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BoforsNobelkruts
utvecklingunderde senaste
2b iiren
Anfiirande

vid medaljutdelningen

den 13 juni 1953

azt OveringenjtirA RVI D If/A H LQU I S T
Att fFLfolja utvecklingen av en mdnniskasliv
under 25 hr, under just den verkligt aktiva delen
av hennes levnad, miste vara ganska fascinerande. Hur mycket mera fdngslande skall det
di. inte vara att uppleva ett foretags 25-iniga
verksamhet, eftersom denna ir resultatet av
mhnga minniskors samfdllda anstrdngningar.
De Nobelkrutare, som i dag gFL
att hdmta det
synliga tecknet pi sin 25-h,rigainsats i foretaget, kunna gora detta med stolthet, vdl medvetna om att de verksamt bidrasit till en utveckling, som ingalunda skdmsfor sig.
Den kronika, som nu skall presenteras,vill
forsoka ge en snabbskissav vilt foretags utveckling under 6.renfrhn 1928, med tonvikt pi
den teckniska utvecklingen. Till en borjin
skulle man i ett notskal kunna ge utvecklingen
med ett par siffror:
TotaIa antalet anstdllda 1928 var 400
dr nu ca 1800
,,
Totala forsdljningsvdrdet7928 ca 4 millioner
1 9 5 2, , 5 6
,,
,,
,)
..
Aven om man tar hdnsyn till den inflation
som skett, miste man konstatera, att produktionsvdrdetper anstdlldvisar en vackerokning.
Lit oss nu folja de olika huvudgrenarnaav
tillverkningen och di borja med krutet, som
var upprinnelsen till Nobelkruts verksamhet.

pressningeni skydd. I sambandddrmed piborjades dven tillverkning av krut utan flyktiga
losningsmedel.Dylikt krut dr efter pressningen
fardigt, medan ett krut av den dldre typen forst
miste torkas, vilket for tjockvdggiga krut tar
mycket ling tid.
Under.kriget stdllde de svenskastatsmakterna
betydandeansprik pi vhr kapacitetoch en helt
ny avdelning tillkom for tillverkning av nitroglycerinkrut, den s. k. BZ-avdelningen.
Mot slutet av kriget borjade raketkruten dyka
upp, ddr det for vissa typer rorde sig om si
stora dimensioner,att de gamla pressarnavisade sig for smi. En kraftig amerikanskpressfor
50 kg:s fyllning och forpressningundervacuum
anskaffadesoch samtidigt ordnadesmed ultraljudprovning. Det ar av yttersta vikt att det
inte finns luftinneslutningar i krutstavarna,
vilka ddrfor pressasunder vacuum och sedan
provas med ultraljud som avslojar dylika luftblisor.
Som vdl alla kdnner till, intrdffar vid valsning av nitroglycerinkrut ldtt nog brdnder, sdrskilt vid vissa kruttyper. Mycket arbete har
nedlagtsfor att konstrueraeffektiva sldckningsanordningar, och inte minst for att finna effektiva skyddsanordningar.I sistndmndaavseende
har goda uppslag givits frin arbetspersonalens sida.

Nitroglycerinkrut

Nitrocellulosakrut

Ar 1928 anvdndesdnnu ganska smi pressar
med en fyllning om y2 kg, varvid pressningen
utfordes med personal vid sjdlva pressen. I
borjan pi 3o-talet infordes storre pressar for
20 kg:s fyllning och personalen stod under

Det progressivanitrocellulosakrutetvar 1928
redan framtaget, men finputsningar ha under
irens lopp gjorts. Vid tiden for denna kronikas
borian anvdndes en hel del nitrocellulosakrut
till kanoner och di i form av ror och band. men

for grdvre pjriser Ltar man nu alltmer gitt over
till nitroglycerinkrut. Nu tillverkas nitrocellulosakrutet forutom till gevdr huvudsakligentill
medelsvira automatkanoneroch di i kornform.
Nobelkruts jaktkrut har motts av ett stigande
intresse och vi kunna gladja oss it en inte
ovdsentlig export. Till och med USA visar
lntfesse.
Under de senare S:,enhar nitrocellulosakrutbruket genomgiende moderniseratsoch praktiskt taget alla de gamla husen rivits och ersatts med nya.
Stor vikt vid kruttillverkningen ldggesnumera
pi att fh fram krut som dro slitningsminskande
i roret och si lingt mojligt vill man ocks6.ha
god flamdzimpning. For krutets provning ha
moderna metoder fortlopande inforts.
Nitrocellulosa
Kollodium och zaponlackiro gamla bekanta,
men man kunde inte forr istadkomma en strykeller sprutbar lack med hogre halt av nitrocellulosa, som alltsi gav en kraftigare film.
Detta lyckades forst sedan man ph 2O-talet lart
sig att bryta ned de linga molekylkedjorna av
nitrocellulosani mindre stycken.Detta problem
borfade bearbetasav Nobelkrut 1929 oth
"fter
dryga forskningar kunde man 1932 pi allvar
gi ut pi marknaden med Bofors lacknitrocellulosa. Ndmnda ir sildes 60 ton och forra iret
600 ton. Denna produkt har varit och dr Nobelkruts storsta och viktigaste civila artikel.
Den andra betydelsefullautvecklingen under
rapportperioden ir det definitiva utarbetandet
av en metod for anvdndning av trdcellulosa i
strillet for bomull som utgingsmaterial. Mhnga
problem ha hd,r varit att civervinna och detta
har skett med sidan framghng, att trdcellulosan
nu kan anvindas for i det nrirmaste alla dndamil. Vad detta betydde under krigs&rens avspdrrning dr ldtt att forsti. Aven ekonomiskt
har saken den storsta betydelse.
Att under i.rens lopp itskilliga rationalisefingar inforts dr givet. Men vi tdnka ju ocksi
pi en kommande kronikor och arbeta iust nu
intensivt pi. helt genomgripande rationaliseingar pi detta omride.
Spr?ingiimnen
Ldnge tillverkades nitroglycerin ph i huvudsak det gamla klassiskasettet, men det dr intressantatt notera, att Nobelkrut var det forsta

foretag som anvdnde nitrerapparat av syrafast
stFLI.1939 infordes ett kontinuerligt forfarande
for nitrering av glycerin och glykol.
Y ad d ynanrit t i I I uer kn i ngen betrdf.far, ha nya
apparater for knidning och patronering successivt inforts och under de senaste iren ha de
gamla trihusen ersatts av hus i obrdnnbart utforande. Det allra sista uppfores just nu.
Efter erfarcnheter frin det senastekriget infordes under 1946 ett militirt plastiskt sprdngimne, den s. k. spilingdegen, som tillvunnit sig
stort intresseoch fortroende. Detta tillverkas i
dynamitfabriken.
Till utvecklingen hor logiskt dven att nigot
forsvinner,och pi sprdngdmnessidan
har sprdngeimnet hexyl forsvunnit, begritet av ingen.
Springdmnet tetryl for dven ett tynande liv. Vi
kunna fortfarande tillverka det, men dro lika
glada att slippa till formin for det betydligt
mera sympatiskapentylJ vars tillverkning togs
l9Zl och som anvandestill en del press\PP
kroppar frir ammunition men fnmfor alll, fOr
vi"r del, till sprdngdegenoch si" till den detonerande stubinen som ocksi infordes 1927. Dess
tillverkning och framfor allt stubinensisolering
har bjudit mi.nga problem, sdrskilt under krigs-arens avspdrrningssvirigheter.
Det dominerande milita.ra sprdngdmnet dr
alltjdmt trotyl, som i Nobelkrut har tillverkats
sedan forsta vdrldskriget. Och hd.r hfu sannerligen utvecklingen ej stitt stilla. Man kan tryggt
pisti, att denna tillverkning varit foremi.l for
de mest intensiva rationaliserandeitgdrder. En
liten belysandehistoria: I borjan pi trettiotalet
hade vi till fortret for engelsmdnnenbetydande
leveransertrotyl till bl. a. Turkiet. Engelsminnen ondgjorde sig vid ett samtal med dlvarande
disponenten Herlin over vir konkurrens och
uttalade sin forvining eftersom de ansigo sig
ha storre mojligheter an vi ph grund av billigare rhvaror och storre kapacitet. Herlin genmilde di stillsamt: "Kanike vi mojligen-ha
bdttre ingenjorer?"
En radikal fdrdndring infordes i borfan av
4O-taletmed kontinuerliga Norell-Bofors-metoden, som med ett slag kraftigt pressadened
tillverkningskostnaderna. Aven ha.r en liten
historia: For nl.gra minader sedanhade vi besok av en framstiende industriman frin
Japan
som intresseradesig for den nya metoden. Ndr
han fick veta att vi klarade oss med si litet
folk utbrast han: "Inte bra, inte bra, vi ha si
mycket folk i Japan."

Ammunition

vi sokt hilla, men ddr de senaref,.rensrestriktioner lagt vissa hinder i vdgen.
Om man jdmfor forhillandena 1928 och nu,
Vid tillverkning av organiskt-kemiskaprofrestas man sdga,att iret 1p28 representeraren
dukter mi.steman alltid hilla i minnet, att man
sorts idyll. Men man bor kanske tllld'gga, att
ror sig inom ett invecklat och starkt forgrenat
idyllen visade sig failig i och med katastrofen
kemiskt omride, ddr man ganska vdl kan an1p40, som fick sin vildsamma utbredning pi
vdnda jdmforelsen med ett trdd som forgrenar
grund av dltida byggnadssittoch koncentrering
sig. Roten kan vara bensol eller toluol och frin
av byggnaderna.Den sanering,som efter 1940
dessadmnen kan man komma ndstan hur lingt
utforts, har varit vilgorande och man vlgar nog
som helst. Men man fir inte glomma, att vid
saga att ett iterupprepande av katastrofen 7940
tillverkning av en viss produkt fir man vanej ldngre dr mojligt. Under de allra senaste
ligen biprodukter, som mi.ste nyttiggoras, och
5.rensatsavi itskilligt pi en ganska genomgridet gdller att skota sin planering vdl for att det
pande rationalisering ^v ammunitionsavdelhela skall klaffa tekniskt och ekonomiskt.
ningen. Minga nykonstruktioner pi ammuniJag behover vdl inte heller pipeka nodvzintionsomridet ha sett dagen under de gilngna25
digheten av mycket noggranna marknadsunderiren och ha inverkat pi virt arbete.
sokningar om avsdttningsmojligheter,
priser etc.
innan ens en tillverkning planeras.
Civilkemiska tillverkningar
Under hdnsynstagandetill sidana faktorer
Det omr&de, dir den storsta utvecklingen
har nu under irens lopp ett mycket stort antal
skett, dr utan tvekan det civilkemiska. Och att
civilkemiska produkter saluforts och en uppNobelkrut i stigande omfattning tillverkar
rdkning skulle fora alldeles for lingt. Vidriga
civila artiklar fhr sagasvaru en utveckling, som
omstdndigheteroch minskliga brister och fel
skulle tillfredsstdlla dess idealistiske grundare
kunna spela spratt och vi ha nog inte helt kunAlfred Nobel. Att nu redogora for hela den
nat undvika misstag, men sidant hor nu en
utveckling som skett dr natudigtvis ogorligt,
ging till de risktaganden som miste kdnnejag ffu noja med med nigra antydningar.
teckna en industri.
Den forsta kemiska produkt, som tillverkaPh alha senastetiden ha ytterligare en del
av Nobelkruts produkter borjat anvindas av
des for uteslutande civila dndamll, var kloramin, 1931. Vi borjade med en importerad
ldkare och allmdnhet. Ett preparat mot tubermellanprodukt och tvingades sedan att overgi
kulos mi. nimnas, vidare vissa analgetica och
till utgingsmaterialet toluol, samma som anslutligen den s. k. Bonoplasten,som vi vdnta
vdndes for tillverkning av springdmnet trotyl,
skall bli en fulltrdff.
I denna lilla kronika miste ocks6.erinras om,
varvid vi fingo nya men ej ovdntade problem,
som tvang oss in pi tillverkning av sackarin.
att AB Bofors Nobelkrut 3,r 1935 blev en avNya problem i dessa samband forde till
delning av det stora bolaget Bofors och att
tillverkning av en typ hartser, de s. k. Bonosamma fu disponent Herlin eftertriddes ay
bartserna,Vi ha nu kommit fram till krigsiret
direktor Sohlman som chef for BNK.
\94O och ddrmed foljande avspdrrningar,som
Ett foretag av v6,rkaraktdr har inte bara ekonomiska risker som forut sagts.Vi miste tyvdrr
bide animerade och tvang till upptagande av
nya tillverkningar. Men vi hade ocksi kommit
iiven rdkna med brand och exolosioner.Under
till klar insikt om att man inte slumpvis kan
de gingna 25 hrenha vi med dJupt vemod mist
bestdmma sig for att taga upp den ena eller
se hur itskilliga medarbetare fl.tt offra srna
andra tillverkningen, endast dirfor att den forliv. Det dr nu faktiskt si, att frekvensen av
sorjningsmdssigtdr nodvdndig eller ur prissynolycksfall och t. o. m. dodsfall inom vhr inpunkt lonande. Forskningsarbetetsystematisera- dustri inte ligger tiver medelantaletinom svensk
des och en intensivt arbetande organisation
industri i ovrigt, men hindelser i sambandmed
skapades,som sminingom resulteradei ett vdl
explosioner upprora alltid sinnena pi ett sirordnat forskningslaboratorium, sdrskild konskilt sdtt. Som ett stolt och manande signum
struktionsaadelningoch en halastor fabriksat;kunna vi emellertid minnas de ord, som sti pi
delning for synteser i en skala nigonstans
minnessteneni Nobelkrut efter olyckan t94o:
mellan laboratoriets och den oroducerande
Mannarnod, pliktkiinsla, samhdllsandct
fabrikens. Ar 7947 lades en ;-irsplan upp som
uisadedessamiin ofredsdret1940.
(Forts. niista sida.)
J

Medaliutdelningen

i Bofors den tB iuni t953

Den traditionella irsfesten med utdelning av
Kungl. Patriotiska Sdllskapetsmedaljer till alla
de anstdllda vid AB Bofors, som under iret
uppn&tt 25 tjdnsteltr, agde rum pi Bofors Samlingshus lordagen den 13 juni 1913.
Samlingshusetsstora sal, som dagen till dra
vackert dekoreratsmed blommor och gront, var
till sista plats fylld av medaljorer och anhoriga,
representanterfor bolagsledningen,medaljorernas chefer och arbetsledare m. fl., di Stig
Gustavssonpi slaget 15.00 fattade taktpinnen
och Bofors Musikkir inledde hogtidligheten
med Sodermans"Kriiningsmarschur Orleanska
Jungfrun". Disponent \Tijkander hdlsade direfter de ndrvarandevdlkomnamed foljande ord:
"Mina vzinner, vi ha iter kommit till den
dag, dh AB Bofors genom utdelning av medaljer och graiifikationer till dem bland bolagets
anstdllda, som uppnitt 2t tjd,nsteir,vill betyga
dessa sin tacksamhetoch sin uppskattning av
det utforda arbetet.Jag ber att fi hilsa medaljorerna med anhoriga sirskilt varmt vdlkomna
till denna hogtidlighet.
Vid 30O-irsjubileet uidelades den stora silvermedaljen till dem, som da uppnitt 50
tjdnsteir eller mera. Sedan dess har nigon sidan utdelning ej skett, vilket kanske kan betraktas sisom ganska inkonsekvent.Limnas ett
erkdnnande till 2l-Fningarna, dr det dn storre
skdl att tacka och hedra 5O-iringarna- medan
dessa dnnu dro i livet. Bolagets styrelse har
ddrfor medgivit, att denna utdelning av den
storre medaljen,med tillhorande gratifikation,
iterupptages. Vi avse att verkstdlla detta individuellt och personligt; det kan ju icke bli mer

Bofors Nobelkruts -

( For*. frdn.fiirtg. sida.)

