anvdndasdels till dieselvisning. Det vore givetvis av stort in- att bolagets styrelsenumera tagit stZill- fdrrid, dels till kanonmontage och
tressefdr vederbdrandei dotterbolaget ning till och godkdnt, att den stora kanonprovning. Arbetet kommer att
anstdllda att fi del av dettas ekono- medaljeni fortsdttningenskulle tillde- pibdrjas si snart byggnadstillst&nd
erlas personermed 5o tidnstenrsamt att
miska stillning.
h&llits.
even de, som efter iubileet t946 lam'
'Direhtdr
Bolaget kommer vidare att bdrja
Nordsaitt erinradeom att nat sin anstillning med )0 tjlnsteir
bolagetfcir nirvarandehade att kdmpa och fortfarande leva, i efterhand skulle springa den tunnel, som skall leda ned
I
till det framtida bergsskyddsrummet.
med vissalikviditetsbekymmersamt att tilldelas medaljen.
en
fir
bergtdcktunneln
nedre
del
sin
en
kontihar
man med hdnsynhiirtill
ning av drygt 10 m och uppfyller mer
nuerlig "likviditetsbokfdring" och Bolagets hyreskontrakt.
dn vdl slkerhetskravenpi normalbudget. Den senastebudgeten hade
Notarie Sjdholm meddelade,att boDen fortsatta utsprdngskyddsrum.
omoch
tillkommit fdreg&endem&nad
laget hade fcjr avsikt att anpassasina
kommer
fattadetiden till och med utg&ngenav hyreskontrakt till gzillandehyresregle- ningen av bergskyddsrummet
ddrfcir att anst&tills vidare.
fdr bolagets
fu L954.Leveransplanerna
ringslagstiftning genom att kompletprodukter ha undergitt stora fdrskjutPlt fi)rman lonstons ftlga, om f&tera kontrakten med en tilliiggsbestiimning"r, vilket fijrsvirat miijligheterna melse,enligt vilken hyran mi regleras ridet ej kan fdrldggas till det nuvaranatt beddma bolagets likviditet. Aven i sammaomfattning,som Hyresrid och de skeppet fcirklarades,att detta redan
om man vigar rdkna med nigot bdttre Kungl. Maj :t besluta.Meningen vore, dr fiirsett med fundament och andra
leveranstakti fortsdttningen, kunde att vicevdrdarnainom respektiveligenanordningar fdr provning, som det
man under ndmnda budgetperiod inte hetsgrupperskulle distribueratilldggs- vore oekonomiskt att flytta. Fiiridet
vinta sig nlgon avgirunde forblttring
kontrakten, undertecknadeav bolaget, torde komma att stricka sig genom
av bolasets likviditet. Under sidana fdr piskrift av vederbdrandehyresgds- b&daskeppen.
fiirhillanden vore det sv&rt att fdrut- ter. Hyresgdstenskulle diirvid behnlla
sdga,i vilken omfattning de kortfris- det ena exemplaretav kontraktet, me- Marketenterifrdgan.
tiga skulderna skulle kunna vdntas dan det andra via vicevdrdarnaiterI de diskussioner,som ftirts med
nedg&.
stiilles till bolaget.Bolaget utgick ifr&n arbetarnasedan resultatetav omrdstVad betriiffar dotterbolagenfrjre- att alla hyresgistervore bereddaatt pi
ningen om frukostrastensldngd blivit
lige fdr dessasammaskyldighet som angivet sdtt medverkai denna angeld- kdnt, hade arbetatnafrigat, om fdrefoi moderbolagetatt ldmna &rsredovis- genhet.
tagsledningenskulle kunna tlnka sig
balansninE. Att endastkoncentrerade
att bibehilla den korta rasten och
r?ikiingar for dotterbolagen intagits i Arbetarpensionen.
dndn iordningstllla ett marketenteri i
moderbolagets tryckta irsredovisning
Herr G6fia Nilston framhiill, att villa 45.
berormestD&utrymmesskdl.Inom res- den maximioension.som fiir ndrvaranDirektdr Odelberg fdrklarade nu,
ldmnasemelpektivefdretagsndmnder
de utgick till den timavltinade persolertid redogiirelse fdr dotterbolagens nalen,Kr. 600: - per ir, med dagens att ledninsen betraktar inte bara matfrngan som vdsentlig utan dven den
fullst2indigairsredovisningar.Vad bepenningvdrde vore ett jlmforelsevis avkoppling och vila, som man anses
foretag
trdffar Nobelkrut driver detta
llgt belopp samt att man inom vissa
sedan 1935 icke n&gon sjZilvstiindig fdretagHtit hdia den utgiende pensio- behdva mitt p& dagen. Ddrfdr anser
ledningen, att det inte dr tillrZickligt
rdrelse,utan arbetarsom en avdelning
nen. Under s&danafdrh&llandenvore mycket vunnet med att inrdtta ett marfiiljd
inom AktiebolagetBofors. Som
det att hoppas, att bolaget toge uPp ketenteri med bibehillande av r/" timhdrav kan fdr Nobelkrut icke upprdt- frigan om en ftirbdttrad pension till
mes rast. Tanken innebdr desiutom
tas n&gon sirskild redovisning, utan
snart avgdrande.
komplikationen, att endast ett litet
m&stedensamma ing| i Aktiebolaget
D)tbonent Wiikander erinrade om fital skulle kunna fara hem p[ en si
Bofors Balans-och Vinst- och fdrlustrdkningar.Det gamla bolagetAB Bo- att man inom Aibetsgivarefdreningen kort rast, och tillstriimningentill marfors Nobelkrut, som redovisasbland litit verkst?illaen utredning om Pen- ketenterietskulle d& bli alltfiir stor, fiir
dotterbolagen,har alltsi ingenting som sionsfiirhillandena for arbetarna men att resurserna skulle f6rsli. Bolagets

inst?illning dr d*fdr, att ombyggnaden
Hem Eaerl MdJler menade att de
av villan till marketenteri kan ske en- svirigheter, som dr Jirnefors omdast, om rastenf<irlinges till en timme. ndmnt, kanskeskulle f& en helt motsatt
Herr Carl Erik Carlxon fdrklarade, effekt, st alt arbetarnakommer underfund om attlangre rast behcivs.De anatt klubbmedlemmarna tagit bestdmt
avst8.nd frin fdrl2ingning av rasten. st2illda vid Nohab har den uppfattningen, att frhgan g&r att l6sa, och herr
Samtidigt har de ocks5.tagit fd,r givet,
Mrjller ville ddrfdr rekommendera,att
att marketenteriet dndi skulle byggas.
ett fcirscikgdres. Si sm8.ningomkunde
Han fann det svirt att g6ra nigot
uttalande ang. frekvensen fcir marke' man kanskeuppni resultat avenrffi,ga,
tenteriets utnyttjande och om det om rastensldngd.
provisoriska marketenterietsresurser
Herr E)nar Engkuist framhcill, att
skulle ftirsl5.,men anseg,att ett fdrscik nd,r arbetarna dtit har de ingenstans,
borde gdras.Stort behov av marketen- ddr de kan uppehilla sig, annat Ln i
teriet ansigsfdreligga.
verkstiderna.Ddrfdr tycker de, att en
halv timmes rast r;icker till. Trots oroHerr Herman Anderssonans8.g,att
itminstone de, som har sin arbetsplats pagandanfcir lingre rasi hade klubbstyrelsenmisslyckatsi detta fall.
i de centrala delarna av verkstiden

timmes rast, om det visar sig, att det
blir tringt i det provisoriskamarketenteriet, utan man vill nog i si fall ha ett
mycket stdrre marketenteri med bibehlllande av kort rast. Bolaqet har
aldrig planerat ett si stort mlketenteri, att alla kan f6. plats d[r samtidigt.
Problemet med den dverskiutande
halvtimmen kommer diirf6r alltid att
kvarst&, dt'en om ett st6rre marketenteri skulle byggas. Alla m8.stekd.nna
sitt ansvarfcir dem, som fdrdirvar sina
magar med det i l?ingdenskadliga j?iktet. Bolaget har rdtt att fcireskriva en
timmes rast, men skulle fciredra att
giira en sidan Indring i samfd,rst&nd
med de anstdllda.Man miste ddrfcir
finna en vd.g att klargdra den korta
rastensnackdelarfd,rflertalet.Direktcir
skulle hinna ata pL marketenteriet.L9
Oueringenjdr Holmquifi framhdll Odelbergs[rl.ga, om n5.gotkunde vinminuter sadesitgi frir kd,stiende och de svirigheter, som uerkstadenredan nas med en ny omrdstning med en
dtning. Om marketenteriet skulle visa har till friljd av att kontorets lunchrast klarae formulerad fr&gestd.llning,
besig ej rdcka till, skulle kritiken falla ei sammanfaller med verkstadens. svaradesnekande.
pi klubbstyrelsen.
Herr Anderssonvar Skulle man nu dela upp verkstadeni
Herr Karl Axel Guttaassonplpekaemellertid oi det klara med att tiden olika lunchgrupper,s3.skulle det bli
de i dettasammanhang,
att tjlnstemlnblir knapp och att en timmesrastskulle d.nvd.rrei detta avseenoe.
nen
aldrig
fitt
tillfZille
deltaga i ombehcivasf6r att fL avkoppling ffi.n arHerr Carl EriA Carlsson fann dr rtistningen.Det finns dock ett 100-tal
betet. Att uppn8 enighet om fcirldngd
som [r
rast skulle dock ta l8ng tid dven med Jlrnefors resonemang egendomligt. tjinstemdn plus arbetsledarna,
propaganda,och nigon lcisningkunde Personligenville han ha en timmes beroendeav marketenteriet.Dr lirnekanske ej uppnis fcirrdn 1-timmesrast rast, men detta utesluter ej, att marke- fors upplyste att man med SlF-ordf<itenteriet kan ordnas ?indi. Klubbstv- randen riverenskommit,att inte sltta
blir fdreskriveni lag.
relsensauktoritetskulle ei bli lidand!. iging nigon omrdstningbland tjdnsteDr liirnef orc framhcill,att jdmfdrelom det visar sig att marketenteriets minnen, frjrrdn man sig vart&t rcistser ej kan goras med Flygmotor och
servering gfu bra utan frirlingning av ningen pekade.Det hadi sedanvisat
Saab, eftersom deras anstd.lldabo si
sig, att tjdnstemdnnenej skulle kunna
rasten.
Iingt lrin arbetsplatsen,
att de ej hinpiverka rdstningens utglng. Herr
ner hem ens med en timmes rast. Det
Herr lohan Nilsson understrdk Gustavssonvar ei fullt tillfredsst?illd
provisoriskamarketenterietvid Nohab yttedigare, att dr
Jdrnefors instdllning med fcirklaringen.
ikulle under en halv timmestid kunna miste ansesfelaktig. Yrkesinspektio-En av ingenfdr Biire gjord underbespisaendast250 personer.Om man nensfolk Ir fcirvlnadeciveratt Nohabs
sd,kning
fdr nigot ir sedanhade visat,
skulle grira f6rsdket, ans&g dr Jirnearbetaresitter i verkstd.dernaoch iter.
fors, att fdrhillandena skulle bli Dirf<ir skulle det vanbra, om det pro- att vid en timmesrast skulle 2OO-2|O
ganska olidliga med kappldpning till
visoriskamarketenterietkunde komma personerita i marketenteriet.
marketenteriet. Ytteromridena skulle till stAnd och efter hand byggas ut.
Oueri ngenf 6r H olmq u)st redogjorde
kornma i ett sdmreldge, och man skulle Han ansig, att en annaninst?ilLningtill
fdr General Motors erfarenheter i
bli tvungen att kastai sig maten fd,r att rastensliingd skulle v'd,xa
fram, o- det USA. Trots att de ha ett marketenteri
alla skulle hinna dta. Han ansig ddr- visar sig, att tiden iir otillrlcklig.
med plats fcir samtligaanstdlldai en
fdr, att det knappastvore virt frirsiisittning, zi.terendasthalva arbetsstyrkan
ket, utan personalorganisationerna Hen lohn Larsson framhcjll, att dir. Restenlter sina sm6rq6sari verkmiste gdra nigot fcir att istadkomma klubbstyrelsen och fciretagsnimndens stdderna.
enighet om ld.ngrerast. Skulle man nu ledamciter propagerat fcir att fe tilt
Efter fcirnyade inlZigg f.riln herrar
misslyckasmed ett provisoriskt marke- stind en ldngre rast. De anstd.lldavet
Larsson,Euert Mdller och Edain
emellertid
inte,
lobn
vart
de vintertiden
tenteri, s3. skulle det bli svirare att
lingre fram gdra effektiv propaganda skall ta vdgen sedande Zitit. I verksti- Erihtton, som alla fann det beklagligt,
om en timmesrast skulle vara ett absoderna ir det ganskakallt, och man vill
f6r ld.ngrerast.
inte sitta overksamddr en halv timme. lut villkor fdr marketenteriets iordHerr Edoin Eriktson trodde, att om Omkl?idningsrummen
dr tfitnga"medf& ningstdllande och &nyo rekommendefrigestZillningenvid omrdstningenva- sittplatser.S&dana
synpunkterhar spe- rade att fcirsdk skulle gdras med det
rit en annan, si hade resultatet blivit
Iat ln vid omrcistningen,
och ett anirat provisoriskamarketenteriet,di arbetarannorlunda. Arbetarna hade haft den resultat hade nog
uppnitts, om man na annats miste begira att matrum
uppfattningen, att marketenterietskulle haft si stort marketenteri,
att alla filx iordningstlllas i de olika verkstadsaviordningstdllasi varje fall, oberoende plats ddr. Herr Larsson
ans8.gdock, att delningarna, fd'rklaradedirektdr Od elav rastensldngd. Han var dock fdrviprovisoriet skulle kunna fvlla en berg, att de tv& frigorna, marketentenad dver att ett marketenteri el kan ganskastor uppgift.
riet och rastensliingd, ej kan frigciras
ordnasvid Nohab, nlr det gir p& andra
fr8.ovarandra.Det provisoriskamarkestdllen, ddr personalen delas upp i
Direktdr Odelberg trodde inte, att tenteriet fEr ej tiliackliga resurseratt
grupper med m&ltidsrastpi olika tider. man skulle bli mera bendqen fdr en betjdna ett stort antal vid endast en
6