Medvetandet om de risker, som folia med
virt yrke, har forpliktat oss att hr f.or ir intensifiera virt arbete inom brand- och olycksfallsskyddensomride. Vi ha hdr forminen att forlita oss pi en helhjdrtad och osjilvisk insats
frin brandmdn och skyddsombudoch det ar v\,r
fiirhoppning, att denna instdllning genomsyrat
all f6retagets personal.
Med denna instdllning och med en modern
saklig vi-anda, skola vi fora vltt fslsf2o till
fortsatt lyckosamutveckling.

dn ett fital anstdlldaav denna kategori irligen.
De som under mellantiden, sedan 79/t6, uppnitt dessa 50 tjdnstei"r, skola givetvis ocksi
bliva ihigkomna.
Vid denna hogtidlighet for ett ir sedanhade
jag tillfiille bl. a. framhlila, att den onormala
hogkonjunkturenvisadeteckenatt forsvinna. Si
har ocksi skett och kanske fortare dn man
tinkte sig. Minga av Eder eima sig sikert den
svira depression, som intr":d'ffadeph 2o-talet,
nl.gra Lr efter forsta vdrldskrigetsslut. Si stora
svirigheter och en si svir arbetsloshetsom di,
behova vi sdkerligen icke frukta nu; stat och
samhdllesti bdttre rustade.Men att svirigheter
redan iro hir och komma att oka, dr otvivelaktigt. Vi ha hir i landet och i synnerhethdr
i Bofors haft si mlnga ir av hogkonjunktur
att vi glomt bort att
och overfull sysselsdttning,
andra tider kunna komma och sikert komma.
Nu misie alla kraf.ter spdnnas till gemensamma anstrdngningar.An i dag ha vi faktiskt
icke fattat - det dr mitt intryck - att situationen ir en helt annan. An ha vi en ganska
hygglig sysselsdttnin
g hdr i Bofors, men det fir
icke fordiiljas, att orderstockarnasjunka. Nya
gemensammakraftansirdngningarmiste till och jag kdnner mig overtygad om att det skall
lyckas. Men vi miste se sanningen i ansiktet
och handla ddrefter."
Overingenjor Arvid \Wahlquist gav ddrefter
en klar och livlig redogorelseover Bofors Nobelkruts utveckling under de sistforflutna 21
iren. Foredraget finnes att ldsa som forsta
artikel i detta nummer av tidningen.
Musikkiren spelade "Visa i svenskfolkton"
av 'W. Peterson-Bergeroch si vidtog sjdlva
medaljutdelningen, som forrdttades av disponent \Wiikander och direktor Sohlman.
Arets medaljforteckning upptog 133 namn,
r32 henar och 1 dam, av vilka endast nhgra {it
anmdlt fiirhinder, darav 2 pi grund av utlandsresa i bolagets tjdnst. Sex flyglottor, froknarna
Anna-Greta Berg, Brita Bergqvist, Inga Bergendal och Karin \Tester samt fruarnaDagmar
Mollberg och Gerd Rosell, assisteradefortdffligt, fiste medaljerna ph kavajerna, delade ut
gratifikationskuvert och sig till att det hela
gick utan att klicka. Varje medaljor fick en
varm applid, innan han ldmnade podiet.
Som talesman for medali6rerna framtrddde
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Medaljutdeln)ngen: ttenne talare; d.isponent IlTijhander, sont
hd|.rade uilAomtten, iiteringenji)r lyahlqaist, sonz talad.e om
NobelAruts tlt{ecAl;ng ander de :irtldrJliltnd
25 dren, ocb
drtilleidircktiir
Lindin, ion lr/1mf6rde medalj6rernas ta.cA.
DOTOfStOtO

lrIlman.

Artilleridirektor Oscar Lind6n och tackade for
utmdrkelsernamed foljande ord;
"Jag har fitt den aran att vid detta tillfdlle
framfora ett tack till AB Bofors fri.n dagens
medaljorer for den hedersbevisning,som kommit oss till del.
Ndr Bolagets styrelse vid firande av 300irsdagen for Bofors-industriensgrundande beslot, att di och framgent till de anstillda med
minst 25 anstillningsir utverka Patrioiiska

t

Dagens enda kdnnliga nedalj1r, frl)Aen Li.ra Hagberg, Nobelhrut, tackar d.isponent IYijAander. DireAt\r Soblman
och Aantrer lY/redenberg, Tidabolnst,erAen, tog det bela
lrin
dett glada sidan. Boforsfoto Tillman.

Sdllskapetsmedalj och samtidigt overlzimnaen
penninggratifikation, syntes mig detta beslut
symboliseranigot ganska djupgiende.
I gamla tider _- vid den svenskaindustrins
fodelse - bestod vdl ett industriforetas av Aena sidan d"garenoch i andra sidan av de hos
honom anstdllda. Agaren var diktatorn; hans
vilja var allenaridande och forhillandet mellan
honom och personalenvar beroendepi" respektive dgares livsiskidnin g, jag skulle vilja iaga
samvete.I allminhet forefanns sdkerliqen en
avgjord kdnsla ftjr ansvar fcir personaleir,som
berittigar att karakterisera denna uivecklingsperiod som den patriarkaliska.
Men utvecklingeninom industrin gick vidare
- tidvis med sniillti. gsfart. Okad produktion
stdllde storre krav si.vdl pi. kapitaltiflgi.ng so*
pi foretagsledningoch tillging pi personal av
alla kategorier.
Bolagsformen infordes och den tidigare per-

sonliga kontakten mellan brukspatron och anstdllda kunde svirligen upprdtthillas under de
nya fijrhillandena. En period av osdkerhet
ridde, som kan karakteriserassisom arbetsstridernas period. Jag skulle tro, att anledningen
till de wirigheter, som under denna period var
ridande, bottnar i bristande omsesidig kdnnedom om och forstielse for de problem, som
olika kategorier av industrienspersonal har att
brottas med. Det dr att hoppas,att dennaperiod
av oppna strider pi arbetsmarknadennu stir
infOi iin avslutning, och att mellanhavandena
inom industrifiiretagen framdeles komma att
losas pi samfotstindets vdg, genom samarbete
mellan bolagsledningoch anstdllda. Hdrfijr erfordras uppskattning f-rLn bida hillen av det
arbete,to- ettuurpi sin plats presterar,och det
dr sisom ett tecken pi denna uppskattning av
arbetet, som jag ser den hedersbevisning,som i
dag kommit oss till del.
jag vill med dessa ord pi medaljorernas
vdgiar framfora ett tack till bolagets styrelse
ocf, verkstdllandedirektor for dagenshogtidlighet. Jag kan i detta sammanhangicke underlita
r"tt erinra om den insatspi samforstindetsvdg,
som presteratsav den store man inom svensk
- som unindusiri - doktor Sven $Tingquist
der en ling foljd av ir lett Bofors-koncernens
oden, och som efter en storartad arbetsprestation nyligen limnat oss for alltid."
HOgtidligheten avslutadesgenom att musikkiren-spelade "Kungl. Vaxholms Kustartilleriregementesmarsch" av S. Rydbery. ,- Sa ba.tkud"s alla inbjudna vid kaffeborden i
lilla salen, foailn och ute i parken bakom Samlingshuset. Som vanligt stod Karlskoga Lotiatai fOr denna del av Programmetoch serverade
ett utmdrkt gott kaffe med kakor, tirta och
fdrfriskningar. Under kaffedrickningen konserterade musikk&ren med ett ldtt och trevligt
^Progfam.
Innan man brtrt upp frin det trevliga och
gemytliga samkvdmet f,or att eventuellt hemma
fortiatt" festligheterna, tog Boforsfotogtaferna
Falk och Tillman fem gruppf otografiet av medaljorerna. Fotografierna iterfinnas i detta
nummer av tidningen.
EL
Aretl
Samlingshtset.r stora sal tid ned'aliutdelningen'
't'yllde hela tdnsrta delen au salen' Pi lriimrta
nredaliirer
binhen nedali|rerna pd "A", difuefter hela allabetet igenont
ill "6" pfr sista biinken. - Ttfrngt on, sdlisheten, men god
.rtiimning tid kalt'eborden i foai6n eftet tned'aliutdelningen'
Boforsfoto Tillman.

Sittande fr. v.: Karl Storm, Eric Strdm, Gunn4yAluesten, Arild. Aspelin, l{/iktor lYredenberg,Otcar Linddn,
GdstaEAbolm, luar Hagberg och Ake Segerberg.St&endefu. v.: Olof StLlbammar,loban F.2uguttsson, lobn
Eriksson,GustaaLarsson,Ture Eriktton, Artbur Sandelin,Anders M. lobanssonoch Tore Miir|.

Fiirteckning

iiver

Boforsverken

irets

medaljiirer

vid

och Nobelkrut

Age, lobn luar, Saaruare
Aluesten, Karl loharu Gunnar, Kontrollant
Aluik, Albin Emanuel, Gjutmdstare
Andersson, Axel Eduin, Sti.lsorterare
Andersson,N ils Edner, Transportarbetare
Andersson, Nils Gustau, Friisare
Andersson,Suen Ad.olf, Reparator
Ardinge, Artur Holger, Ft)rman
Aronsson, Dauid Sixten, F omi.dsfdrestd.ndare
Aronsson, Karl Sigurd.,Suaruare
Aspelin, Per Magnus Arild, Kontorist

Augustsson,Iuan Emanuel, U gnsskitare
Augustsson,I oban Ferdinand.,Forrdd.sarbetare
Berg, Gosta Valdemar, lngenjor
Berggren, Oskar, Hejargodssynare
Bergquist, Algot Valderuar, Filare
Bergkuist, Ejnar, T ransportarbetare
Berglund, Einar Elias, Ausynare
Bjorkstrdnz, Birger Elias, AutomatJaaradre
Book, Ander: Herntan, Betare
Boryd, Gustaa Sigurd, Fijrman
Bostrdm, Anders Bertil, Major
Brdthe, Gosta Valdemar, Stfrlprouare
Danielsson,Erik Inguar, Filari
EAholm, Karl Gi)sta, Ingercjdr
Nobelkrutarna bAnkade sig runt ett lSngbord i parhen bahont
Samlingshuset . . ., dkr Bofors nza:iAhfrr konserterade.
Bofotsfoto Tillman.
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Medaljtirer frin iivriga verkstadsavdelningat (VA, VE, VF, VP, VR, VT och W)
Sittandefu. v.: Folke O:tling, Erik lobantson,Aug. H. Eriktton, Helge Callendal,Bjarne Hedstrdm,Ligne Suartz,
Sigurd Carlsson, Tage Karlsson, Carl Lindgr.en,-KarJ FunAe ocb Nils Hiigg. Stiende i mellanraden: Tbore
Schtaarrz,Dauid. Arinron, Birger Bidrkttrim, Suen G. Lartson, Karl Sigurd Aronrson, HelgeV. Karlsson' Karl
Eriktson, SigaardHedlund,HolgerTallberg,Torsten Magnuston och lobn Forsell. Stiende i bakre taden: Erik
Hellkui$, Gunnor Carlsson,Kail Forslund.,Eric Franklin, Erih Sjddin, Sigurd Boryd, Saen Er)csson,Sixten Suedberg, Nils Ekman ocb Eduin Enborg.

Ekman, N ils, V erkt!gsslipare
Enborg, Karl Erik Ed.uin, Centerlesslipare
Ericson, August Herman, El, saetsarc
Ericsson,Daaid T eodor, Trdarbetare
Eriksson, lohn Erland, Offertingenjdr
Eriksson, Karl, T ransportarbetare
Ericson, Suen Uno, Fdrman
Eriksson, Ture Birger, Fdrman
Eriksson, Osten Agar Uno, Forman
Erneai, Karl Gustaa, Ingenjor
Esphammar, Alf Bernhard, Til)arbetare
Flood, Gdte Gunnar, F(AJare
Forsberg, Gunnar Paul, Fdrman
Forsell, lohn Mauritz, Filare
Forslund, Karl Ragnar, Forman
Franklin, Eric, G odsktirare
Fransson, Gustaa Leander, Groaarbetare
Frost, G ustau V alfrid., T riiarb etare
Funhe, Karl Rudolf , Verktygsutliimnare
G aude, Enar F olAe, Karusellsaaruare
Goude, Bengt Sigoard, Ritsare
Grundstrdm, Axel N atanael, V erktygsutli)mn.
Gri)nby, Birger Gustaa Vilhelm, Pldtslagare
Gustausson,Axel Folke, Fdrrnan
Gustausson,Gustaa Frithiof , Monteringsarb,
Gustafsson,Oscar Viktor, Fdrman
Hagberg, Knut luar, Konstruktiir

Hagberg, Lisa Gudrun, Krutbruksarbeterska
Hahne, Karl Helmer Lennart, Hl)rdn-hii)lpare
Hedenblad, Gustau Erik, lngenj1r
Hedenkaist, Hugo Herman, Friisare
H ed.land, Lar s Si guard, PI i't slagarebantI angare
Hedstrdm, lohn Bjarne, Kontorist
Hellkaist, Karl Erik, Bitr. fdrman
Hellstri)m, Hilmer Alex, Suaruare
Hellstrt)m, Karl Euert, Planeringsingenior
Hjelm, Karl Einar, Ausynare
Holm, Al bin, Byggnadsarbetare
H)igg, Nils Gustaa Bertil, Montiir
lansson,lohn Emanuel,Ingenjdr
I ohansson,Anders Mauritz, Ftirri.dsman
I obansson,Aa gust Daniel, T rkarbetare
Johansson,Erik lohan Rudolf, Filare
I ohansson,I ohan V aldentar, Filare
loltansson,Per Gustau Gunnar, Ingenjdr
lohansson,Osten Alrik, Reparatdr
lonsson, Helge Natanael, El. montdr
losefsson, Karl Henrik Augustinus, Krutbruksarbetare
Callendal, Oskar Hel ge, V erkstad.singenjdr
Carlsson, Arendt Gustau, Konstruktiir
Karlsson, Euert Fritiof , Suaruare
Karlsson, Gustau Ad.olf, Trkarbetare
Carlsson, Gustaa Alrik, Groaarbetare

+

Medaljiirer frin Byggnadsavdelningen,Elektriska avdelningenoch Metallurgiska avdelningarna
Sittandefr. v.: Nl/r Laurell,Nih PatrikPalnz,Karl G. Pertton,DauidErikston,N)lsE. Andersson,
Albin Ala)k,
FolAeGustausson,
GdstaBrrtlbe,Bertil Strotnberg,
Hilnter Reinholdxonocb lt,an Augustston.St&ende
fr. v.:
Axel Anderssort'
He/tnerHahne,And,ers
Book,Gustau
Frdntson,
OskarBerggren,
Karl LZantlerstog,
GustauFrost,
G_eo.rg
Karlston,RobertTornquitt,G.a1t.a
n7g Daryi.l.lobanssott,Alf Elfhammar,GustauHed.enblad,
Agar
EriAsson,
Helge lonsson,StenStendabloch Fritz Ni/ston.