i

-

I
I
der arbetstid.Han anslg, att nir ytteromr&dena kan klara sig bra med
servicen fr8,n vagnarna, si mlste det
gi att ordna dven frir de centrala deatt man slipper orosmomentet
Herr Euert Mdller ansag, aft ner latna, sh
med det iippna marketenteriet.Missar
ytteromridena.kan klara sig med distman en vagn, sl kan man fi siirskilt
ribution medelst vagn, s3.borde det gi
tillstind att gi till marketenteriet och
iven fiir de centraladelarna.Frukt anhimta mat. Hade arbetarna gltt med
sig han dock borde fL sdljas frln
fiidingda lunchrasten,s& hade
vagnen, f6r det kan behijvas,nIr man pi den
l6'stsgenom att ett marketenteri
saken
har bara en halv timmes rast.
iordningstlllts i villa 45. Nu har
Herr loh)n Nilron.instimde i att lunchrasten Zindi fddZingts i smyg,
distributionen med vagn borde vara ddrigenom att arbetarnalimnar maskitillr?icklig, men en del sakerborde sor- nerna fdr tidigt och gir till marketenteras bort frln vagnarna. Hat bekrZif- teriet efter mat.
tade att marketentaren haft svirt att
Ett flertal av arbetarnasreDresenranskaffa pojkar fdr distributionen, och
ter ansig dock att detta 6r in trivself6r en del arbetarekunde det bli svirt
fAga.
att komma i kontakt med vagnarna.
d ueringenj 6r H olntqaifi fdrklarade,
Herr lohn Lartson hivdade, att servicen fdr de nddvZindigasakernainte att arbetsledare och ingenjdrer i de
klagar
fir fcirsdmras.Mycket skulle vara l'un- centralaverkstadsavdelningarna
pi
ordningen
och
begdr
att
marketenStiingning au nzarket enteriet
net, om allt det dvriga fcirsvinnerfr&n
disken, och di ansig han att det inte teriet skall stdngas.Ur den synpunkten
under arbetstid.
skulle vara sL fatligt, om marketente- 1r det en trivselfriga fdr arbetsledarna.
Med hdnsyn till ordningen i verk- riet hills 6ppet under arbetstid.Det dr Sammasak gdller fdr tidsstimplingen
stlderna har stdngning av marketente- snaskfdrsdljningensom fcirorsakark6- efter frukostrasten.Den misskdtsocksi.
riet under ordinarie arbetstid varit pi
Herr Herrnan Anderron fann det
bildningen. Arbetarna dnska fi till,
tal ldnge utan att man kommit fram fiille att ktipa mjdlk och kaffe i marke- undedigt, att arbetsledarnainte kan
till nigra definitiva beslut.
tenteriet. llerr Larssontrodde, att det klara springet i marketenterietoch inte
Direkt|r Odelberg fdrklarade, att minga ginger kan ta ldngre tid att leta heller tidsstiimplingen.I avd. 79 er det
han hoppats denna sak skulle l6sasav efter vagnarnadn att gi till marketen- god ordning, trots den mycket blansig sjlilv i sambandmed marketenteri- teriet och h?imtamjiilken eller kaffet. dadepersonalendir.
frlgan, men di marketenteriet nu ej En springpojke skulle lven kunna
P& berr K. A. Gustautsonsplpekansyneskomma till st&nd, miste stlng- h2imtamjdlk frir hela avdelningar. Om de, att en del tjlnstem?inhar verkstadsningsfrigan ldsasseparat.Fdretagsled- marketenteriet nu skulle std.ngas,s3. tid men inte tillg8ng till ftirsZiljningsningen riknar dd.rfcjr med att st[nga befarade han, att arbetarnaskulle upp- vagn, fiirklarades att man senarefinge
marketenteriet under arbetstid och fatta det som en form av trakasserier dryfta" fri"gan om hur distributionen
som en fdljd av resultatet av omr6st- till
ingen fdrsZiljning kommer att ske i
dem skall ordnas.
ningen. Han vlidjade till f6retagsledluckan.
Direktdr
Odelberg fann det av stort
ningen, att innan marketenteriet defiHerr Carl Erih Carlssonfdrklarade,
nitivt stdngesgdra ett fdrsdk med att virde, att resonemangetftirts s& dppet
att han ansett att denna sak, som var
och utfdrligt. Han hade emellertid
slopa gottfdrsd.ljningen,men dod< lita
att betrakta som en trivselfriga, borde
fdrsiiljning av de nddvdndiga varorna kommit till den uppfattningen, att
diskuterasi ndmnden. Han tvivlade oi
p3,93,i marketenteriet lven under ar- marketenterietmiste stingas, Iven om
att stlngningen skulle befrdmja probetstid, samtidigt som de anstdllda arbetarna skulle uppfatta det som
duktionen och ansig detta steg on6skulle uppmanas att i stdrsta m<ijliga trakasserier.Snaskitandetdr uteslutandig, eftersom ingen sitter i marketende av ondo och dd.rfdr skall snaskfd,rutstrickning gcira sina ink<ip f.rln
teriet och intar fdrtiring under arbets- vagnatna.
sd,ljningenslopas dven fr&n vagnarna.
tid, utan man g&r endastdit fiir att gcira
ServicenI rln vagnarnaskall fdrbittras,
Herr Enghuitt var av den uppfattsina ink6p. Likasi tvivlade han pi att
och missarn8gon en vagn, sl skall han
fullgod service skulle kunna limnas ningen, att om servicenmed vagnaffw ha miijlighet att fi passersedeltill
genom de ambulerande yagttarna. fdrbdttras, si dnskar arbetarna f3. ut marketenterietfdr hdmtning av mjdlk,
Denna sak borde undersdkas, innan varorna i verkstiderna, men det kan kaffe o. dyl. Det skulle tillses, att
bli svirt att distribuera exempelvis yagfiatna
nlgra vidare itg?irder vidtagas.
ej hindras att passeragenom
fdrutbestd.lldasmci196.sar.
verkstdderna. Fiiretagsledningen tror
Herr Herman Andertson var av samDr liirnef ort opponeradesig mot att ej pt den f6reslagna kompromissldsma Ssikt ifrEga om den service,som
ningen och hellre dn att l&ta stdngskulle kunna llmnas fr&rt vagnarna, denna.ftEga"betecknadessom en trivoch nyttan med en stdngningav mar- selfrlga. Arbetstiden miste utnyttjas ningen av marketenterietske i tvl omglngar si gdrs det nu med en g8ng.
ketenteriet. Han anslg, att mycket pi biista sitt, och dirfdr kan det inte
skulle vinnas om gottfdrsiljningen slo- ha med trivsel att gdra att under ar- Direktd,r Odelberg upprepade,att dnnu
sttr bolagets erbjudande kvar om att
pades och var beredd tillstyrka detta, betstid gi till marketenteriet och tillmen kaffe, mjiilk, liiskedrycker och handla sig mat. Det ir skrimmande, dndra villa 45 till marketenteri, om
cigarretter borde f& slljas dven i mar- om man kiinner sig ndjd med och anser rasten f6,d[ngs, och dt faller behovet
ketenteriet under arbetstid. Han befa- att allt dr bru, st l2ingeman inte sitter av fiirs?iljning under arbetstiden bort.
i marketenterietoch dricker kaffe unII
rade, att det skulle taga fdr l&ng tid
halv timmes rast, och detta skulle endast resultera i iinskemil om stdrre
marketenteri.Direktdr Odelberg fann,
att arbetarnagjort klokt i att ej driva
matrumsfrigan h8rdare, ty hade matrum ordnats, si skulle marketenteriffitgans ldsning nu vara dn mera avldgsen. Matrummen utnyttias ej och
Iro dirfdr ej dnskvirda. N[r nu alla
nimndens ledam6ter tro p& nyttan av
en llng rast och ett marketenteri med
lagad mat, si skall man inte bara konstatera,att vi kdrt fast, utan ftirsdka
finna en komplett liisning p& blde
rastensliingd och marketenterifrigan.
N&gon lagstiftning kan bolaget inte
v'dnta pL, utan vi miste finna en ldsning sjiilva. Bolagetsberedvillighet att
l6sa marketentedfrlgan stir fortfarande kvar, men ej hur ldnge som helst,
och under fdrutsdttning att rasten frirldnges.

att k6ra ut mjiilken med vagnarna och
att marketenterifcirestlndarenej skulle
kunna skaffa pojkar f<ir distributionen
i hela verkstaden.
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Den 3 juni hdll Nohabs fiiretagsnimnd sitt tredje sammantrdde fdr
iret under direktdr Odelbergt otdf6randeskap.
Konjunkturlkget.
Direktdr Odelberg limnade en kort
redogdrelse ftir det sista kvartalets
konjunkturutveckling. Industriproduktionen i sin helhet under 1952 var
ungefdrofdrandradjZimfrirtmed 1951,
trots svirigheter inom ni.gra branscher.
F<ir verkstadsindustrins del intr2idde
en mdrkbar minskning under sista
kvartalet. Tendensen till siunkande
produktion och sysselsittning inom
verkstadsindustrinhar fortsatt under
den gingna delen av 1953. Under
jan.-febr. i &r var sysselsittningen
drygt S /o lagre dn under sammaminader i fjol. NedgAngen har varit
kraftigast inom jdrn- och metallmanufaktur och elektriskaverkstlder.
Ri.varufrirsdrjningen dr nu tillrdcklig med undantag fcir vissa metaller,
som dro internationelltransonerade.
Fcirsliljningsliiget pi utlandsmarknaderna har ej fdrbdttrats under de
senasteminaderna, och d.ven de inhemska k6parna hiller sig nu awaktande. Det har berdknats,att maskininvesteringarna7953inom den svenska
industrin kommer att bli ca 200 mili.
kr. ldgrean 1952,medande offentliga
investeringarna berdknas dka n8.got.
De svenskaverkstidernas avsdttning
inom landet kommer dirfdr att minska.
Samtidigt torde befintliga lager tagas
i ansprik i allt stdre utstrdckning, och
detta kan vdntasmedfdra en nedg&ng
i produktion och sysselsdttninginom
verkstadsindustrin.Verkstddernasorderinging har minskat, si att fr8"n den
3O/9 1952 till 28/2 1953 orderstockarna fdr hela verkstadsindustrin
sjunkit med 16 /o. Undet januari och
februari 7953 har orderingingen
sjunkit med ca 3o /o jemtort med
motsvarandemhnaderL952.
I fortsdttninqen namnde direktdr
Odelberg en del siffror om f6rhS.llandena vid Nohab, bl. a. utvisandeen
minskad ordering&ng. Konkurrensen
frin Tyskland ar foftfarande hird, och
dven den svenskakonkurrensenblir
alltmera kinnbar. En ld.mforelsemed
andra svenskatillverkare av vattenturbiner och jd.rnvlgsmaterielhade pivisat ncidvd.ndigheten
av en kraltig kostnadsminskningvid Nohab.
Bokslutet f or d.r 1952.
Bolagets frirvaltningsberittelse med
balansrdkning och vinst- och fdrlustrdkning hade utdelats till ledamiiterna
tidigare.
8

Kamrer MLntson genomgick nu fcir- Kan vi uppni stcirreproduktionsvolym
valtningsberdttelsen
i detalj, kommen- med oforindrad arbetsstyrkaoch anterade de olika posterna och visade ordningar, minskas kostnaderna per
med ljusbilder och i grafisk form
producerad enhet och vi kommer i
sammansd.ttningen
av bolagetsfdrsZilj- nivi. med konkurrenterna.
ningsvdrde.I sambandddrrnedvisades
Herr Anderston hade velat se motgrafiskt bl. a. vdrdetav produktionoch
jdmfdrelseav produktion per
vinst per arbetare samt medelliin fcir svarande
arbetare
hos
Boforskoncernenstivriga
arbetaie resp. tjdnstemin vid Nohab
dotterfciretag.
Direktdr Odelberg forjiimfdrt med nigra svenskaverksti.der
med likartat tillverkningsprogram. klarade,att de firmor, som nu valts frir
jdmfcirelsen,uttagits med hdnsyn till
Jdmfd,relsenunderstriik ytterligare direktiir Odelbergs tidigare utsago om att de gdra samma produkter som
Nohabs kostnadsldgeoch behovet av Nohab.
en snabbareoch dirmed billigare proHerr Larston ffitgade, om konkurduktion.
renterna arw'dndasig av andra metoder
Herr C. E. Carlsson menade, att ?invi. Uppsiittningen i verkstd.dernaav
jimfdrelsen med den av konkurrenter- turbiner ir en kostsamsak. som ei lir
na redovisadevinsten kanske ej var fcirekommahos itminstone en av konfullt tillf<irlitlig, eftersom man ej vet kurrenterna.
hur stora avskrivningar dessagjort.
Direktbr Odelberg fdrklarade, att
Kamrer MLntton genmilde, att man
man gjort ett f6rs6k med tillverkning
nog kan rdkna med att skattelagarnas
av en turbin enligt den av hem Larsson
medgivanden utnyttjas, de ia dr
n[mnda metoden.Det 1r dvenkdnt, att
mdjligt.
en av konkurrenterna har en maskin
Herr Herman And.ertsonfrigade, fd,r skovelfrdsnins.Huruvida den ir
om nigra dolda poster finnas i redo- ldnande dr dock tveksamt.
visningen, som kan p8"verkade under
Oaeringenidr Keller flrklarade, att
"kortfristiga skulder" upptagna beloppen. Kamrer MSnston svarade,att si man vid den ufvdxling av ritningar,
ej var fallet. Herr Anderssonvar i som [gde rum fdr ]Iarspringsturbinerdvrigt mycket tillfredsst?illd med den na. inte mdrkte. att konkurrenterna
konsolidering av fciretagetsstillning, hade nigra finesser i konstruktionssom kan fdrbilliga produksom igt rum under iren, tack vare att hd.nseende,
tionen,
moderbolaget ej tagit ut nigra vinstil
medel ur friretaget utan dessabegagnats fcir avskrivningar och modernisering av maskinparken.If rhga.om jdm- TidaholmsYerken
fcirelsenav produktionsvirdetper arUnder ordfrirandeskao aY 6uerbetarede olika fcireiagenemellananslg
)ngenir)r H. Prolliu: h8ll F6retagsherr Andersson,att siffran f6r Nohabs
nlmnden vid AB Tidaholmsverken
del nog skulle bli bdttre, nir produktionen av diesel- och krissmateriel sitt andra ordinarie sammantride f6r
bdrfar flyta fram blttre dn den gjort iret onsdagenden 27 maj 1953.
hittills. Han tycker sig skcinjaen liten
Ekonomisk ouersiht.
f6rb2ittring redan nu.
Aven herr Lartson stillde sis tvekOrdfrirandenldmnadefdrst en ekosam ifr&ga om tillfcirlitligheGn ay nomisk civersikt,i vilken bl. a. framjdmfdrelsenmed konkurrenterna,med hdlls att det fortfarande
ridde relativt
tanke pi ovisshetenifr&ga om avskriv- goda tider i vddden med 6kandeproningarna. IIan var i civrigt mycket tillduktion och sysselsdttning.
Prisernahafredsst[lld med de mdjligheter, som de i stort sett h&llit sig konstantautom
nu finnas att pivisa s. k. "dolda reser- rivarupriserna, vilka varit sjunkande
ver", sedan brandfd,rsdkrinssverdenasedan slutet av 1.95Loch fortfarande
nu miste angivasi irsberlttelserna. faller.
Kamrer MLnsson framhdll i anslutI USA ha.r affarc- och industriverkning hirtill, att anldggningarnasoch samhetenicke visat nigra tecken p&
maskinernasverkliga vdrde knappast ddmpning och dndi ligger priserna
dndh framghr. F<ir att anlaggningana
stilla, trots dkandeldner och upphdrd
skall ha nigot vlrde, miste konkur- priskontroll.
rensldgetvara s&dant,att verkstlderna
I Sverigerider fortfarande f6rhnlkan h6.llasi gi,ng. Kan man inte det, landevisgod sysselsittningoch stabila
1r investeringarna mer eller mindre priser, ehuru risker fcir stabilitetenicke
virdeldsa.
saknas.Marginalen mellan import och
DireAtdr Odelbergunderstrdkn6d- export er yfterligt smal och vlrt behov
vlndigheten av iikad produktivitet. av importvaror betydande,varf6t av-