+

+

Karlsson, He!.8e Valfrid, Forrnan
Karlsson, loltn Georg Otto, Grouarbetare
Karlssott, Karl Alex, Nitrerare
K-arlsson,K,arl Tage Axelias, Verktygsfriisare
Karlsson, Knat Arent, Ausynare
Carlsson, Oskar Gunnar, Filare
Carlsson,
Pldtslagare
-Sigurd.Valdemar,
Larsron, SuenEdain, ForAokare
Larsson, Suen Gustau, Suaraare
Laurell, Nils Emanuel, Murare
Leandersson,Karl Leander, Groaarbetare
Linddn, Oscar,Artilleridirektor
Lindgren, Carl lYaldernar, Filare
Lundell, Torsten Vilhelm, Filare
Li)fstrand, Gustau Lennart, Saaruare
Magnusson, Torsten Magnus, Suaruare
Mork, Tore Fritiof , Brandaaht
N_il,sson,Fritz Georg Eugen, Tiliarbetare
Nilsson, Gdsta Harald, Suaruare
Nygren, Karl Herbert, Filare
O_lsson,K,arl Sigfrid, Friisare
Palm, Nils Patrik, Reparator
Palmquist, Saen Isidor, Monteringsarbetare
Persson,Karl Gustau, Grouarbetare
Pettersson, Gustaf Natanael, Apparatskotare
Pettersson,Karl lohan, Kratbraksarbetare
Pettersson,Karl Valdemar, Truch,fdrare
Reinholdsson,Kar/ Hi/nter, Finsnickare
9

Sandberg,Frans Albin, Krutbraksarbetare
Sande/ii, SeuedAt.tur Eduard, Konstruktor
Schuartz, Karl Tbore, Fdrman
Segerberg,Ake Thure Gastaf, Konstruktdr
Siiberg-Akerberg,Torgny, Ausynare
Sj6din; Erik Fri"dotf, irirrksaptroorc
Skotte, Nils Emil'Gunnar, Syi.ablandare
Stendabl,Sten lyilhelnt, Auiynare
Stonn, Karl Bertil, p/anerare
Stt,i)m,Gustau Eric, Kalkylator
Strdmberg,Anders Bertil, Fijtman
Sfilhanntar, Knut Olof , Ritare
Sundemar, Suen luar, komespondent
Sundstrdm, Karl Arne, Forian
Suartz, Ligne Herman, Verkstadsingenjor
Suedberg, Nils Sixten, Verktygssadraare
S)iker, Dauid Leo Leand.er,Nitrerare
Tallberg, Holger Artur, Filare
Tornqa/st, loian Robert, Forrdd.sarbetare
lVahlgren, HolgerGunnarBertil, Kanonborrare
lvallin, Nils Fiedrik, Ingenjor
Vesterlund, Karl RabeniTiuckfarare
Vestmark, Tore Gustau Fredrik, Verkstadsing,
lVredenberg,And.reaslViktorEmanuel,Kanryir
Zettergren, Nils Gerhard, Filare
Abrn, Eduin Harald, Rebaratdr
Astling, Karl August Fo/'ke, Fonnan

Medajiirer frin Nobelkrut
Sittandefu. v.: Iuar Sundemar,Alex.Karltton, Per lobansson,K. G. Erneui,Lisa Hagberg,SaenE . Larsson,lohn
Eaerl Karltson,Nih Skotte,Otcar Guttaatlantson ocb Gustaf Pettertson.Stiende: Daild SiiAer,Alhn Sand.berg,
ton, Albin Holm och Einar Bergkait.

Medaljiirer frin Kanonverkstiiderna (VK 10-VK 80)
Sittandef r. v.: Bengt Goude,Inguar Dauidtton, Nils Zettergren,!orsten Lundell, A. N. Grundstrdm,Tore VettmarL, Herman Hed.enquitt,Arne Sundilrdm ocb Enar Gaude.Stiendei mellanraden:Torgny Sji)berg-Akerberg,
K. Arent Karlsson, Lennart Li)fsrand., Friliof Gustautton, Karl Herbert Nygren, Valdemar lobansson, Einar
Berglund.ocb Einar Hjelm. Stiende i bakre raden: Hilmer Hellstrdnz, Saen Palmqai$, Bertil Wablgren, Algot
Bergqilst, Karl Sigfrid. Olsson, Nils Anderron och GaiteFlood.
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TROTLHATTAN OCH TURKARNA
Av Fil. dr. KNUT
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Det svenskaordet lokomotiv dr vdl ndrmast
ett l6.neordfrin engelskan.Det engelskalocomotive dr i sin tur ett frin latinet konstruerat
ord; loco movere betyder rora sig frin stdllet.
I jarnvagarnas begynnelse foreslogs andra
svenska namn for lokomotiv, t. ex. &ngvagn
eller dragvagn; de ha emellertid inte slagit
igenom. Det finns emellertid ett land, ddr ordet
for lokomotiv har svensk extraktion, fast det
inte precis liter som hogsvenska.Det dr Turkiei. Det har berdttatsfor mig av personersom
helt nyligen gdstat turkarnas land, att ddr kalla
arbetareoch bonder ett lokomotiv for "Nohab".
Och Nohab dr en initialforkortning for Nydqvist & Holm Aktiebolag i Trollhdttan.
I en av Agatha Christies bdsta och mest
kinda bocker, Murder on the Orient Express,
finns det en mycket levande beskrivning av den
s. k. Taurus-expressen,
som for den store detektiven Hercule Poirot over det inre Turkiets
snoholjda bergskedjorfrin Aleppo till Istanbul.
Det dr bistert kallt ute, men varmt och behaghgt i vagnarna; en tigforsening uppsti"r, men
den forlorade tiden tas snart in. Ldsarenm&ste
fi det intrycket, att jarnvagarna i Turkiet airo
mycket vdlskotta. Bide loken och vagnarna ;iro
byggda vid Gota dlvs strinder. Hdrom kan man
liisa ndrmare i ett stort och magnifikt utstyrt
arbete, betitlat Construction des lisnes de chemins de fer lrmak-Fiiyos
et bebzipasaDiyarbekir.
Saken har en ling forhistoria. Ar L847 borjade tvh herrar som hette Antenor Nydqvist och
Cad Olof Holm och niqra till med en verkstad
vid Trollh attan; bakom stod som vanlist i
denna trakt som kredit, och uppslagsgivareNils
Ericson. I deras mekaniska verkstad framstilldes litet av varje, troskverk, syklumpar, plogar,
klocklod, si sminingom vattenturbiner.Det var
ett solitt och forsiktigt upplagt foretag. Si. kom
jdrnvdgstidevarvet.Nils Ericson fick en ekonomisk makt och ett ekonomiskt ansvar, som
knappast nigon fore eller efter honom igt i
Sverige. Efter mycken betdnksamhetoch indlosa diskussioneroch iltriger kunde Nydqvist
Med Svenska Dagbladets medgivande publicerar B-pilen
d e n n a a r t i k e l , s o m s t o d r t t liisa som "understreckare" den
9 juli 1953.

1.1,

HAGBERG

& Holm hr 1865 leverera ett forstklassigt
lokomotiv.
Det hette Trollhdttan och var en prydlig
foreteelse; det kan alltjdmt beundras i Jarnvdgsmuseeti Stockholm.Dessforinnanhade det
gjort trogen tjdnst; man fann vid Statensjdrnvagar, att dessasvenskalokomotiv inte i nigot
hdnseendevoro de utldndska underlaigsna,och
vdnde sig till Nydqvist & Holm med bestdllningar. Firmans tionde lok levererades 1868;
det hogtidliga tillfdllet celebreradesmed en
stor fest for de anstdllda arbetarnaoch deras
familjer. Tio ir senare var firmans hundrade
lok fdrdigt; lokfabrikationen hade blivit dominerande inom foretaget. Holm, som fann den
snabbaexpansionenoroande, avgick 1,872,men
Antenor Nydqvist stannade kvar i foretagets
ledning dnda till sin dod I)I4; han var dh 97
ir gammal och hade ldnge hyllats som en av
den svenska industriens frdmste. Patron, som
han kallades,hade sedan1896 haft sin son till
medarbetare;det stora foretaget bibeholl karaktdr av familjebolag. Det tusende loket fdrdigbyggdes 1912. Det forsta elektriska loket hade
levereratstill Vargon redan \897. Nydqvist &
Holm hade blivit ett vittomspeinnandeforetag.
Firrnan hade fitt en ny specialitet i tillverkningen av turbiner for kraftverken. Till dess
kunder horde kraftstationerna bide i det ndrbeldgna Trollhittan och i det fjarran Porjus.
Si kom det forsta vdrldskriset och efter
kriget krisen. Nydqvist & Holm Jrabbadessom
andra foretag av depressionen och tillverkningen sjonk. Och si kom plotsligt I92O en
bestdilning fri.n Sovjetryssland,formedlad av
Nohablok

uid proubelastning aa en jiirnudgsbro pfr linien
i Turkiet.

Febzipasa-DiyarbeAir

i Istanbal.
Nohablok pfr SirAecibangfirden

en i Trollhdttan fodd affdrsman,pa 1.000lokomotiv, den storsta bestdllningen i sin art i
jarnvd.garnashistoria.
Hdndelsevis ritkar jag minnas detta mycket
vil. For att istadkomma denna leveranskrdvdes
forst och frimst vdldiga krediter; min fader
som var direktor i en engageradbank och hade
ringa tillit till Sovjetryssland,avgick frin tjdnst
och styrelseoch spidde Ragnariik mest var dag
till dess han fick rdti. De valdiga krediterna
beviljades emellertid; Nydqvist & Holm kom i
nya hdnder; gamle patron Nydqvists sonson
satt dock med i styrelsenoch ddrmed bevarades
nominellt kontinuiteten.Vildiga fabriksanldggningar byggdesvid Trollhzittan; 3.000 arbetarc
anstdlldesvid foretaget. Lastkaj och transportfartyg krdvde vdldiga belopp. Men loken levererades och i Trollhdttan levde man glatt pi
den stora penningtillstromningen. Det var arbetsloshetoch brist ph mlnga stillen i Sverige;
Trollhdttan blev, som en mycket sakkunnig
iakttagare uttryckt det for mig, ett svenskt
Klondyke. Aldrig har det varit si hdrliga tider,
strilande tider i Trollhittan, fast man dir sannerligen varit med om itskilligt.
Stadshuset och Stddrbibliateket (t. u.) i Trollhiittan. Sistniimnda byggnad, gatnla tingsht'rset, har enl. farf. rekord i
a r h i t e A t o n i s k . ' f u l h e t .F o t o 1 ) 2 1 .

Kontraktet med Sovjetrysslandvar behdftat
med vissa svagheter.Mycket prutades ej men
hdlften prutadesgenast.Sovjetavbestdlldehalva
lokleveransen.Och ddr stod man i Trollhdttan
med en vZildigt uppbyggd industrianldggning
for massfabrikationav lokomotiv, ddr ingeniing
fattades utom kunder. Den enda egentliga behillningen var att namnet Nohab blivit vdrldsbekant.
Situationen blev katastrofal, inte ban for
Nohab och Trollhdttan utan ocksi for den
kreditgivande banken. Massavskedandeav anstdllda kunde inte undvikas. Nohabs ledning
sokte sig hit och dit; man provade pi det ena
och det andra; i Argentina fick man bra och
hederligt betalda bestdllningar;men dei forslog
inte lingt. Man byggde elektriska lok, motorvagnat och dieselmotorer, men det var med
hjiilp av vdxlar uttagna pi. framtiden.
Det blev vin gamle bundsforvant mot Ryssland, detta Turkiet, vars politiska oden under
irhundraden oi ett si sdllsamt sdtt varit forknippade med vira egna, som denna ging kom
Trollhdttan och Nohab till hjalp. Ar 7926 inleddes forhandlingar mellan Nohab och Hans
Excellens Behic Bey, minister for statliga arbetsforetagi Turkiei.
trdfResultatetblev, att en overenskommelse
regeena
sidan
den
turkiska
fades mellan 3.
ringen, i den andra Nohab, som med sig
associeradetvi stora danska ingenjorsfirmor.
Danskarna skulle svara for sjdlva banbyggandet: Nohab stod for leveransenav den rullande
materielen, lokomotiven och jdnvdgsvagnarna.
Enligt kontraktet skulle Nohab leverera 100
specialkonstrueradelokomotiv och t.500 vagnar; bestimmelsernablevo sedan nigot modifierade. Det var ett vdldigt foretag som borjades och genomfordes.Det dr betydligt svirare
att bygga Jdtnvdgari Mindre Asien dn i mellaneuropeiskasl2ittleinder.Turkiet ir ett bergland
med motstrdvig mark for baningenjorer.Tunnlar och broar och viadukter, roterande snoplogar, avvagningmellan militdra och merkantila
synpunkter,organisering av ett helt kommunikationsdepartementmed improviserad sanitetstjdnst, ordnandet av transporten frin Trollhdttan till Turkiet, det var mycket att sti i.
Si mycket dr sikert, att utan Nohabs leveranser hade Turkiet knappast varit den makt
det var under andra vdrldskriget. Att den unga
turkiska nationalstaten kunde visa sin sjdlvstdndighet mot hot och krav bide frin Hitler
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Trollhiittefallen dr 1917.

Foto ur Trollhdttans Bildarkiv.

och Stalin har i nigon min sitt sambandmed
ingenjorerna vid Trollhittan. Och vad denna
turkiska styrka betydde ur vdrldshistorisk synpunkt, framgl.r med all onskvdrd tydlighet av
Churchills The SecondlYorld War,
For Nohab var det turkiska foretaget endast
en station p6. vzigen. Med samma danska firmor, Kampmann, Kierulff och Saxild, uppbyggdesde persiska jarnvagarna;i ett planschverk med spansk text, kort och gott kallat
Nohab och tryckt 7944, fhr man ett ganska
overvildigande intryck av de transiranskapullmanvagnarnas elegans. Men ddr finns ocksi
mycket annat att besk&daoch beundra: hydroelektriska anlaggningar vid Volhov i Sovjeiryssland och vid den urskogskldddafloddalen Lubilash i Belgiska Kongo; turbinerna ha byggts
vid Trollhittan. I dag d.r det mindre lokomotiven dn dieselmotorerna som prd,gla tillverkningen i Nohabs stora verkstdder. Och sf,.
vapenleveransen.Sedan 1936 dt Nohab sammanknutet med Bofors.
Egentligen borde man vara mer intresserad
av propellerturbiner med lophjulsreglering dn
av forstorelsevapen,men forstorelsevapendro
ocksi forsvarsvapen,och det ir nog vapentillverkningen som mest fangslar en lekman i
Nohabs stora verkstdder.Kanoner dro lettfattligare dn motorer for en humanistiskt orienterad besokare; deras samhilleliga vdrde beror
pi it vilket hall de riktas. I varje fall dr det
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Nohabs industrianld ggningar som mest imponerade i Trollhdtran.
Ty det finns en som med priset av sitt liv
fitt betala all den verksamhet,all den virldsomspdnnandenyttighet, som hdmtar kraft frl,n
Trollhdttefallen. Det dr naturen. Det ir mycket
som ir sevirt kring Trollhattan; knappast staden sjdlv, fast dess stadsbibliotek torde vara
ett rekord av arkitektonisk fulhet; men dlven
nedanfor de forna fallen och landskapetsstora
linjer. Men sjdlva fallet dr dott, si dott som
nigonting kan bli.
H. C. Andersenhar i sin resebok"I Sverise"
beskrivit en afton vid Trollhittans camla slussar: "Aftonen var si stilla; i den djupa ron
hordes Trollhdttefallen som var det en kor av
hundra vattenkvarnar,alltid en och sammaton,
blott en, och i den ijod ett djupt, miiktigt din,
som tycktes ni ner igenom jorden, och mitt i
allt detta f<irnams naturens oindliga stillhet.
Plotsligt flog en stor figel ut frin triden, si
tung fliig den in i skogen,ner mot fallen. Var
det Bergets ande? - LAt oss tro det, det dr
"
intressantast.
Ingen skall mera lyssna,till Trollhittefallens
stimma. Men mycket miste offras om mycket
skall vinnas. Kring de romantiskt skona fallen
var det ganska vidriga samhdllsforhillanden i
gamla dagar. Fallen ha fhtt do for att mdnniskorna mitte kunna leva. Det dr poingen i
relationen mellan Trollhdttan och turkarna.

oo

NAGRA ilIINNDIT FRAN BOFORS HYTTA
Av fdrremastnAstare
OTTO
N?ir jag for ett par hr sedan avslutade en
41-hrig anstdllning vid Aktiebolaget Bofors
skrev jag ned en del minnen, som kanske dro
av ett vissi intresse for de yngre av B-pilens
ldsare.
Orn man gir tillbaka till ir 1905 och forsoker att bedomade olika avdelningarna,sAyar
hyttavdelningen den bdsta, lokalerna var nyuppforda och hyttpiporna moderniserade.Martinverket och storre delen av stilgjuteriet var
dL gamla och otidsenliga. De mekaniskaverkstdderna bestod av tvl. linga skepp samt ett
tvdrskepp, som kallades for "Norge", emedan
det uppforts i sambandmed en norskbestdllning.
Nigon inhdgnad fanns ej utan allmdnheten
fick fritt passerainom bruksomridet. Sdrskilt
om lordags- och sondagskvdllarnakom mycken
ungdom och dven dldre och beskidade utslagen
frin hyttan och tappnin garna.i martinverket.
Brukskontoret var litet och primitivt inrett;
samtliga 6-8 bokhillare jdmte brukskassoren
satt i samma rum. Bokhillarna satt som krikor
uppflugna pi sina stolar vid de hoga skrivpulpeterna. Pi tal om brukskassorenkan ndmnas,
att d|varande kassorenblev mycket arg ndr ar
betarna kom in och begirde forskoit.