rtappningen av valutareservenfortsdtter. I siffror riknat betvder detta. att
vid ofd,rdndrad exportvolym, denna
vdntasge cirka 500 miljoner mindre
nn i fjol.
Inom verkstadsindustrien
har en viss
minskning av beldggningeo intritt,
s?irskiltfiir de sm& fdretagen.
Tidaholmsverken har fitt kiinning
av en viss avmattning. Det fdreligger
en ganska stor iiverkapacitet. Fiirs6k
har gjorts att utnyttja denna inom
koncernen,men detta har ej helt lyckats. Vi har fitt och kommer att f&
vissaarbeten,som ricker f& 3 i4 man
nu, men de st6rre bestdllningar, som
eventuellt kommer att 6verfdras hit,
ligger senareunder iret och hjZilperej
nu. Vi har dirfrir fdrsdkt att iiverfdra
en del arbetskraft till Nohab eller Bofors. Ddrutciverkan vi successivtanvisa
arbete fd,r ett antal man i Bonoolexavdelningen.
Cykelljusfabrikationen kommer att
awecklas helt, sedan restorder har
levererats, vilket berlknas vara klart
nigon ging under september.Hd.refter
stiillas miijligen lokalerna till fdrfogande fdr Bonoplex. F6rsdk har gjorts
att erhilla vissa legoarbetenfr8.nGdteborgsvarven.
Situationen dr siledes ungefer Lkadan som vid fcirra sammantrldet med
den skillnaden, att nytillskottet av arbetsobjekt har gitt lingsammare dn
in man di hade anledning hoppas.

Skiftarbetet hade slopats, men i
dvrigt hade arbetet fortg&tt i fdrhoppning att svirigheterna skulle gi 6,ver.
De stdrre bestdllningar som troligen
kommer, drcijer emellertid [nnu. Det
gfu ej att drdja med nedjusteringar av
kapaciteten. Systerfdretagensdker arbetskraft. Man imnade b8de taea hit
arbeteoch beredaarbetareanstdllnine
hos koncernfdretagen, si lingt dessi
hade behov. Det som erbiiids var fdrstklassigaanstdllningarinom koncernen
med god fdrtjiinst. Det var ej fri,ga om
permitteringar. I ftlga om flyttning,
vore ju denna natudigtvis frivillig.
Ledningen hade gjort och gcir det biisia
mljliga fdr de anstdllda.

gjorts visade, att man hade att sdka de
stora objekten inom belysningsindustrien och skyltindustrien. Fdr byggnadsindamil fanns ocksi ett stort anvindningsomr8.de.DZirtill kommer jordglober o. d.
Vad det g?illde utomhusskyltar,
md,tte svirigheter att f3. fram ett material, som var best[ndigt i fdrgen mot
sol och vind. Samarbetehade upptagits
med den engelskafirman ICI. pe f6rsiljningssidananserman, att det kommer att bli fart pi skyltfronten ndr
hdstsisongenintrider, vilket iven gd.llde fcir belysningsbranschen.
Man miste
d3. vara rustad att ta emot de stora
objekten, vilket bl. a. skulle betyda att
ett 10-tal man behiivre anstdllas''tterligare.