KARLSSON

dens fdstning byggdes och Bofors tillverkade
bestyckningentill fistningen. Det var mycket
tunga saker, bl. a. pansartorn, som vdgde 30
ton fardiga. Dessa skulle fraktas pi smalspir
frin verkstadenupp till nuvarande ovre nivin
for att s.edanmedelst en kran, som drogs for
hand, hissasupp p3. den bredspiriga jd,rnvdgsvagnen. Tornen drogs av tio par oxar och en
hel massa gubbar skot pi under transporten
frin verkstadentill lastningskranen.Stigningen
var mycket kraftig forbi nuvarande trikolshuset upp till kranen. Det tog ocksi en dag, 10
timmar, for L5 man och 20 oxar att flytta och
lasta ett pansartorn.Mycket v2isenvar det ocksi; gubbarna skrek och oxarna vri.lade for att
overrosta vatandra. Nu utfores samma arbete
av 2 man ph z timmar. Timpenningen for en
grovarbetarevid Bofors var d& 16 ore.
PL tal om transporter,si hdnde det en ging,
att vi skulle lossa ett underlag (prisma) for en
av de stora hyvelmaskinernaoch pi smalspiret
frakta ned det till kanonverkstaden.Det var
is pi rdlsen och mycket skarp lutning. De gamla
vana arbetarna forestdllde formannen, att det
ej skulle gh bra att bromsa ned vagnen utan
anhill. Formannen,en gammal envis och hog-

Pi den tiden hade bolaget en gammal segelskuta pi Mockeln for transport av sand till
gjuteriet. Skutan hade tre mans besdttning.Avloningen utbetaladestill dessagemensamtoch
inskrevsi en motbok, som forste man i bitlaget
hade hand om. Ndmnda bitsmdn hade en vacker dag ankrat sin skuta utanfor "Ndset" i och
for oldrickning, men pengarna tog slut, och
fcirste man miste gi hem efter motboken och
ta ut forskott. Inkommen pi brukskontoret
visade det sig att han tagit fel bok och fitt en
av sina barns abc-bocker,som han stack fram
till kassoren.Det var absolut ingen sondagstext
som serveradesav kassoren.En av bokhlllarna
sprang sedan upp och skulle kasta ut manflen
ifrhga, men det blev ingen ldtt sak. Bi.da slog
rnot dorren till bruksforvaltarenskontor. Denna
gick upp, s& att bida ramlade in till bruksforvaltaren, som emellertid var hygglig och avgjorde saken till bitsminnens fordel.
Min forsta anstdllning vid Bofors var som
transportarbetare.Det var vid tiden som Bo-
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dragen gubbe, tog emellertid ingen notis om
vad arbetarna sade. Gubben var mycket stolt
over sin, som han sjdlv trodde, mycket hoga
ansilllning, och uttryckte sig ofta som om hela
Bofors framtid hdngde pi. honom. Ndr ailtsi
prisman lhg dar pi vagnen, kom denna i rullning; man horde bara ett rassel efter vagnshjulen och om nigra sekunderlig prisman i tvir
delar i sjon. Di var det en gammal arbetare,
som gick fram till formannen och mycket sdvIigt sade: "YlIar Bof6sch pn dej nu ocksi"?
Efter nigot 5.r biev jag forflyttad till hyttavdelningen, som kordes i kontinuerlig drift med
8 tim. arbete och 8 tim. vila sivdl vardag som
son- och helgdagar. Fortjdnsten var gannterad
till I kr. per dygn med tz timmars arbetstid.
Tonlonen gick dock aldrig upp till garantien.
N&got loneavtal existeradeej for hyttarbetarna
pi den tiden. Vi fick ej heller intrdde i Jdrnoch metalls avd. 76 Bofors, som pi den tiden
var avsedd for "finare" arbetsgrupper.
Jag kommer sdrskilt ihig forsta gingen vi
hyttarbetare kom overensom, att vi skulle begara f.orhandling om nya avloningsbestdmmelser. Jag kom med i underhandlingskommitt6n,
som begdrdeforhandling med divarande disponent \Tijkander, inte nuvarande disponenten,
som di var endastunga pojken. Vi fick lofte att
fi. komma upp och resoneraom avloningen och
blev ocksi mycket veinligt bemotta av disponenten. Vi framforde vira synpunkter och disponenten satt tyst och avlyssnadevad vi hade att
anfora. Men si blev det hans tur att tala och
det giorde han pL ett sidant sd.tt,att han kunde
ha fitt vilken mdnniska som helst att tycka
synd om bide honom och bolaget. Han erkdnde
villigt att vi hade for lig avloning och for ling
arbetstid, men framholl att konjunkturerna pi
vdrldsmarknadenoch likas6.bolagets ekonomi
var sidana, att nigon fordndring i avloningsform&nerna ej ldte sig goras. Jag tror, att om
han hade begeirtdet, si hade vi gitt med pi., att
han f6.tt taga :iven den lilla avloning vi hade.
Ar I9o7 kom det en ny avdelningsingenjor
till hyttan. Utan nigon begd,ran frhn arbetarhill erbj6d han sig att tillsdtta ett tredje skiftlag vid hyttan. Vi trodde di, att vi hade att
gora med en person, som var nigot vrickad i
knoppen men vi fick snart se, att si ej var
fallet. Han ordnade om arbetsfordelningensi,
att den personalsom fanns rdckte till 3 skiftlag
och dnd8,fick han 4 man over. Bida Darterna
var storbelitna med det nva arbetssvstemet.
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Bofors hytla: Foto Ingenjdr Karl Svanberg omkring

1909.

S5.kom storstrejken1909. Upphovet till denna strejk var ju motsdttningar mellan hamnar,
betarna och dess arbetssivare och den forde
med sig den sorgliga hdndelsenmed Amalteamdnnen. Strejken berorde inte si mycket Boforsbolaget.Vid hyttavdelningenblev det ingen
driftsinstillelse och de ovriga avdelningarna
gick ocksi, ehuru med viss inskrdnkning i
driften. Visserligen vann arbetsgivarna till sist,
dven i linga loppet kanske forlorade de dndi
just genom denna seger.
Efter denna konflikt ingick fackforeningsrorelseni ett nytt skede.Jdrnbruksarbetarna
beviljades intride i Jdn och Metall, och huvudorganisationerna borjade ph att gora upp
riksavtal. Sedermeraforhandladeslokalt vid de
olika foretagen. Undertecknad valdes till Bofors hyttarbetareklubbs1:e ordforande, vilket
uppdrag jag innehadetills jag blev arbetsledare
fu 1928. Szittet att fora avtalsforhandlingar
undergick under dessair en vdsentlig fordndring till det bdttre. Vid de forsta forhandlingarEu lag friuilliga Aolliinpare under rtorsttejhen 1909. Nr 4
ocb 5 frfrn ilinster iiro AaptenGustal lVablberg och ingenf\r
Karl Saanberg.Foto ur ingenj6r Svanbergsalbum.
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BesAichningi Bofors hytta: Foto Pontus Andersson1.925.

na mtittes forhandlingsparternanastan som de
storstaovenner,knytnaivarnaslog i borden, man
anvinde otidiga uttryck mot varandra, och den
som var virst ansigs som en god forhandlare.
Vid Bofors fijrekom emellertid aidrig frln
foretagsledningenssida nl,gra forsok att motarbeta fackforeningsrorelsen, vilket ph den
tiden ofta hinde vid andra bruk. Arbetsgivarna
och deras organisation ansig till en borjan, att
arbetarnaendastskulle utfora sitt arbetemedan
foretagen sjdlva skulle avgora hur stor avloningen skulle bli. Detta gjorde, att en stor misstro uppstod mellan parterna.
Allt gick emellertid relativt lugnt fram till
den stora jdrnbrukskonflikten hr 7923, som varade ndra 7 mlnader. Hade Bofors kunnat
underhandlamed sina arbetarelokalt, hade helt
sdkert ingen konflikt uppstitt hdr, men nu
mi:ste huvudorganisationernasdirektiv foljas.
Visserligen tillkeimpade sig jeirnbruksarbetarna
nlLgta fh, ores forhojning i timmen, men det
driijde ndra nog en hel livsldngd innan forlusten under konflikten kompenserades.
Foretagen
i sin sida fick svira efterdyningar, och for
ovrigt fick ju hela landet ekonomisk kdnning
av den lilngvariga konflikten. Med litet god
vllja fr?n bida parternassida borde det ha ghtt
att forhindra en dylik arbetsinstdllelse.
Och jag
vill pisti, att om konflikten intraffat nu, si
hade den avvdrjts.
Det saknasdndock inte roliga podnger frin
ndmnda konflikt. Vid Bofors lhg all tillverkning nere. Det var endast n6.gragamla oorganiserade arbetare och en del ingenjorer som utforde en del lossningsarbeten.En gubbe holl
pi och lossadeindustrived inom bruksomridet.
Undertecknadgick forbi en dag och framstdllde
di foljande frhga till honom: "Tycker Du inte

det dr otrevligt, att stl hdr och lossa ved".
Svaret blev: "Dd a da, att veden dr si isig".
En annan gltng tillsporde en viss Boforsingenjor en av sina arbetare om det ej blev
fattigt for arbetarnandr de gick utan sysselsdtt'
ning under si ling tid. Svaret blev: "Nog blir
det dei alltid, men jag ska sdga ingenjoren, att
vi dr si mhnga att deia pi fattigdomen, si det
blir minsann inte mycket pi oss var".
Jag kan ocksi tala om en annarrlustig historia, som tilldrog sig efter konfliktens siut under
ett nattskift i hyttan. Divarande masmdstaren
kom ned och bad oss foija med upp till bostaden och ta en tjuv, som huseradei hans vind.
Detta var ett behagligt uppdrag for oss yngre
arbetare.Rustade med forsvarliga avlivningsverktyg frin hyttan, tlgade vi ivdg med masmdstareni titen. Framkomna till bostadenslog
vi vakt kring hela huset. Trappuppgi.ngen till
vinden gick frin en liten altan p6"gavelsidan.
Pi. denna altan stod masmdstarenoch sa pi sin
dalmasdialekt, att vi var mhnga man och vZil
utrustade och att dei bdsta for honom var a(
ge upp utan motstind. Si oppnade han dtjrren
och "kattjuven" tog ett spring genom hela forsvarslinjen.Jag fiirmodar att den tjuven ej kom
tillbaka.
Vi dr nu framme under det skede av min
Boforsanstdllningunder vilket jag tjdnstgjorde
som masmdstare.
Sjdlva sdttet att tillverka tackjd-rnhar under
de minga hr jag verkade vid Bofors hytta ej
genomgitt n6.grarevolutionerandeforindringar.
Produktionen har visentligt hojts under dessa
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lr, mycket beroendep3.att maimen anrikatsvid
gruvorna, byggandet av sintringsverket samt
forcering av driften genom att anv;inda hogre
bldstertryck och biistertemperatur. Froduktionen var ca 100 ton per vecka neir jag borjade
vid hyttan; rcr jag slutadekunde vi framstilla
ca 3OOton. Tackidrnetskvalitet forsokte vi alltid h6.lla hog och fordringarna pi tackjdrnet
stego ocksi under iren. Prover togs frhn varje
utslag och analyseradesfor kisel, mangan, svavel och fosfor. Sdttningsgraden antecknades
ocks8..Forr korde vi tvi sorters tackjdrn, lancashire- och martintackidrn. Under senare er
forekom endastmartintackldrn i Bofors.
Masmastaryrket dr mycket intressant. Man
ldr sig genom ling praktik och med aktgivande
pi en mdngd smidetaljer, att folja och bedoma
smdltningsprocessen.Men dessa "minnen"
skulle bli alltfor l&nga om jag skulle gi in pi
alla dessafaktorer.
Mhnga svi.righeter kan ;iven uppsta ndr man
skoter en masugn. Hdr m3. sdrskilt n;imnas en
tid som var nog si besvdrlig.
Vi hade overgitt fr\,n ett ra.rnmatstdlle av
dldre iyp till ett stdlle uppmurat av eldfast
tegel och kort iging pi vanligt sdtt, och allt
gick bra, och vi hade vad vi fackmdn kallade
en fin hyttging, nar pi endast nigon timme
hela masugnen blev kall. Jdrnet i stdllet stelnade till en klump. Jag forstod genast, ati
overdelen av stdllet hade ramlat ned och forstort slaggen.Vi kallade pi alla mojliga hyttexperter for att fh ghngpi processenigen, men
allt var lonlost.
En vecka gick och alla sakkunniga forklarade, att enda sdttet att klara situationen var
att skjuta sonder nedre delen av hyttpipan och
sedan mura upp stdllet pi nytt. Si en kvdll
frhgade j^g divarande avdelningsingenjoren
Holm om alla experter hade rest. Han svarade
att si var fallet och att det ej iierstod n5.got
annat att gora, an att skjuta sonder hyttpipan
och det stora jirnklot, som l3g inuti.
Jag sadede till ingenjor Holm, "att om alla
experter har rest, si torde vi kunna borja att
kora igen". Han glodde forvinat pi mig och
utbrast: "Varfor har masmdstarndrojt si ldnge
med det da?" Jag svarade: "Iag bojer mig
garna for vetenskapenoch experterna forklarade for mig, att alla forsok voro lonlosa, men
si kom jag slutligen pi en annan id6, som jag
tror kommer att visa resultat."
Ingenjor Holm lovade di, att jag skuile f6,
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forsoka min metod och si avidgsnadehan sig.
Jag bad di arbetarna att bygga en stdllning si
hog att vi kunde komma ovanfcir jdrnklotet
samt mejsla ett stort hil pn murviggen. Ndr
s5.skett konirollerade jag, att det var eld kvar
i trdkolen. Sedan gick jag upp till overdndan
pi hyttpipan och oppnade uppsdttningsmilet.
Jagberaknade,att med det stora drag som uppstod i hyttpipan, skulle luftillforseln bli si stor,
att trdkolen skulle forbrinna och alstra en
temperatur tillrdckligt hog for att smdlta klotet. Detta antagande visade sig ocksi vara
riktigt.
Ndsta dag pi morgonen, d6. ingenjor Holm
kom ned, hade vi smzilt tackj;irn, si att det ej
fick rum i formarna, utan runnit ut over hela
golvet. Vid detta tillfzille ldmnade jag ej hyttan
pi en vecka och sov endast ni.gon smistund
emeilanit. Vi fortsatte sedan att blisa hyttan
en ling tid efterit innan vi s5.sminingom fick
stdlla om igen.
Det ofta forekommande ombvtet pi avdelningsingenjorer skulle jag vilja rdkna som en
nackdel for bide arbetarcoch arbetsledareoch
foretaget som si"dant.Under min anstdllningstid vid Bofors har jag arbetat under nio olika
ingenjorer, av vilka de flesta nu bekldderchefsplatser vid olika foretag. Den forsta avdelningsingenjoren jag arbetade for var Erland
Pehrson, numera gammal men vid god vigor
och bosatt i Karlskoga, sedankom Ake Danieisson som rir dod sedanflera 6r tillbaka, Svenvon
Hofsten, teknisk chef i Domnarfvet. Nr 4 var
vhr nuvarande disponent Evert Sflijkander.
Ddrefter hade vi Claes Geirot. nu direktor for
oljeverket i Kvarntorp, Tryggve Holm, som ;ir
direktor for Svenska Aeroplanaktiebolaget
(SAAB) i Linkoping. Nr 7 var Ake Lundberg,
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iiveringenjor hos Rikskommissionenfor ekonomisk fiirsvarsberedskapi Stockholm, f.olid av
Govert Helmer, som dr overingenjor i Sandviken. Den siste, som tjenstgjorde medan masugnen kordes senast,var Erik Sunstrom, som
blev teknisk direktor i Gunnebobruk.
Jaghar ocksi tjdnstgjort under 5 disponenter,
ndmligen Berndt \Tijkander, Einar \X/ikander,
som vi kallade "Tysken" f.or att skilja de bida
disponenternait (stavningendr olika, men det
hiirs ej vid uttalandet), Hans Th. Holm, Sven
\Wingquist och nuvarandeEvert \Tijkander.
Utav dessa disponenier har jag personligen
haft mest ^tt goru med Evert $Tijkander. Redan Lr L9O9-79t0 arbetade vi tillsammans i
hyttan, han var di praktikant. Vi var pL samma
skiftlag, nar han flera Lr praktiserade hos oss
under skolferierna.Vi blevo sL vana vid detta,
si vi brukade siga: "Snart kommer viran p6jk
hem". Han blev ocksi sedermera vlr avdelningsingenjor. Ar t929 trdffades vi igen i
Fagersta,di han var overingenjor och jag kom
dit pi ett studiebesok.
Jag har mhnga minnen frin den tid, da
"Evert" praktiserade i hyttan. Jag minns sirskilt en kvill, ndr vi bdrjade skiftet kl. 8. Evert
kom pi bestdmdtid, kladd i blikliider och trdskor, och han hade med sig en pise med smikakor, som han bjod pa. Det fanns pi den tiden
ett gammalt original i hyttan som kallades for

"Brdnner-Jon". Evert rdckte fram pi,sen till Jon
och bjod honom ta forst. Men Brdnner-Jontog
utan vidare hela pisen och tomde innehillet i
sin gamla hatt, rdckte den tomma p&sentillbaka
till Evert och sade: "Hdr har Du p6sen
tillbaka".
Det var ett tungt arbete, som dessapraktiserande pojkar fick utfora och ddrtill under den
varmaste tiden av iret. De fick stora blisor i
hdnderna av det hfuda och var-ma arbetet vid
ugnarna,men jag ir forvissad om, att sivdl den
nuvarande disponenten lWijkander, som flera
med honom, dro mycket tacksamma for de
hundir de fick genomgi.
Sjdlv var jag mycket intresseradav praktikanterna och forsokte instruera dem si gott jag
kunde. Det var humor i arbetet och mera pojkstreckpi den tiden; krokfingerdragning, tyngdlyftning och historieberdttninggav avkoppling
under pausernai arbetet.Vi hade ocksi minga
utldnningar, som praktiserade hos oss, tyskar,
kineser, japaner,ryssarm. fl. Det var ju ganska
svlrt for dessaatt gora sig forsiidda, men hur
det var, gick det rdtt snart att hjiilpligt meddela
sig med varandra. Genom dessa utllnningar
fick man en inblick i andra linders levnadsforhi.llanden och kunde gora vissa jimforelser
med virt eget land.
Jag minns sirskilt en kines, han hette SviSvidu-Fo. som var son till en distriktsforestindare i Kina. Detta motsvarar en landshovding
i Sverige. Han skulle bli jdrnverksmagnat i
Kina. Pi tre veckor hade han ldrt sig si mycket
svenska,att han kunde gora sig vdl forstidd.
Mycket intresserad av arbetet gick han vid min
sida hela dagarna. Mlnga gLnge4 dL iag gick
hem, foljde han med mig. Vi blev ocksi de
bista vdnner under de tre minader han vistades
i Bofors. Nir vi tog avsked av varandra. sade
ju1 p2,skdmt: "Nir Du nu kommer till Kina
som chef for Ditt jirnbruk, si skall jag komma
till Dig som masmistare." Svaret blev: "Icke
Du Kina, Dubdttrehdr. Hemmaaldrig. Sverige,
ett bra land."
Jag har forsokt att i korihet nedskriva nl'gra
iakttagelserfrin min linga anstdllningstid hos
det framgingsrika Aktiebolaget Bofors. I^g
skulle kunna ha gjort mitt opus ldngre, men
det som dr skrivet fi.r van nog for den hzir
gingen. Kanske iterkommer jag sh sminingom
med yttedigare nhgra historier.
Och si till sist, nir vi som blivit gamlaldmna
(Forts.pd sid. 21.)
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Bofors Musikki.r hogtidlighdll den 6 juni sin
35-fuiga tillvaro med en vacker friluftskonsert
i Ekmansdalen och en dzirp5"foljande trevlig
sup6 p6. Bofors tjinstemannamiss, till vilken
dven representanterfor bolagsledningen,med
disponent Ewert Vijkander i spetsen,Karlskoga
stad samt forna och nuvarande medlemmar av
musikkiren, samtligamed damer,voro inbjudna.
Fyra av kirens veteraner, Hjalmar Kihlstrom, Eric Gustafsson, Rune Almgren och
Evert Stake, fingo av disponent E. \Wijkander
mottaga Svenska Amat6rmusikkirers Riksforbunds guldmedalj. De tvi. forstndmnda medaljorerna ha tillhort kiren alltsedan begynnelsen
1918, de tvi sistndmndarepresenteraandra generationen av samma spelande familj.
Jubileet intrdffade ndstan pi dagen, ty den
juni
1918 holl Bofors Musikkir sitt konstitue,
9
rade sammantrdde.Den 4 augusti kanske dock
bor rdknas som den egentliga fodelsedagen,ty
denna dag fick divarande smeden Karl Alm,
gren i uppdrag av disponent Einar -Wikander
att resa till Stockholm och inkooa instrument
till en blivandebruksmusikk&rfoi 4.000kronor.
Intresset for hornmusik dr dock betydligt
mycket dldre i Bofors, sisom det hoves i ett
gammalt anrikt brukssamhdlle.Redan i slutet
av 1880-talet samlade skolldrare Hjort och
kamrer Molin (vars svdrfar var musikfanjunkare vid Jonkopings regemente) en sextett, ddr
bl. a. fotograf Albin Andersson bl8.ste flojt.
Senare- sannolikt pa 1890-taleteller omkring
sekelskiftet - bildades ytterligare musikkirer
i Karlskoga och Bofors, bl. a. inom Goodtemplarorden och Bli Bandet. I sistndmndamusikkir voro bl. a. herrar Ignatius och Augustinus
Dahlin akiiva. Musikki.ren "Lyran" hette en
annan sextett som forvaltare Stark satte fart
p6, med god hjalp av en musikfanjunkareNystrom. Musikkiren "Gota" existeradeett par ir
under forsta virldskriget, men nigon egentlig
stor och samlandemusikki.r fanns ej pi orten.
Alltnog, under sommaren i918 mognade
planerna pi en Bofors egen hornmusikkE.r,och
i augusii gav alltsi bolagsledningendet forsia
anslagetatt kopa instrument till en oktett, bestiende av flojt, 2 klarinetter, esskornett,althorn, 2 trumpeter, bas och trummor. Initiativtagarevar nyssndmndeKarl Almgren, men god
hjalp fick han redan den 7 augusti, di Eric
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Gustafsson,regementsmusikerfrin Kronobergs
regemente, blev boforsare. Ledare under de
forsta tvi. iren var musiksergeantAxel Pettersson, men redan omkring 1920 6vertog Eric
Gustafssondirigentskapet.
Bofors musikkirs forsta offentliga fnmtrd,dande dgde rum pi Samlingshusets
stora sal den
11 augusti 1918.Konserten,till vilken man fick
betala 25 ores entr6, samladefullt hus och alla
ledande boforsfamilier voro ndrvarande. Det
blev snart tradition att Boforsmusikenskulle ge
sondagskonserteroch dessa blevo snart populdra, icke minst genom de aktuella och populira
programmen, som upptog Rolfmelodier, operettmusik och marscher.Den 1 maj 1!1p inleddes den lhnga raden av vi.rkonserter samt
musiken i tdten pi demonstrationstiget.Endast
ett ir inhiberadesdenna spelning, och det var
1929, d marken var tdckt med ett flera decimeter tjockt snolager. De offentliga framtrd.dandena I'ra sedan okats med morgonmusik pi.
Kristi Himmelsfdrds Dag, Svenska Flaggans
Dag och pensiondrsresorna,
for att nu inte tala
om friluftskonserterna i Ekmansdalen. Under
nlLgrahr, d& Allmdnna S&ngensverksamhetlig
nere, stod Boforsmusikkiren iven for det musikaliska inslaget p3.Rdviskullen Valborgsmdssoafton.
Vi skall inte fordjupa oss i Musikki.rens arbete och utveckling under de gingna 35 hren.
Utvecklingen har gitt stadigt framilt, framfor
allt under 30- och 4}-talen,di numeriren 6kade
frin den ursprungliga oktetten till den nuvarande 24-mannakiren.De prydliga och eleganta
uniformerna fick musikkhren av Bolaget 7)47.
Bolaget har ocksl limnat frikostiga anslag for
Fbrsta gruppkortet au Bofors musihk7r, ffin omhring 1920.
Fr. r. stfrend.e: Hjalmar Kihlstrdm (altborn), Axel Hamngren (bas), Per Sjdberg (2:a tenor), Karl Almgren (essAornett) ocb O:car Snell (trumma). Sittande: Iur EAldf (z:a
klarinett), Eric Gustat'sson (1:a tenor ocb dirigent), Erik
Bixtrsrriin (althorn), Valt'ild Blonqoist (1:a hlafinett) ocb
Dauid Harnmar (fl6it).
Foto Pontus Andersson.

BjdrAboms musikAdr,foto omking 1,909. Fr. a. herrar S.
Sii)gren, Carlgren, Malmqaist, Eriksson, O. E. Sjdgren, Edgren, Axel f ohanssonoc.bH. Vikander. Foto ing. Svanberg.

inkop av nya instrument. Musikkirens besdttning omfattar for niirvarande flojt, 1 essklarinett och 6 b-klarinetter, fagott, esskornett, 3
trumpeter, 4 horn,3 basuner,baryton, 2 basat,
batteri och dirigent.
Hur mycket Boforsmusikkiren betytt for
trevnaden i Karlskoga och Bofors och for
musiklivet i staden gir icke att hdr beskriva.
Utan Boforsmusikanterna skulle ernellertid
Karlskoga orkesterfirrening ha mycket svaft att
existeraeller spela si vackert som den nu gor,
ty Musikki.rens medlemmar stir for samtliga
blisinstrument, slagverk och dven vissa strikstdmmor i symfoniorkestern. Om de senaste
nrensverksamhetmi endastnemnas,att Kiren
1950 omorganiseradesoch erholl namnet Foreningen Bofors Musikkir, med musikk&rens
medlemmar som aktiva medlemmar och ovriga
for kirens verksamhet iutresserade personer
som passivaeller &rlist betalande medlemmar.
Arsavgiften ir endast"ett par kronor och nya
medlemmar iro vdlkomna!
For nigra ir sedanoverlimnadeEric Gustavsson dirigentskapettill sin son Stig Gustavsson,
som vdl fomaltar traditioncrna och hiller upF
Kirens hoga standard.
E, L.

Klyftigt
Bof ors musiAkdr uid l1-drsjubileet 1928. Stiende: Herman
Lindberg, Karl Gullberg, Eaeft Stade, Rune Almgren, OsAar
Snell, Elof Nordstedt, Oskar Radqaist och Stig Laxdin.
Sittande: Hjalmar Kihlstri)m, Ga:taf StaLe, Karl Almgren,
Eric Gustafssox, VaUrid Blonzquist, Axel Hamngren och
Oscar Flodin. Foto Pontus Andersson.
Bofors mrsiLkfrr fotograferad i Mariebergsskogen i Karl.rtad
'lr. a.: Rune Almgren,
under pensioniirsresai 1952. Stiende
Birger Saedrin, Sixten N orien, Sune ALerstrdn, H jalmar
Kiblstrbm, Stig Gustalsson, Eric Gusta't'sson,Stig Suedrin,
Eaer| StaAe, Hans Sundberg och Arne And'erssotz. Oarc rad'en:
Harald Kin.ell, Bertil Petterston, Fritz Saedrin, Jobn Ede.rhog, Sten Qaamfirt)m, Magnas IYillgA.rd, Erik l.andin,
Sigge Wadstedt och Rudoll lVadstedt. (Harry Eriksson, Nil.r
Hahne, Rolf Sdeppstedt och Nils Rydberg sahnas pd lotot.)

Foljande historia ur den norska personaltidningen "Mellom oss pa Kufa" behiller bdttre
bornyren pi originalspriket.
Rationalisering er vel og bra, men folgende
historie forteller at selv en slik dyd kan for&sakevisseoverfaskelserav den noe uventet art:
Ved en bedrift ble dei ansatt en ny direktor,
som kom pi at han skulle rasjonaliseredriften,
og derfor ansatteen tidstudieekspert.
Eksperten forela en tid etter en rapport og
redegjorde for effektiv arbejdstid, spilltid
o. s. v. Ved ordet spilltid for direktoren opp av
stolen og spurte hva det kunne vere.
Jo, svarte eksperten,ved et si stort anlegg mi en for eksempel regne med at dei
stadig sitter en mann Pa toalettet.
Da skrek direktoren: Hvem i heitesteer det ?
Han skal slutte straks!
Ur Siffran. Addot personaltidning
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En bildserie frin Kungabesiiket

1
o
i

t,iin.r/erherrar Ragnitt, Sahlin, Spiik, Wijkand.er,Cederschidld,Wetter, Werner, Olson, Wenstrorn,Pal.mi Bofors oeh Karlskoga 16*17 juni
.rtierna.Sohlmanoch Enhdrning.- 7. OuerlcirareSigr)rl lonssonaar ciceronaid besdAet) Karlbergsskolan.
Konung Gustaf VI Adolf besokteKarlskoga
- 8. En au dagensminga autografer.- 9. Doktor
och Bofors under sin Eriksgata i Orebro ldn
Ilnd gren oisade Karltkogas uackraste utt)kt: 6t,er
tisdagen den 16 och onsdagenden 17 juni. SiMockeln frLn lasarettetssolaltan. 10. Mrs. Bournes
vdl orts- som rikspressen har redan agnat
:rndflickor dansadepfr planen utarzfdrVarmbadbuset.
- 11. Simrnarztngdonzens
uppuining i Sirnballenbleo
kungabesoket si mycket text och bilder, att
ocks7
mlcket
uppskattad.
Saaraare
Gunnar lobanston
B-pilen i detta sammanhangnojer sig med att
t'ar ciceron.- 12. Ankornstentill Karlshogatorg och
visa en serie bilder frin tisdagskvzillenshyllmedborgarbyllningen.- 13. Konungen 2bdr stadsningar vid Bofors Hotell och onsdagensbesijk
'fullnkht)ge: ordfdrandes,bankdireAtdrFritz Berggren,
pi. olika institutioner i staden och medborgar- hiil:ilngstal och - 14. talar i sin tur till Karlskogahyllningen pi torget. Se omstiende sidor.
barn(l.- 15, Mecllemmarnai FBU i Karlskogapararleradet,id torget. Hiir fLr ingenjdren och kaptenen
1. Konangenhlilsasuiilkorntnen
till Bo't'or:
audirektdr Stormarksuarap2 Konungens
frLgor. 16.Konungen
'flrsaann niistatti
Sohlnz'tnoch disponent Vijkander. - 2. Hetnuiirnet
folhhauet,nir han efter medborgargick "ht)guakt" aid Bo't'ors Hotell. 3. och 4.
hyllningen trnclerbdllsig tned d.e niiraarantle.- 17.
Konnngen 2hdr Karlskoga Allmhnna Sftngt'6renings FolApensioniirerna
bad,eberettssiirsk)ldhedersplatspi
hyllning. - 5. Bofors Mu:iAkSrsdirigent fLr ett tack
biinkarnedanfortribnnen,ocb ntinga fingo ochsLti//- 6. Grappfotografering pd
ft)r nziddag:konrci'ten.
f nlle att sprLkarnedKonungen.
ltotelltrappat innart rundfiird,eni Karlshoga onsdag
BoforsfotoTillman: 7, 1,5, 14, 15 och 17. R. Tilander foto:
morgon d.en 17 jrni, Konungen omg)uenau't'rLn
2 , 7 , 8 , 1 0 , 1 1 o c h 1 3 . S . S c h d n n i n gf o t o : 3 , 6 , 9 , t 2 o c h 7 6 .
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Storlinnforsen
Den forsta av de tre Nohabtulbinerna for
Storfinnforsens kraftverk ig5.ngkordesden 20
juli 1.9fi. Bestdllare dr Kringede Aktiebolag.
Tr"rrbinernairo byggda for foljande data:
Fallhold 48,5 m.
Effekt 47.ooo hk vardera.
Varvtal 150 r/m.
Turbinerna eiro Francisturbinermed vertikal
axel, av det for storre kraftverk numera vanliga
utforandet.
Lophjulet har en storsta diameter &v ca
3.600 mm och zir utfort i stilgjutgods, gjutet i
ett stycke. Pi de stillen, som aro mest utsatta
Nrigra

minnen

. . . (Forts..frinsid. 18.)

vira ansidllningar och pensioneras,sA anse vi
oss dndock ej skilda frin foretaget.Vira tankar
lla ofta dit. Det ar vhr innerliga forl-roppning,
att foretaget, utan nigra stirrre stornin5;ar,skall
fh arbetavidare till nytta for hela vlrt land och
dven for minga andra ldnder, och att det som
hittills skall f& vara den livgivande kraften for
vir stad I(arlskogaoch dessinvinare.