Herr Cbrittensson kom ddrefter ln
en ging in pL fr&gan om bortllmnade
arbeten och ville att Fdretassnlmnden
skulle fi upplysningarom dessa.Han F or sI agsuerksam h et en.
hade d.ven f&tt del av vissa bel2iggHerr Kurt Perston, som dr medlem
ningssiffror som visade, att beliiggav Fdrslagskommittdn, rapporterade,
i vissa grupper var mycket
att 5 frirslag varit under behandling,
ii?g."
oalrg.
av vilka 3 bordlagts och 2 beldnals
Betrd.ffandede bortl[mnade arbete- efter godk?innande av Overingenjd,r
na framhd'll |ueringenldr Prolliu att Prollius:
dessamiste sesi sitisammanhang.Vid
5L29 Gotthard. Lust: Svarvfixtur fd,r
sin tid stiilldes krav pE kapacite*tsom
justering, planing tjocklek.
niidviindiggjorde, att en del arbeten
ldmnades till undedeverantdrer.Hd.r- 8355 Uno Brissntan: Anordning fdr
ldnsning av kylvattenbeh&llari fdr
fijr hade man tidigare redogjort. Att
diverse maskiner.
utvecklingen ej gitt s& som man berd.knat kan ej ld.ggasnigon till last,
Det dr mthdnda virt att uppmiirkutan nu g?illde att gdra det biista mdj- sammasatt fdrslagsstdllarenBrissman
liga. av situationen. Den llga beliigg- Lr endast16 b gahmal.
ningen
villade oro dven hos f6retagsDdrefter blev det diskussion och
denna inleddes traditionellt av hem ledningen och det ginge ej att fortsdlta MRA
Chri$ensson,vilken ej kunde finna att som hittills, vilket skulle leda till sv8r
ldget nu var likadant som i februari. snedbelastning. Kapaciteten miste
- Ett nytt inslag i programmetdenna
gd,ngvar en orienteringom MRA, vilIngenjdrerna Prollius och Andersson minskasmed itminstone 10 man.
ket som bekant dr fdrkortning av det
hade di sagt att det ej var risk frir perFiirnaan Strdm ffirgade om det var
engelskaMoral Re-Ar-.-enI och pi
mitteringar, utan talat om 10,5 cm ka- mdjligt att
Ltertagaen del av det bortsvenskablir Moralisk upprustning.Infloner m. m. som skulle ge arbetstill- ld.mnade arbetet,
men hdrtiil svarade
bjudna att tala" om detti d.mnevoro
f2illen.Nu ddremottalasJet om 6ver- i)ueringenjdr
Prollius ochingenj6r Andriftsingenjdr von Schdele,Husqvarna
flyttning av 10 man till Nohab och dersson, att
leverans skett av 75 i
Vapenfabrik,
fackklubbsordf6rande
Bofors. Herr Christenssonhade den
95 /o av bestdllningarna.
Brostrdm, JM$Z, ingenjd,r Btirjesson
uppfattningen, att det vore blftre att
och fackfdreningsordfdrande Sehlin,
ta arbetet hit an att ta atbetarnaboft.
Smllands Taberg.
Det ir inte Utt att flytta folk och dess- Bonoplexfabriken.
utom vore det ett samhd.llsintresse
att
Ingenjdr von Schdeleframh6ll att
- Bonoplexfabriken har tidigare varit
folket finge arbete i Tidaholm. De an- fciremil
fd,r information i F6retags- MRA ej var en fdrening eller organist?illda hade blivit oroliga. Det ginge ndmnden, och nu
ldmnade ingenjdr sation, utan ett br6draskapoch ett sdtt
tal om att 4O-45 man vore 6verfld- Bergstrdmen
del upplysningar om den att leva.Man ville leva effer sina ideal.
diga. Alla anstrd.ngningarborde g6ras nyorientering
som fdrestir.
M8lsiittningen dr att rddda mlnskligf6r att fi hit mera arbete. Dagligen
Man hade nu g8tt in fdr att finna heten frtn underging.
och stundligen hd,rdeman talas om det
avsdttning fdr fiirdiga detaljer och
Vddden hade fdrdndrats oerhdrt oi
arbete som bortskickats. De anstdllda
l2impligpersonal,maskineroch lokaler de senastedecennierna.Kommunikaville ha upplysningar om ldget.
fdr manufakturering skulle anskaffas. tionerna hade f6rkortat avstinden.
bueringeni1r Prollius p&minde om, Hus 8 skall f& disponerasav Bonoplex- Mdnniskorna vldden 6ver var mera
att man tidigare redogjort f6r dessa fabriken, men kan ej tagasi bruk f6rrberoendeav vatandra in fd,rr. Ett qott
saker.Exempelvis om order, vars leve- dn inneliggande order av cykelljus dr samarbetevar en nddvdndighet.MZinranstid fdrskjutits ldngre fram i tiden fiirdigkdrt, vilket berlknas vara klart niskovdrdetoch idealismenmi.stevdroch om nedgingen av antalet lavetter till semestern.
nas. Mot Nazismens och Kommunissom skulle levererasper m8nad.
En marknadsundersdkning som mens ideologi och herrefolk och klass-

kamp satte MRA de fyra principerna
(de 4 absoluterna):
absolut iirligbet,
abrclut renbel,
absolut otjiilaitAhet ocb
absolut hlirle6.
De fyra talarna hade fijrsdkt att leva
efter dessaprinciper och funnit att det
var en sdkergrund. Trots att de, enligt
gingse uppfattning skulle vara motstindare och motparter pi arbetsplatsen, hade de funnit, att det gfu att
samarbeta och ni resultat som tillfredsstillde b&daparter. Det giillde att
ligga av prestigetdnkandetoch att ej
tvista om vem som har ritt utan siika
sig fram till vad som dr ritt.
Anfdrandena ihdrdes med stort intresseoch den f6ljande iiverllggningen
visade att alla Lhlrarc erkdnde det
nobla och efterstrdvansvirdai MRA:s
principer.
E. M.
Wedaverken
S/edaverkens Fiiretagsnimnd hdll
med direktdr Saen Lind som ordf.'drande den 26 maj sitt andra safilmantrdde fiir iret.
Studiebesok,
Med anledningav herr Nils Broddt
inbjudan vid novembersammantridet
bes6kte nimnden pi eftermiddagen
Atlas Diesel. Deras anllggningar besigs och speciellt intresse ignades
lldingsskolan.

Konjunkturliiget.
Direkti)r Lind ldmnade ddrefter en
kortfattad dversikt 6ver konjunkturliget och framh6ll, att det internationella liget kdnnetecknadesav en fortsatt hdgkonjunktur, dven om vissa
tendensertydde pi en depression.Produktionen steg fortfarande, men priserna pi rivaror hade icke hdjts.
Valutaldget i de flesta europeiska
llnder hade fcirblttrats, vilket framfrir
allt berodde pi en restriktiv importpolitik. I USA noterades de fd,rsta
m&nadernai hr nya rekordsiffror fdr
iodustriproduktionen. Investeringarna
beriknades komma att ligga p& en hiig
nivi och rustningarna utgjorde fortfarande en kraftig stimulans. Man
beriknade, att de senare icke komma
att kulminera flrcdn fdrsta halviret
L954.
I Vdsttyskland kunde stdndigt nya
Droduktionsrekord noteras. dkade exportmdjligheter till Storbrittanien och
Viisttyskland hade blivit en fiiljd av
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att dessalinder ldttat pi sina import- aluminiumpriset har sjunkit visentligt
i Zr, ffin kr. 3: )0 till kr. 2:5O per
restriktioner. Den svaga punkten i
kg. Yttedigare order vintas inflyta
Europavar Frankrike.
fr&n S F A, diremot var den civila
I virt land var koniunkturen fortfarande relativt god, men nedgingen orderingingen fortfarande otillriicklig.
i valutareservenvar ett oroande tecken. Exportpriserna ha utvecklat sig IV edauerkens beli ggning,
ogynnsamt i fdrhillande till importDirektdr Lind redogjorde ddrefter i
priserna, si att bytesbalansenberdk- korthet fdr beliggningen pi de olika
nadesbli 6 /o sldmre'dn1952. Genom avdelningarna.
berdknad prisnedg&ng p& en stor
uteriet var
I aluminiumgi
m[ngd livsmedel kunde antagas, att
beliiggningen Lo} /o-ig vid handrealltinen skulle komma att stiga
formningen och vid maskinformningunder 1953.
en var 75 /o av kapaciteten tagen i
Antalet arbetslcisa
vid arbetsfdrmed- ansprik. Aven i kokillgjuteriet var
lingarna hade minskat med 20 Vo i
beliggningen ganska god.
Er till 35.000 i mars.Verkstadsindustingav
I elektrongjuteriet
rien var den del av niringslivet, som
liiget vid handformningenen viss oro
f. n. k2impademed de stiirsta svirigvid maskinformningen var beheterna och i mindre skala fortsatte och
ldggningen ojdmn.
med driftsinskrdnkningar. SysselsltiS t i n g p r e s s e n berdknadesvara
ningen var under januafi dtygl 8 /o
'dn
i
ging
i 2-skift fram till semestern.
ld'gre
under samma minad i fjol.
Fdrs?iljningsmdjligheternapi utlandet Ddrefter var ldget ovisst, men vi ha
hade ej fiirbittrats, och industriens ftirhoppning om stora bestillningar.
maskininvesteringarberiknadesminska Liiget fdr stingpressen var det mest
med 200 mili. kronor under 1953. bekymmersammafdr dagen, di denna
Frin den 30/9 t952 till den 28/2 avdelning har en kraftig konkurrens
L953 hade orderstockarnaminskat att kdmpa mot.
I verkstaden
vat bellggmed L6 /o och orderingingen hade
under januari och februari sjunkit ningen fram mot semestern mindre
med 30 /6 jamfort med motsvarande fdr verktyg. Flera order skulle kanske
period 1952. Konjunkturinstih.rtets inflvta. om leveranstiderna kunde
ytteiligare nedpressas. Bearbetningen
virrapport p&pekade, att en kraftig
omsvdngning [gt rum frin sdljarens fiiretedde en relativt hygglig bild.
arc nigot
till ktiparens marknad med fdrkortade S m i d e s p r e s s a r n a
leveranstideroch stark priskonkurrens. belagda under augusti-september.
Vad framtidsutsikterna betrdffar ansig man, att det vore klokt att g6ra 1952 d.rsbokslut.
sig beredd pi en avmattning. HanDd.refter redogjorde kamrer Ake
dels-och Industrikommissionens
progFlock f'6r l9)2 fus bokslut, varav lenos fcjr verkstadsexport, exklusive
damciternaerhiillo en avskrift. DireAfartyg, l3,g tr-20
/o undet 1952 hrs tdr Lind fcireslog, att detta d.rende
niv&, men berdknadesdet allmdnna
skulle tagasupp igen vid ndsta samexportvolymindexet diremot ijka med
mantride,
sedan ledamtiternahunnit
2 /o. Den hdga svenska l.onenivin
ndrmare
studera
redogcirelsen.
fcirsv8.radeju szirskilt miijlighetcrna
f<ir verkstadsindustrien,dir' arbetsFdrslagskomruifiAn.
kostnadernavigde tyngst.
Som slutomddmemiste alltsi. sigas,
Ingenjdr Lindb npporterade, att
att svirigheterna ftjr den bransch inga nya frirslag hade inkommit sedan
\Tedaverken tillhdr fortfarande dro sista sammantrddet.Den Hjert6nska
mycket stora, och vi miste stdlla in
rnagnetchucken
hade provatsoch funoss pi att driva ned vnra kostnader gerat bra, varfdr Fdrslagskommitt6n
genom sparsamhetmed material och tillsfyrkt en beldning. Di Tycho Jogenom en om miijligt 6kad rationali- hansson d.nnu icke erhillit den av
seflng.
kommitt6n tidigare tillsryrkta beloningen fcir svarvfixturerna, anhdlls
om att s& snarastskulle ske.
lV edauerkens orderingdng.
Den ofaktureradesummanav inneliggande order uppgick den 9/5 till
ca lL,8 milj. kronor och faktureringen
under tiden l/L-9/5
till 5,7 milj.
kronor mot 7,3 milj. kronor under
motsvarande tid fiireglende ir. Hdrvidlag miste tagas i betraktande, att