2l

for kavitationsskador.ha skovlarna en oi.svetsad rostfri beldggning.
Ledhjulet, med utvdndiga regleringsdetaljer,
zir inmonterat i en stagring av stilgjutgods, vid
vilken det omgivande spiralhusetav stilplit dr
forbundet med nitskarvar. Spiralhuset dr f. o.
hopfogat enbart genom svetsning.
Regulatoranldggningarnabesti av tre huvuddelar: servomotor, tryckoljeaggregatoch styrverk, det sistndmndaav Nohab-Asea:selektro-

hydrauliskatyp.

IL

Ett ar ldphjulen till Storlinnforsens turbiner und.er bearbetning pl) Nohabs terhstiider. Nohabfoto.
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BONOPIDX
Ert iinskematerial

i fiirg

Av IngenjdrLORENZ

och form

KLEINER

Man brukar saga,att industri byggs upp med
arbete och kapital, men ddrtill fordras ocksi en
god portion entusiasm,goda id6er och friska
initiativ. For en framgingsrik plastindustri ir
dessabida sista komponenterett definitivt livsvillkor. Plastindustrin har inte, som mera stapelbetonadeindustrigrenar, en jimn och i stort
sett tryggad avsdttningoch en enkel rutinmdssig
produktion, som bdr upp rorelsen genom iren
med ett program, som undergir mycket smi
fordndringar dag for dag och Frr for hr.

sdtt, som veterligen inte for ndrvarandehar stn
motsvarighet pi. nigot materialomride inom
modern teknik. Satsenom att stillastiende dr
tillbakaging gdller hdr mer dn nigonsin och
den satsenuppvisar mhnga dystra exempel.For
dem som en ging for alla fitt "plast ph hiarnan" finns emellertid ingen itervdndo.
Nyheter dr livsvillkoret inom svensk liksom
utldndsk olastvaruindustri och den som inte
dr aktuell, ir snart borta ur leken.

Nej, utan ett stdndigt nyhetsskapandeblir
det inga plastframgingar. Den lilla svenska
plastvarumarknaden erbjuder praktiskt taget
inga stapelvaror,som kan ge ett plastforetag en
tryggad livrdnta. Ndstan varje foretag inom
branschenfir stdndigt vara p6. spring och instdlla sig pl en livsrytm, som vdl ndrmasthar
motsvarighet endast inom dagspressoch n&gra
f3" andra "hogtrycksgrenar" av industrin.
Vi som haft gledjen att folia denna unga
industri under sista decenniei - hdr liksom
utomlands - finner detta arbetemycket stimulerande och vill nog knappastovergi till nigon
av de mera stillsamma, rotfasta, trygga och om man si vill uttrycka sig - "etablerade"
eller "stagnerade" industrigreflarna. Vi inse
dock, att industrifolk som stir i detta andra
ldger kan betrakta plastfolket med undran. Men
det krdvs en snabbarepuls, om man skall l-rdrda
ut i denna dagligdags pressandekonkurrenspl
marknader, dir allt hinder slag i slag pi ett

Adelplast p& frammarsch

En labriksntodell aa Bonoltlex ger helt andra rndiligheter iin
byggnadsritningil tttt .re planliiggning och inredning. Boforsfoto Tillman.

Vi har nu milat bakgrunden till dagens
BONOPLEX-verksamhet och ramen kring begreppet i rubriken: Onskematerial i fdrg och
form. AkrylglasetBONOPLEX, BOfors NObelkruts PlEXmaterial, 1r i sig sjdlvt ofdrgat ocl-r
i realiteten dven popr-rldrast
kristallklart si - men kan fdrgas in i alla spektrumsnyanser i transparent (genomsynligt), translusent
(genomskinligt) och opakt (ogenomskinligt)
utforande. Vissa transparenta kvaliteter gores
sjdlvlysande,merendelsfluoreserande.Vi arbetar uteslutandemed skivor, ror och st&ng,medan en stor del av modern akrylplastindustri i
USA byggsupp pa grundval av plasten i massaform, vilken sprutas till husgerid, industridetaljer etc. Yhr manufakturering bygger pe
efterformning av skivor, ror och sting till
formgods av olika slag, vilken metodik utan
dyrbara formar bl. a. ger mojlighet till storre
dimensioner in massabearbetningen.
De nya signalerna pi BONOPLEX-fronten
dr dels den av direktor Sohlman pi BNK-konferens den 9 januari i 3r formulerade nya manufaktureringslinjen, dels de nya marknader,
som i samband ddrmed oppnats for exploatering och de internationella kontakter, som
samtidigt tagits, inte endastfor att oka rlmateutan
rialbaseni frl'gaom fler akrylglasvarianter,
dven i syfte att fora in helt nya material vinylplast och styrenplast (BONOVIN, BONOSTYR) * i rorelsen.
Infor hostens planerade definitiva genombrott for BONOPLEX-avdelninsen ha vi fitt
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forstirkning i form av konsulter pi huvudmarknaderna byggnads- och inredningsteknik,
engageraten specialist p5. formning av belysningsglas for ndsta huvudmarknad belysningstekniken och vi ha speciellakontakter dven vad
gdller den 4:de hornpelaren for framtidens
BONOPLEX, ndmligen skylttekniken.
Boforsledningensstod har tillforsikrats BONOPLEX-fabriken genom att man infor hostkampanjen och framtiden stdllt goda produktions-, experiment-och utstdllningslokalersamt
ett rejdlt maskintillskott, liksom erfordediga
anslag for reklam- och information, till forfogande. I denna situation sti vi si.lundaicke med
tomma hdnder utan borde ha fullsoda skal till
en solid optirnism inte endast irifor det narmaste 6.ret,som diskuteratssom en provotid for
avdelningen.trtaniven for framtiden.

.il

Vad arbeiskraften betraffar, borjar nu s&vdl
min som kvinnor i Tidaholmsbygdensoka sig
till BONOPLEX, vilket synesvara ett tecken
pi tilltro till rorelsensmojligheter.Om vi silunda ha fria hdnder att vdlja ut de goda medarbetare,som kriivs for en expansiv,nyhetsbetonad rorelse av detta speciellaslag, behover vi
sannerligeninte lida brist pi sokande- som vi
hoppas - instdllda ph att ta friska tag i ett
stimulerande och omvdxlande arbete, som ger
goda svdngrum for id6er och initiativ.
Marknaderna - ett kaleidoskop med dolda
feserver
Redan 1901 framstdllde tysken Otto Rohm
en fast transpa.rent akrylplast. Det verkliga
uppsvinget for akrylglasmarknaden intrddde
emellertid forst under andra vdrldskriset med
de kollosala behoven av splitterfritt glas fcr
flygplansindustrin. Silunda produceradearvtagarna,de bida Rohm & Haas-fabrikernai Rerlin och Darmstadt, per minad under krigct ca
300 ton akrylglas enbart for flygplan, vilket dr
en tdnkvird siffra i relation till nuvarande
svenskamarknadensstorlek ca L50 ton or 5,r.
NYPLEX-Aan.roler och .rprb jr,rr ir i dabbel nening stbtefelare i ldrsiiljningsprogrammet (E. Holm6n Hovfoto). Ett .rolskiirnzat Bonoplex gdr god nyta * otn. och ttiir .rolen
.rfriner.- BONOWELL tiicker taAet til./ den. eleganta pnt,iljong i Kungstriid.gdrden, .retnt.tbelirntan F. Tetle1 & Co. Ltd.,
London, byggde t)ll 700-irl expott. En :Eyddskapa at,
Bonoplex tiuer miArosAoPetiir llittare,.rtarhare ocb eleganare
)in en glatAupa.
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Denna vhr marknad torde emellertid utan
alltfor stora ingrepp kunna minst fyrdubblas,
vilket bor ge ett oerhort arbetsfdlt for dem som
dr intresserade av akrylglas. 7945 boriade Nobelkrut forsokstillverkningenav akrylplast,IgSO
startades skivproduktionen och ledde till en
irsvolym av 75 ton. 195L got BONOPLEXfabriken i Tidaholm ca 24 ton, 1952 ca 37 ton
och vid halvirsskiftet 1953 hade vi pi 7 perioder uppnitt volymen ca 27 ton. Vi ligger ddrmed i stort sett vid gjuteriets nuvarandemaximikaoacitet och avser inte for ndrvarande att
utvidga denna del av rorelsen.
Vir gjutna volym har i stort settutgiort25/a
av totala svenskaakrylplastmarknaden,som s6lunda i hog grad ir en importmarknad. 1950
importeradesca 60 ton, 795L 85 ton, 1952 11"0
ton och i ir kan ytterligare ett kliv uppit forvdntas. For vir del dr emellertid nu nirmast av
intressehur vi kan utveckla vir manufaktureringsavdelning, for vilken ovanndmnda [orstdrkning med konsulter, formningsspecialist,
nya lokaler och nya maskiner avsetts.Vid irets
borjan utgjorde manufakturen ca 50 /o av vhr
fakturerade volym men vid halvirsskiftetT5 /o.
Vid halvirsskiftet uppniddes totalt i fakturering i stort sett samma vdrde som under hela
f lolirei, men enl. milsdttningen skall den
egentliga framryckningen ske under andra
halviret, varfor vi har vissa forhoppningar om
att ndrma oss 1-miljonstrecketunder forsta iret
Flbgad. glashlar Bonoplex bar ittspirerat honstnhrett Lars Roll
- .ron lill Ernst - tttl Jhdh,t des.raabstrahra konJlaerk.

efter den radikala omldggningen av verksamheteni januariiS,r.
BONOPLEX-verksamheten inspirerar till
mingsyssleri.Vid sidan om huvudmarknaderna
belysningsteknik, inredningsteknik, byggnadsteknik och skyltteknik har vi pi virt program
fordonsdetaljer, detaljer for radioindustri, maskinindustri, husgerid samt en rad specialsaker
bl. a. jordglober, som har utsikt att bli vir
storstaartikel. Liksom i all industriell verksamhet efterstrdvasdven hdr givetvis serieprodukiion, och ddrvidlag ligger idrskilt belysningsarmaturen veil till. En rent "skrzidderibetonad"
produktion kan man dock icke undgi. Exempel
pi sidan dr skyltindustrin vad gdller sirskilt de
kommersiellaskyltarna for reklamindamil. Det
finns inte mhnga stora serier av reklamskyltar
i Sverigefor butiker och de individuella onskemilen dr mycket varierande.Vissa smidetaljer,
kanskendrmast skyltstill for butiker samt vissa
husgerid, kan komma att ldmnas ut som hemindustri, for vilkei stort intressefinns i bygden.
Huvudartiklarna krdver emellertiden vdlorganiserad verkstad med pressresurserf6r plastisk
formning genom sugning eller blisning samt
av den typ
bearbetningsmaskiner
sp8.nskdrande
for
med hog hastighet,som dr speciella snickeriindustrin.
Upplysning

om ny belysning

I en enda amerikansk dmbetsbyggnad i
Washington har man lagt ut 4 svenska mil
eller ca 30 ton skdrmar av akrylglas for lysrorsarmaturer i 33.000 ljuspunkter. Denna siffra
torde ge belysningsteknikernahir i landet en
tankestdllare,och ett genombrott for akrylgla'
set pi detta anvdndningsomride kan vdntas
just i host, di ledande armatutfabriker lanserar
sina modeller for det ndrmaste iret. BONOPlEX-fabriken kommer dL att fon ftam - i
hittills "hemligstdmplade"modeller - skdrmar
for gatuarmatur, atmaturer for skolor, sjukhus,
fabriker, fartyg och kok. Enbart en enda armaturtyp hos en enda kund berdknasunder belysningssdsongenge 1'/n miljon i omsdttning. En
armaturtyp kommer att foras fram under NYPLEX-namn - av BONOPLEX-fabriken registrerat yarunamn fijr manufaktur. Akrylglaset
dr oveddgset alla tidigare kdnda material for
belysningsteknisktbruk sivdl vad gdller de
optiska egenskapernasom hillfastheten, liksom
vdderbestdndighetenvid utomhusanvdndning.
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Att sitta i (plast)glashus
Pi bred front lanserar BONOPLEX-fabriken
nu BONOSTELL, det korrugerade akrylglaset
for dagsljusbelysningi byggnaderavkorrugerad
typ
plit eller korrugerade asbestcementskivor
Eternit samt for hotellverandor, skdrmtak for
lastkajer, paneler for reklamskyltar och invrindiga lystak i byggnader. BONO\7ELL skall
distribuerasgenom en sdrskild organisation av
byggmaterialhandlareover hela landet och levereras i ofd"rgat,transparent skick samt i belysningsieknikensspeciella opalfarg. Dessa nya
byggmaterial har redan med storsta intresse
anammatsav industrin - Iven i Bofors - och
erbjuder rika mojligheter till enkel problemlosning vid takkonstruktioner. Aven planglaset
borjar alltmer anveindassom fonstermaterial i
verkstadsdorraroch ph andrah6.ll, dir vibration
eller stotar gor ersdttningenav vanligt glas for
dyrbar.
Inredning med BONOPLEX har blivit en
schlager till och med hos kristallglasartisterna
pi. Kosta och Orrefors, som valt BONOPLEX
for sin permanentutstdllningi Stockholm. Pi
programmet st5.r en serie inredningsdeialjer
driribland konsoler, sprojsar, kassetterfor butiksdiskar, hyllor, dorrskyltar etc., vilket allt
skall standardiserasoch distribuerasgenom szirskilda organisationer, merendels under NYPLEX-namn.
Skyltar som lyser och s?iljer
Ca 18 ton vdger virldens storsta akrylplastskylt totalt med bdrandekonstruktion. Den pryder en bankbyggnadi USA med skylthojd 4o m
i korrugerad akrylplast och 7,25 m hoga pimonteradebakstdver.Denna skylttyp har, ehuru
i mindre skala, lanseratsav BONOPLEX-fabiken bl. a. for snabbkopsbutiker.Med akrylplast
kan man utfora tredimensionellaskyltar, omojliga enligt neontekniken. Genom ljusledning i
materialet erh&lles attraktiva och eleganta
effekter, som oppnar oerhiirda anvdndningsmojligheter pi skyltomridet. Akrylglaset BONOPLEX, liksom vinylplastmaterialet BONOAlfred. Nobels portfitr, at Eric Olsson, Bof ors Reklanaadelning, grauerat i Bonoplex, oisar marerialets nti)jligheter 'fi)r
jobb det hdr", tycAte denne unge man,
konstniirerna. -"Kul
sorn till'ldlligt arbetade pi BonoplexlabriAens "globala" sektiox. Foto Stig Collin, Tidaholm.
En bocLad skita at, Bonoplex Ar eb effeht;1,t :tinhsAydd pd
autonatmaskinerna i Bortsen. - En sto! aa Bonoplex - ja,
ratfi)r inte?
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TidaholrnsresenAreriltttar sig en rast och stilicker pii beuen
under fiirden till Kbpenhanzz. Foto Rune Lindgren.