N ybyggnadfor renseriet.
6a eringenjdr Mo lin redogjorde fiir
nddviindigheten av nybyggnaden fcir
renseriet,som nu piborjats. Han f :m:mhiill, att Rolls Royce tillimpar en
annan metodik fdr Avon-motorn In

de Havillands fdr Ghost. Denna metodik miste vi fdlja men hade ej resursernautan nybyggnaden. Byggnaden blir L4X32 meterochmdjligheter
finnas, att bygga ihop den med pressoch kokillgjuteriet. Byggnaden inrymmer dven arbetsplatser fcir slipning.

)aefingenji)r Molin pi,pekade, att
vi oi ritkontoret hade sett oss nddsakade utdka personalen.

Diskussion.

snart han hade mdjlighet diirtill.

retts tillfille att ordna fiir sig sjiilva.
En bittre vdrdering av arbetet borde
rida, vilket skulle medfdra att minniskorna fingo en annanstdllning inom
samhdllet.
Trivselfrigorna ha" p& senare tid
aktualiserats.Detta ir en viktig produktionsfaktor och stdrre hdnsyn b6r
tagas till individen i produktionslivets
hinsynslcisakonkurrens. En industriell
demokrati utgjorde en viss vd.gstrd.c-ka,
men dnnu ldngre g8r arbetslivetsetik,
som dr ett mycket vittomfattande begrepp. Det dr hdr friga om arbetets
mening i livet, en friga som ofta kommer upp sdrskilt i de stora kollektiven.
Arbetets vlrdering resp. mening miste
behandlas p& samma ging. Di uppkommer dveof.rS.gan
om livets mening.
Herr Wikstriim frlgade sig, varfiir
klassificeringen fortfarande existerade? Ett exempel d.r, att arbetarbostiderna i regel ligga avskilda frin
tjlnsteminnens och chefens bostider.
Herr \Tikstriim liknade fiiretaget
vid en pyramid, dir fdretagsledaren
sitter pi toppen och arbetarnabefinna
sig vid basen och uppb?irtrycket. Biir
ldneskillnadeovara s3,stor, di alla ju
arbetade fdr fd,retagetsbZista?Enligt
hans mening borde arbetanta f6r att
de skulle kd.nna sig mera solidariska
med f<iretaget bittre informeras om
fciretagetsg<irandenoch litanden. Herr
\Tikstrdm efterlyste en annan syn pi
vdrderingen av arbetet, di minniskovirdet ju beror pi, vilka virdenormer
man anvdnder.

Direkttir Lind hdlsadekvd.llensglst,
ombudsmannen fdr Svenska MetallHerr Gau framhdll den storaoldgen- industriarbetarefdrbundets Avd. 30
heten med de minga arbetsstudiemln- Sigfrid. lViAstrim, vllkommen som
nen och direktdr Lind medgav,att vissa inledare till diskussionenom "Arbetssvirigheter uppkommo, nir en organi- livets etik".
sation vdxte ut och omndmnde att
DireAtiir Lind. framhlll, att villkoHerr lYiAstrdm boiade med att
ren fdr nybyggnaden dro fcirdelaktiga rationaliseringsexperter anlitats betr. frcmhFlla, att den snabba industrialioch att bygget skulle komma att syssel- orderbehandlingen.
seringenskapaten hel del problem fdr
sltta en del permittenter. Maskinerna
Herr Gau frireslog, att hem Inge mlnniskorna och ifrigasatte om menberlknas kunna flyttas in under sep- Andersson skulle iterintagas, d6.ytter- niskorna nu voro lyckligare In fijre
tember och di skulle yttedi gare 2O ligare hjiilp var nddvdndig. Ingenitir genombrottet.Industrialiseringenhade
man fFLarbete.
Ljungdell lovade att si skulle ske, s& genomfdrts utan att minniskorna beViirrnen i gjuterierna.
Herr Gau klagadepi vdrmen i gjute- Ar bet arnaspensionsfri.ga.
rierna och afiseg,att utsugningsanordHerr Gau p&pekade,att resp. klubningarna ej vbro tillfredsstZillande.En bar efterlystebestdmmelserna
fdr arbetemperaturav 22-3Oo hade uppmitts. tarepensioneringen.
Han fdreslog cikning av utsugningen
Direktiir Lind meddelade,att s&dana
och inbyggning av smdltugnarna.
skulle tillst?illas klubbarna. Pi f6rfriHirpn svarade ingenjor Alfheim, gan meddeladehan iven, att han dnnu
att som gjuteriet var planerat utsug- i&e kunde yttra, sig om ft&gan ang.
ningen var en sv8rkist ffiLga. Han an- allmdn arbetarpensionering.
s5,g, att en omflyttning av ugnarna
skulle vara den rationellasteldsningen, Lunchseruering.
men den skulle stllla sig mycket
Herr Axeltson hterkom till frigan
dyrbar.
om lunchservering fdr arbetarna och
DireAtdr Lind flreslog, att man
meddelade, att fru Gripmar erbjudit
skulle kunna gtira en sklrmvdgg och
sig att ordna saken,om ett kdk stdlldes
blisa in kalluft, vilket ingenjt;r Alftill hennes fcirfogande. Han fdreslog,
beim ej fann si bra pL grund av de
att ett kdk inreddes i den nuvarande
svirigheter med drag, som d& uppmilarverkstaden med servering i den
KOmmer.
intilliggande elektrongjuterimatsalen.
Herr Oblsson anhcjll om besked pi
Fdr m&larverkstaden skulle en bod
ffigan betr. ventilationen i elektron- uppfdras. Oueringenit)r Molin fann
gjuteriet, som han vid tidigare sam- det emellertid ej liimpligt med sm6mantrdden staIlt. Direktdr Lind med- byggnader fdr olika iindamil och
delade, att frhgan om nytt eiektrongju- ifrigasatte o&si, huruvida Hdlsovirdsteri innu ej skrinlagts, utan kunde bli
nimnden skulle godkZinna det fdreaktuell under senhristen.
slagna atrangemanget.
Permitteringd.rna.
Herr lYelander tog upp frigan om
permitteringarna och erinrade om, att
vid deras bdrjan en utredning om
eventuell permittering d.venbland den
administrativa personalen steilts i utsikt. Han undrade nu, om det ej skulle
gi att nedbringa kostnadernaiven pi
denna sida.
Direkttir Lind meddelade, att underscikningari detta avseendegjorts,
men att resultatet blev, att man icke
kunde undvan nl.gon av iffi.gavarande
personal. I detta sammanhangiberopade han en uppgift han fitt vid besiiket hos Atlas Diesel. Ddr hade man
L.628 arbetareoch ca 700 minadsanstillda, men man hade ei heller hdr
trots omfattande arbetarpermitteringar
kunnat giira n&gra inskrdnkningar pi
tj[nstemannasidan.

Direktdr Lind lovade Eterupptaga
f.$gan med styrelsen.
Diuerse.

Hew Gau, som ansig det vara onddigt med tvi man frin Arbetssfudieavdelningen i Fdretagsndmndenundrade om ingenjdr Ekerhult representeDirektiir Lind. bem6tte herr \fikrade arbetsgivaren. Detta bejakade
strdms uttalanden med att f:ir.;mh?ila,
direktcir Lind och framhiill, att ingenatt pyramiden nog vissa tider dr omjdr Vigman representerade
SIF.
vdnd och att foretagsledarenhar hela
Herr Tage fobanston phtalade, att trycket p& sig. Det Ir pi honom som
det stora ansvaret f6r fdretaget vilar.
det drog frin de nya svdngdcirmna i
verkstaden.Ingenidr Alfheim medde- Direktd,r Lind trodde ej, att nEgon
lade, att denna frhga diskuterats p3' klasskamp nu behrivde existera. Vid
Sdkerhetskommit6nssenastesamman- industrialiseringens genombrott var
tride, ddr det besldts att tdtning av det svira fdrhillanden [6r arbetana,
drirrarna skulle gcirassi snart Repara- men si ?ir det ej numera. Den ekonotionsavdelningen hade tid och att miska utvecklingen har lett till att alla
varmluftsinblisning skulle ordnas fitt det b?ittre. Asikten att arbetarna
undervlrderas var fullkomliqt antikinnan hdsten.

t1

verad. Allt arbete vdrderas av riktigt
tiinkandeminniskor.
Direktiir Lind opponerade sig mot
likaldnsprincipen eller en ytterligare
liineutjimning. Han ans&gdet ej mer
?insk?ilig, att den som fiirsdkte arbeta
sig upp, skulle ha en rimlig erslttning
h?irfiir. Genom de hdga skatter som
drabba de hiiga inkomsterna har ju
oclcst en utfiimning skett. Betr. informationen framhiill direktdr Lind att
arbetarna genom fdretagsndmnderna
h6lls underrittade om, vad som fdrsiggick inom fdretaget.
Herr lYelanderkom in p& de sociala
fiirminer, som tjinsteminnen men ej
arbetarnaStnjuta. Han eftedyste intimare kontakt mellan fdretagsledarna
och arbetarnanere i verkstdderna,och
framhtill vikten av iikat iamarbete
sirskilt vid konjunkturfdrsimringar,
vilket skulle leda till iikad konkurrenskraf.t.
Direkl1r Lind h6ll med herr Welander om, att arbetarnassociala fiirminer fdr nirvarande ej voro likmltiga

med tjinsteminnens, men dr detta en
ekonomisk fr&ga. Betr. solidariteten
gentemot fdretaget pitalade han den
stora rddigheten p& arbetsmarknaden,
som hade givit sig tillkdnna under de
goda iren.
Herr lYihstrdm bembtte direkt6r
Linds uttalande och ansig, att konjunktursvingningarna ej kunde vlnda
pi pyramiden. En revolution i Esikterna mtste g6,ra detta. Han vidhdll att
det var arbetarna,som befunno sig vid
basenav pyramiden,som fingo ta emot
de hlrdaste stdtarnaunder dlliga tider.
Kamrer Flock fitalade sin fdrvining
iiver herr ITikstrdms anfdrande och
eftedyste nigot positivt inslag, som
skulle hiija det frln den smiskurna
avundsamheten.Han ville dessutom
framh8lla att tjinsteminnen ej se ned
p& arbetarna, utan detta var en ofta
framfd,rd missuppfattning frin de senafes s1c14.

Ooeringenjdr Molin fann liknelsen
med pyramiden triffande fijr industrien. En del mdnniskor trivdes fiir-
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tr?iffligt med att utfdra basarbetet,
andra diremot ville chansa och fiirsiika komma s&lingt upp i toppen som
miijlig. Det var lika viktigt, att slvil
basen som mellanskiktet och toppen
voro besatta.alla voro lika v?irdefulla
ftir fiiretaget. Av stor betydelse fiir
fiiretaget var det goda samarbetetfrin
toppen till basen.
Herrar Gau ochAxelston voro eniga
om, att de som utbildade sig borde ha
en hiigre ldn, vilket skulle utgdra en
sporre fiir mlnniskorna.
Herr lYikstrdm fdrHande till slut,
att vdgen till arbetslivetsetik innu ej
var klarlagd och framhdll ntidv?indigheten av att uppni en ldsning av denna
ffiga.
Efter ytterJigarenigra kortare inliigg
fdrklarade diredtdr llal diskussionen
avslutad. Han taikade alla fiir deras
inldgg i diskussionen och speciellt berr
lYikstriim fijr att han antagit inbjudan
och stiillt ffigan om Arbetslivets etik
under debatt. Diskussionen hade tillfdrt ossen hel del synpunkter.
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