Till

1i
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De olika avdelningarnainom Tidaholmsverkenhar,
och genom
tack vare en sjunkandeolycksfallsfrekvens,
premieringen f6r detta glZidjande f6rh&llande, si
sminingom funnit sig forfoga civer ganska aktningsvdrda belopp. D& det g2illt att pi bZistasltt finna anvindning fcir pengarna,har det blivit n&gotav en tradition att bussresortill nigra lockandemil organiseras.
Resornager en god avkoppling frin vatdagensenahanda,stimulansoch ny energi.
Nigra av de "resande" avdelningarna ha Utit fijroch hdr friljer nu nigra av dessa.
fatta reseberdttelser,

(Forts.-frdnft;reg. sida.)

VIN, skall lanserasytterligare i sinom iid for
gatskyltar, vigmdrken, husskyltar, skyltar for
jdrnvdg samt olika anvdndningar ombord pe
fartyg.
Vir

diversemarknad

Akrylglasmanufaktureringen for lett till diversehandel, varfot provning av de tusentals
nya uppslagenstdndigt ir aktuell, si att arbetsprogrammet inte skall svdlla ut till det odndliga. Jordgloberna hor, som ndmnts, till vira
paradartiklar och kores i serier i upptill 1000
st. pr storlek. Aven pl detta omrade sker en
stdndig utveckling, och senaste nytt dr helt
transparenta glober, som gor det mojligt att
direkt frin Tidaholms horisont se var vira
"antipodiska" vdnner pi Nya Zeeland hiller
till. Fordonsindustrinhiir till branschensvdrdefullaste specialmarknadermed for vir del leveranser av solskarmar for Volvobilar, vindskyddande skoldar for Lambretta och Vespa etc.
Radioindustrin representerasndrmast av stationsskalorna och televisionsindustrin aviserar
ar fot
sin ankomst med krav pi skyddsskdrm
bildrutan. Inom allmdn maskinindustriplaceras
varje hr ordkneliga skyddsglas,huvar och andra
smidetaljer. Automatindustrin borjar rora pi

Kiipenhamn.

Signaturen hade fcirliden Pingsthelg, tillsammans
med ett )0-tal kollegor, nrijet medftilja en dylik sZillskapsresatill Kcipenhamn.Det var med stora fdrvdntningar som deltagarne pingstaftons morgon i
hiirligt forsommarvdderintrade de tv& flotta SJ-turistbussarna.Fdrden gick s<iderutciver Jdnk6ping,
Markaryd och Ljungby. Vid den fagra sjcinVidcistern
blev det en timmes rast fcir en tidig lunch. N&gra
friskusar passadedven pi tillfiillet att f3. sig ett dopp
i de nigot svalabdljorna. S&fortsattesresanoch efter
nigra kortare uppehill var vi i kungariket Skines
vackra huvudstad,Malmci.
Dir hade resekommitt6n genom Resos fdrsorg
ordnat logi och en gemensammiddag pi restaurang
Pilgirden. Efter middagen inkvarteradesvi p& hotel'
len'Palaiseoch Adlon, varefter programmetvar fritt.
Nigra av resendtetnavalde att redan frirsta kvdllen
" gora" Kcipenhamn,medan de dvriga - bland dem
sign. - fciredrogatt beseMalmci "by night", d[rvid
inte fdrgldmmande stadensvackra folkpark. NIr vi
sedan,efter litet vdibehrjvligscirnnoch vila, gick ombord p& fiirjan till Kripenhamn,s& var det med stora
fcirvintningar, och dessa kom sannerligen inte p&

sig i och med den nya lagstiftningen, och
Sveriges storsta automat skall nu byggas i
BONOPLEX med I20 fack for ldckra smorghsari transparentkarusell. Listan pi tillverkningsobjekt dr ddrmedingalundagenomgangen.
Yarje dag for med sig nya hugskott. Offertavdelningen dignar av projekt, av vilka endast fi
kan foras fram till.lonande produktion.
Frin klarhet till klarhet
Akrylglasindustrins beroende av flygindustri
och militdra rustningar tog sig ett orovickande
uttryck omedelbartefter kriget, di intressetfor
materialet pL nlgra minader katastrofalt sjonk
p5. hela ydrldsmarknaden,och man rdknademed
att denna "war baby" som vuxit upp med kriget och krigsteknikennu forlorat all aktualitet.
Utvecklingen har blivit den motsatta, och i
de stora industrildndernahar nu akrylfabrikanterna svirt att motsvara de relativt blygsamma
kraven frin flygindustrins sida, di man ir fullt
engageradi de nya jdttemarknadernabelysning,
skyltar, byggnadsteknik, inredningskonst, fordonsindustri, radio och televisionsindustri.For
viktigast,
vir del dr just i dag belysningstekniken
och vi kan med skdl sdga,ndr det nu biirjar lida
mot host: "Nir det morknar liusnar det for
BONOPLEX'"
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SEMESTERBILDER1953, Pd. benaiig, Fjnllbacka gl/tIel oaef " ITJorilJangen pd Nordho:tet Foto S. Hellstrdm. -
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Sol-

"Mdsungen".

Frish SV-kaltle i)uer Vlinern, Stor|n.

Foto Uno Tell.
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Tai deltagare i Kdpenhamnsresail tlckle fotografen aar toli'
gare iin fonti)nen pi Raadhuspladsen ocb fastnad.e fdliaktligen
pfr.plSten, Foto Gtjsta Svensson.

skam. Besiiket i millionstaden,som f6rbilligades genom rundtursbiljett,b6rjade med en sightseeing,som
gick genom stadensmest kdnda gator och platser. I
rundtursptiset ingick ?iven en lunch pn NationalScala,ddr smdrgisbordet,med sina 27 assietter,inie
stod den svenskafcirebildenefter.
Sedangjordes nigra timmars strcivtig p& den imponerandeanllggningen Zoologisk Have och direfter
en snabbvisitpi Tivoli.
utan ett besiik i
Men vad rir en kdpenhamnsresa
Nyhavn? Pi denna beryktade gata fick vi tillfZille
gcira en del studier bland Kdpenhamnss. k . undre
vaflcl -

Pi annandagensmorgon var det &ter dags att an'
trdda hemfdrden, lite trcjtta kanske, men ndjda och
glada f6r alla upplevelserresangivit. Hemit bar det
via Hllsingborg, dar det blev nigra timmarsuppehill.
Troligen inspirerade av smeknamnet "Sundets
en snabbturtill
pdrla", gjorde nigra av resenzirerna
Hdlsingrir p& den restriktionsfriafdrjan.
Aven i Halmstad gjordes ett lingre uppehill, med
bl. a. en fotbollsmatchpi Orjans vall som underhillning, innan det var hdg tid att sltta kurs pi hemstaden.Hemfdrden gick genom den verkligt genuina
knallebygden med Boris som centrum, direkt till
stadenvid Tidan.
Att resan fyllt sitt syfte att yata en avkoppling fr&n
vardagensbekymmer, var alla ense om. Gott kamratskap och god lagandapriigladefarden, vars upplevelser vi komma att ldnge minnas.
z. .t

LAch(i rlotl adr en d, setdrdbelerna p3 Tidaholmarnas aiistgi;rilesa. Foto Stig Lundberg.

tagit med sig barn och blomma och resan blev ddrigenom ett kdrkommet tillflille fcjr "tanterna" att ld"ra
kdnna varandraoch knyta nya kontakter.
Kosanstllldes fdrst mot Skcivdeoch sedanBillingens
branter riverldgsetforcerats,rullade karavanensnart
utfcir vdstsidanav bergetmed utsikt civeren ljus och
leendenejd med den mdrka Klyftamon som dekorativ
och snart var det dags
bakgrund. Lerdala passerades
fcir en fdrsta picknick i det grcina,di en inbjudande
ddk upp. Vddergudarnavisade
strandingvid Fl2imsjcin
sig fr&n sin allra bdstasida och stdmningenoch humciret var p& toppen, di resanunder sing och musik och
glada historier gick vidare med Husaby kyrka som
ndrmastemil.
Sedandettaurgamlatempel besettsoch efter att man
Dex hiir glada Auintetten, "stkdargiinget" aid Tidaholmsuerken, bar synbarligen Stit en god midd.ag. Foto Stig Lundberg.

*
Rundresa

i fager Viistgiitabygd

den 8 juni embarkeradeen konSdndagsmorgonen
tingent metallarefr&n avd. 60L tre strd'mlinjeformade
turistbussar i och f<jr en utflykt i ett ftirsommarfagert Vdstergyllen.De flesta av gubbarnahade dven
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ldskat sina strupar med vatten frin kdllan, dZirOlof
Skcitkonungir 1008 l2irha driptstill kristendomen,var
det dagsatt dntrabussarnaigen, ty fdrdevdgenvar ling
och tiden hastar si fort. Kinnekulles karakteristiska
silhuett hade vi ldnge haft i sikte och vid detta mirkliga berg med sin smitt exotiskavdxtlighet gjordes
nista r:ppehill.
Tiden medgav tyv?irr e;' en bestigning av toppen
med dessfascinerandeutsikt utan det blev i stdllet en
timmes sightseeingi omgivningentill det gamla grevliga godsetRib:ick. Om slngaren och botanistenPettersson fann nlgra rara blomster fdrmiler tyvdrr ej
historien.
Si gick resan vidare ldngs Vdnerns vdna strrinder
och solen str&ladefr&n en alltmera klarblS.himmel.
Men sjdn suger och magen borjade gcirasig pimind.
Organisatcirerna,med allas vir klockarfar Ingvar
\Trangenfeldt i spetsen,hade dven t?inkt pi den detaljen. Ty i Lidkoping, som i dubbel bemdrkelseblev
alla
virt ndstamil, hade de mobiliseratStadshotellets
a.llaI35
resurserfijr en brakmiddagf6r sillskapsresans
deltagare.
Fcirutomden lekamligavllfdgnaden, blev det ocksl
tid till ett litet underhillningsprogramav sdllskapets
egna fdrmigor. Unga frdken S7rangenfeidtlekte pi
pianot, vareftervAr speciellestorsingareGcjstaPettersson ocks&fann den rdtta tonen i ett par muntra visor.
Munsoelsvirtuoserna"Kolla" senior och "Kolla"
junioi gjorde ocksi ett bejublat framtrddandep& sitt
eget oelterhdrmligasdtt.
Succ6nvar given, och det var idel glada och ndjda
resendrer,som dntradede tilmodigt vdntandebussarna
frir fortsatt fd.rd mot vidare ciden och dventyr.
Kursen blev nordlis och det bar alltsi ut mot det
fagra Killandsd, med Ldckcislott som mil och resans
vlndpunkt. Slottet, som grundadespi 1200-taletoch
utvidgadesoch pibyggdesp& 1600-taletav Magnus de
la Gardie, beslgsoch beundrades.Med sina civer200
rum och sina praktfulla m&lningar och portritt av
svenskaoch utldndskastormdn,blev det en upplevelse
f6r besdkarna. Ddr kdnde man verkligen historiens
vingslagsusa.
I det h2irligasommarvd.dret
var det sedangott att
fi strdckaut sig pi grdssluttningarna
vid vdnervikens
strdnderoch kollationeraintrycken av resan"begivenheder" med reskamraterna.Det dr fdrunderligt vad
dagen svinner fort i goda vdnners s2illskapoch snart
blev det dags att biirja t?inkapi hemfirden.
Bussarna,som gjort helt om fdr ossvid Ldck6,iterfcjrdeosstill Lidkdping, ddr en friluftsserveringbullat
upp fdr en kafferast av angenamasteslag. Sedan en
mellanlandninggjorts i stiftsstadenSkara,gick fdrdcn
via de berdmdatranmarkernavid Dagsndsoch Bjurum
rakaspiret till hemstaden,som nflddesvid tO-tiden
Att fcirvintningatnapi resanblivit infriade var det
allmdnna omdcimet, och det var forvinansvdrt att si
mycket hunnits med pi den enda dag som stod till
buds. Att man ddrtill bjudit pn si myckenomvdxling
och trevnad ger ett gott betyg it resekommittdn,som
har all hederav sitt arbete.
Det var ej heller att taga mistepi, att deltagarna
rinskadeatt snart fi ge sig ut p3.en liknande tur igen.

c. .t.

3t

Henar lan Bechman, Gilbert Hellquist, Tage lohansson och
lngaar Carlsson andades saltlaft i Gdteborgs hamn. Foto
Elof Karlsson.

Avd.

6rr pi resande fot

Vid avd. 611, Tidaholm, har reslustenlven i ir
gett sig till kinna. En del hade valt Gdteborg som
mil. Ett 4o-tal resenarerintygar, att denna resa blev
mycket lyckad. Man hade ju ocksi alla mtijligheter
att g6ra det trevligt frir sig i "Feskeldget".Naturligtvis frjrsummadeingen att bescikaLiseberg.En tur med
bit i skarg&rdenliksom d.venmiddag pi Henriksberg
ingick i programmet.Allan \Tallander jdmte dvriga
kommitteradedro vdrda en eloge fdr det vdl genomtdnkta programmet.
Fiir dem, som inte hade lust att resa sL I|ngvd"ga,
hadeen bussturordnatstill GrdnnaochVisingsd.Aven
om pironen ej fanns s3.hiir tidigt i juni var tillg&ngen
god pi stora och stabila polkap;risar.Inga suta miner
kunde mirkas bland de anstdlldaoch deras familiemedlemmar,vilka dven deltog i resan,utan alla tyckte
att dagenvarit trevlig. En kommitt6 med Georg Hagstrrjm i spetsenhade arrangeratdenna utflykt, vilket
de gjort pe ett utmerkt sett.
Liksom i fjol har resornafinansieratsav medel frin
vid Tidaholmsverken. I. C.
olycksfallspristdvlingen
*

Fotboll vid Tidaholmsverken
Som bekant ir tidaholmarnaett fotbollsbitet slZikte
och de anstdllda vid Tidaholmsverkenutg6r inget
undantag diirvidlag. F<irr om iren brukade de olika
avdelningarnadrabba sammanp& den s. k. Fasa-planen. Fcjr det mesta var det di cupturneringar,och
organisationengick oftast p& lcisaboliner.
I ir har det g&tt under litet fastareformer och en
serie med lag frin sju avdelningar har genomfcirts
(Forts.pd nristasida.)
Tid.aholmsreseniirernasamlade i Lfi.ngedrag.Foto Elof
Katlsson.

Explosionsolyckan i Nobelkrut
den 2 augusti f953
En explosionsolycka, som krdvde fyn mdnniskoliv, intriiffade sondagen den 2 augusti
klockan 13.40 i Nobelkrut i byggnad S l,l-, i
vilken sprdngimnet pentyl omkristalliseras.
De omkomna voro forman G. A. Fallbrink,
rormontdr H. R. Friilin och reparator A. B.
Viktorsson, Nobelkrut, samt resemontor Karl
Strahl, anstdlld vid AB K. A. Ekstrom & Son,
Kristianstad.
IJngdomliga Ariiftmetarei Tidan. Foto E. Molin.
Under semestetn,som utgick just denna dag,
hade utbyte av apparatur foretagits. Detta arbete
Storftsket i Tidaholm zls 1968
var slutfort si nir som pi nl.gramindre detaljer
och bland dessavar borttagandeav ett ror, som
"Krdftemetet" frfunJiirnvdgsbrontill Turbinliinge anvdntsoch som nu delvis var i vdgen.
husetgick i Lr av stapelntraditionsenligt.Sta- ej pi
Som alltid hade noggrann rengoring av lokadens ungdom under L4 hr hade till stor del
len for avldgsnande av allt sprdngdmne foretasamlatsmednodigautrustningarforseddochdi
gits, men trots detta har sidant dock blivit kvar
startengick kl. 18 sinkte ivriga hdnderfiskedoi ett ledningsror.Di detta skulle skdrasitu med
nen i vattnet. Det dr stadensmarker pi omse
svetsgastriingde skirligan in i riiret vilket sonsidor om in som upplites till gratisfiske med
derslogsi hela sin l2ingdi splitter av olika stordet tystafijrbehillet att det skallvaradet yngsta
lek. De fyra mdnnen stodo helt ndra varandra
sldktetforbehillet att utnyttjafiskerdtten.
och dodadesomedelbart av splittret.
Ett par hundraiskidare foljer frin JdrnvdgsSkadorna h sjdlva byggnaden blevo pi grund
bron och Kungsbronskidespeletsolika faser.I
av den finga mdngden sprdngdmneganska obeir blev det viil nigot simre utbyte in tidigare
tydligal medan ddremot kringkastade splitter
beroendepi minkarnas hdriningar,men glZidjen
en del skador L appantur i rummet.
orsakade
var fordenskullickemindre.Det ldr ha hdnt att
civilingenjor A. BillSprdngimnesinspektoren,
mammornafir koka en krdfta i taget for att
uttalat,
undersokning
foretagen
har
efter
berg,
tillfredsstilla telningarnasonskemil. Bilden
att det intrdffade miste betraktas som en beklagutvisarett avsnittav slagfdltet'
Limon
lig olyckshdndelse,som fijrorsakats av en serie
omstdndighetet, som inte rimligen kunnas forutFotboll ... forts.frdnfi;reg.sida.)
ses, och att inga brott mot g?illande sdkerhetsfriktionsfritt. En kommitt6, med representanterfr&n
ftireskrifter forekommit.
samtliga lag, har haft hand om det hela och bl. a.
Denna svira olycka har hi.rt drabbat oss alla
opprruLtat cileringenjcir Prollius med begdran om bioch ger en stark mariing till ytterligare skdrpt
stand. Han ordnade beredvilligt en spelplan inom
verkstadsomridetoch utf[ste sig diirjiimte att svarafcir
vaksamhet.
A. ly/.
prisanskaffningen. Planen, som ligger p& verkmistare
Beckmans domdner, d6ptes fiiljdriktigt till Patentvallen!
Inga spelarefrln de nationella seriernafick deltaga,
men nir nlgra matcher spelatsvisade det sig snart, att
svarvarnassjua,med bl. a. de s. k. slocknadestjdrnorna
Henry Johansson,Roy Anderssonoch Ernst Persson,
var fullstdndigt iivedigsen. I den dubbelrondiga turneringen gjorde de prestationenatt vinna alla sina
matcher.
Vid prisutdelningen, som fdrrittades av dveringen'
jiir Prollius, fick varje man i de tre fdrsta lagen mottaga ett minnesprisunder livlig hyllning fr&n hela den
dvriga arbetsstyrkan. I ett anfdrande vid prisutdelningen uttryckte iiveringenjdr Prollius sin fijrstielse
fdr korp-idrottens syftemil, och betonade sdrskilt, att
den motion och omv[xling den ger kan vara till nytta

i det dagliga arbetet.Han stiillde sig vllvillig till fortsatt stdd och hoppadespi bildandet av en korporationsidrottsftirening.
Och si liter vi serietabellentala sitt fiir Svarvarna
si ljusa men fdr Granaten si dystra sprtk.
Matcher
Spelade Vuma Oavg.

Svatvarna . .. , L2
Borrarna . .... 12
L l k t a r e n. . . . . . 1 2
Frdsarna.... . L2
Montiirerna ... L2
P l i t s l a g a r n a. . . 1 2
G r a n a t e n. . . . . 1 2

L2
8
5
6
3
3
0

O
1
2
I
3
L
0

Iiirl.

0
)
I
5

6
8
t2

Malkvot

Poang

24
70-22
17
35-26
14
40-39
13
32-2r
26-35
9
25-49
7
10-51
0
Viinsterbacken
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F6R PENS/ONIRERN

A 1953.

Nedan: Herrar M/t/nzstrdn, Std/berg, lernberg ocb Bf ursni)tn
la sig en paus i historieberiittandet. Fruarna Lundberg,
Forsberg, Bratstriii?t ocb Sanduall kanrle inte Ji)ta handarbetena ligga henmta. - I solgasset atdttt'ifu reJtailrangen aiintade
mtn pi den goda maten. Foto E. Liinnberg.

SEIvIESTERBILDER1953. Ri.rtafalleti !iintland. - Hushill.rbe.rtl'raid en 't'lAll:jd inuid ttor.rkagrrittsen.Foto Carl
Strom.- R)ddarljlirdenf rin Stadshuset.
Foto SvenAhlberg.

hand och ar berdttigad att bryta strdmmen,
skall vidtaga foljande Ltgd.rder
1.
2.
3.
4.

Effektia lLsning aa trycAlat'tuentil (Kilstaaerken). Hiir borde
doc| en sAylt med annan symbol - 16r tryckluft i stdllet fi;r
elAraft - ha anaiints. Det iir 6nskd)rt att fdfranz en speciell
'fdrslag
symbol fdr tryc6lxft-hraft, ocb den som har ett bra
att Aornma med, kan liimna in fdrslaget till aad.. Skyddstinnst,
Bof ors. Boforsfoto Tillman.

att iakttagn
Nigra skyddsiiireskriiter
vid reparationsarbeten
Arligen intrdffar svira olycksfall, ofta med
dodlig utging, endast ddrfor att nigon enkel
regel eller foreskrift eftersatts.Detta upprepar
sig pi alla omri.den. Ibland dr det nigon
"skinnknutte", som kdnner sig berusadav livskraft och obdndig styrka och liter "knarren"
skenaivdg utan tanke pi de tusen och en faror,
som lurar pl.vfuavagar, ibland intrdf.far olyckan
pi arbetslivetsomride. iiven dir finns det vissa
Iagar och foreskrifter, som miste efterfoljas.
Vi vill nu sdrskilt erima om de kldmningsrisker, som kan finnas mellan fasta och roiliga
maskinella anordningar, exempelvisvid ugnar,
kranar och andra transportanordningar.For att
hindra obehorig eller oavsiktlig igingsdttning
iir det, vid reparations-,smtirjnings-och andra
underhillningsarbeten, av storsta vikt att gdllande bestdmmelseroch foreskrifter efterfoljas.
Den eller de, som i dylika fall har arbetet om
Niir tre lnotztiilel dr sysselsalla aid. sarnma arbete, skall brytarsAdpet se ut som bilden risar, Varie monti)r har satt upp
sitt lds och sin shylt. Boforsfoto Tillman.

Bryta strommen,
Taga ur sdkringarna,
Lhsa strombrytaren i frinslaget lige och
Hd.ngaupp varningsskylt.

De uttagna sikringarna fi inte placeras p[
eller i ndrheten av brytarskipet utan fijrvaras
av vederborande,som tagit ur dem, si att de
dro oitkomliga for varje annanperson.
Om flera persofler dr sysselsattavid samma
arbete,skall var och en hdnga upp sitt lis och
sin skylt. Speciella lisanordningar finns, som
mdjliggor anbringandet av flen lis pi samma
strombrytare. Strombrytaren kan foljaktligen
icke slis till, forrdn alla ILs avldgsnats.Nyckeln
till strombrytarelisetskall av vederborandearbetare forvaras oitkomlig for varje annan person. Pi detta sdtt har den arbetstagare,som
utfor ett riskfyllt arbete, sin egen sdkerhet si
att sagai sin egen hand.
Dolda klimningsrisker finns ofta dven vid
sidana maskinella anordningar, som drives av
tryckluft eller hydraulik. Samma bestdmmelser
for brytning av elstrom, som hdr itergivits,
skall ddrfijr ocksi i vissa styckentillimpas vid
avstingning av tryckluft och hydraulik.
Skyltar, gjutna med upphojd text eller graverade pi mdssingsplitar, med uppmaning och
piminnelse om att noggrant iakttaga ovanstiende bestdmmelser,finns i mhnga fall uppsatta
sivdl pi maskiner som vid brytstillen for elstrom, tryckluft och hydraulik. Ddr si innu ej
har skett, kommer skyltar att uppsdttas.
Varje arbetare, som har att gora med hdr
relaterade arbeten, skall hos sin forman rekvirera lis och varningsskylt.
for brytKom ocksi ihig, att bestdmmelserna
ning av elstrom, tryckluft och hydraulik sjzilvfallet givetvis dven gd'ller for entreprenorfirmor, som ha arbeten vid Bofors. Som regel
skall dessafirmor vid brytning av elstromvdnda
sig till uppdragsgivaren,som har ansvaretfor
efterfoljas. Var och
att skyddsbestdmmelserna
en, som har mojlighet, bor dock i den gemensamma sikerhetens namn vara behj?ilplig med
denna kontroll.
Det dr av storsta vikt, att overvakningenav
ovanstiende bestdmmelserefterfoljes. Overvakningen tillkommer i forsta hand arbetsbefdlet,
som har hand om arbetetsutforande, eller eljest
den for arbetet ansvarige.Firrutom den dagliga
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Ett inliigg

i trivseldiskusionen

Jag anserdet troligt, att mycket av vad vi i
d^g kallar for trivselproblem inte skulle
existera,om barnen i hemmet och dven i skolan
bibringades en mera positiv instdllning till
bl. a. arbetslivet.Ar det inte si, att barnet pi
mhnga hill redan i hemmet bibringas instdllningen, att arbetsplatseniir ett helvete? Om si
ay vad gor skolan for att korrigera dennaforsta
instdllning? Sannolikt ingenting. Instillningen
lever vidare, och den unge arbetarenborjar sitt
forvdrvsarbetemed en skev instdllning till arbetet, som tar sig uttryck i vantrivsel. Jag tror
uppriktigt sagt, att hur vi ln gor i industrin, si
kommer vi aldrig att kunna skapa trivsel, generellt sett. Trivselbegreppetligger si djupt, att
dess tillrdttaliggande overstiger industriledningens formhga. Mdnniskan vantrivs kanske
utanf6r industrins murar, och detta tar sig uttryck i diligt humor pi arbetsplatsen,och si
f.hr arbetsplatsen skulden. Individerna skall
trivas i hemmet, de skall trivas i samhdllet,de
skall trivas med varandra, de skall trivas med
sig sjdlva. Om si dr f"allet, infinner sig sannolikt ocksi trivseln pi arbetsplatsen.
(Briinnpunkten nr t tgyj)

Aldern

oeh fiirstflndet

Attairingen tycker: Min far ir mycket klok
-- han vet allt.
Fjortoniringen: Min far d.r inte si klok som
jag trodde. Han vet inte allt.
Adertoniringen: Min far vet inte si mycket.
Jag vet mer dn han.
Tjugotviiringen: Min far dr gammalmodig.
Han forstir inte den nya tiden d. v. s. mig.
Trettioiringen: lagborjar undra, om inte far
hade rdtt ibland.
Fyrtioiringen: Min far var verkligen en klok
man. Jag inser nu, att han hade rdtt i det mesta.
Femtioiringen: Nu forstir jag min far helt
och hillet. Han hade alltid riktiga stindpunkter

och principer.

( Det hr|nta ankaret)

tillsynen och dvervakningen av arbetet biir arbetsbefiilet dven verkstdlla "systematisk" inspektion (garna enligt upplagt piminnelsesystem), varvid drifts- och hithijrande skyddsffi.gor, med avseende pi nl.gon viss detalj,
dgnas speciell uppmirksamhet.
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BOTAGSTBIININGHN
Meddelande angiende hyresreglering for
bolagets bostiider per den r oktober 1953
Genom beslut den 12 juni 1913 har Kungl.
Maj:t medgivit en generell hojning av hyrorna
for hyresiret den 1 oktober I9r3-30 september
7954.Detta innebdr, att hyrorna for Karlskogas
del rni h6jas f6r ldgenheterfdrdigstdllda
fore 1942
under Lren 1942-7947 .
under hren1948ochl949
under hr 1.950

14 %
l1 %
8 Ea
4 %

Dessa procentsatser inkludera tidigare av
Kungl. Maj:t medgiven hyreshojning under
8.ren 79JI och 1952. For bolagets ldgenheter
firdigstdllda fore 1942 har hyrorna silunda
redan hojts med to /o.
Som foljd hdrav kommer bolaget att frin och
med den 1 oktober 1953 hoja grundhyrorna for
samtliga if.rlgavaraade ldgenheter, varvid hojningen kommer att uppgi till for ldgenheter
fdrdisstiillda
fore 1942
under 6.ren1948 och 1949
under 1950

4q"
8%
4 %

De vid avlosningenav naturaforminerna for
bolagets kollektivavtalsanstdllda personal 3,r
1946 faststdllda hyrorna ha vid genomforandet
av hyreshojningenbetraktatssisom grundhyror.
Likasi ha sisom grundhyror i detta sammanhang
betraktatsde efter moderniseringav vissaldgenheter efter den I ianuari 7942 faststdllda
hyrorna.
Bofors i augusti 1953.

I virt industrialiseradearbetsliv fordras kunniga och milmedvetna ledare och arbetare,som
vdl inser arbetslivets faror, och som ldrt sig, att
pi ett riktigt sitt losa problemen, till fromma
for anstdllda och foretag. Egen omtanke bdsta
S/Gm
skydd.

_>lN MEMORIAM

S. F. Erixon
B ofors

Gdtta Killander
N obelhrut

Arne Fallbrinh
N obelArut

S. H. Mos:berg
Bofors

t7ails

froltil

N obelkrut

Axel Orstadius
Bofors

llet.ttl

V tkloj.Ston

N obelArat

Franz Steinhauer
Bofors

Erixon, Suen Folke, (fitdd 5 januari 1920, ddd 30
januari 1953), anstilldesi april 1934 som kontorsbud
kontor i Bofors. Frin 1936 till
i Smidesverkstadens
sin bortging var han tidskrivarePe sammaavdelning.

L943 till Ekonomiavdelningen,varefter han i januan
1947 anstalldesvid Nobelkrut som ingenjdr F, Byggnadskontotet.Denna tidnst innehadehan vid sin bortging, dock sjukskrivensedanaugusti1,948.

FallbilnA,Gunnar Arne, (fddd den 16 febr. 1915,
ddd 2 aug. L953), anstdlldesi maj 1935 pl Angcentralen vid Nobelkrut ddr han arbetadesom eldare och
instrumentreparatcirtill maj L948, d& han dverflyttade
Den 1 jan' 19)2 utndmndes
till Instrumentverkstaden'
han till fdrman pi denna avdelning, en syssla,som
han innehadetill sin bortg&ng.

Orstadiu, Karl Axel August, (fddd 25 september
1906, ddd 18 juli 1913), anstdlldesvid Bofors i
augusti 1937 som ingenjiir p& Kontrollavdelningen,
dverflyttade i juli 1938 till Bofors kontrollavd. vid
Nohab, ddr han arbetadetill januari t941, dlLhan
&tervdndetill Bofors och Konstruktionskontoret,tiindrdrsavd. Frin juni L946 tlll sin bortg&ngtillhcirde han
Krigsmaterielavd.exportavd.

Frdlin, Hans Roland, (fddd 6 nov. t93o, diid 2 aug.
l9r3), arbetadei Bofors sept. 1944-sept. 1946 som
springpojke i Kanonverkstaden och anstilldes i aug.
1947 p3'Rdrmokarverkstadeni Nobelkrut, dlr han var
rcirmontijr.Denna sysslainnehadehantill sin bortg&ng.
Vihtorston, Andert Bertil, (f.6dd 12 febr. 1912, ddd
2 aag. L)53), antogssom lZiding p& Lirlingsverkstaden
i Bofors i aug. t)46 och anstdlldes,efter genomgingen
yrkesutbildning,i febr. 1950 som reparattirvid Nobelkrut. Denna sysslainnehadehan till sin bortglng.
Killander, Lart Gdsta, (fitdd 18 september1914,
ddd 19 maj l95V), anstdlldesi j,tli 1939 som ritare pi
Konstruktionskontoreti Bofors, dverflytiadei januari

Mosrberg, Suen Holger, (fddd 3I aug. 1908, diid
16 juni 1953), anstdlldesi september1935 som mejslare i Mek. stilgjuteriet vid Bofors. I oktober 1938
dverflyttade han till Nobelkrut som aPterare,men
iterkom i maj 1,943till Bofors, som centrerarei Hiirdverket. Denna sysslainnehadehan vid sin bortging.
Steinhauer,Franz, (f'ddd 3 november1930, ditd 14
jur'i 1953) tillh<irdede tyskaarbetaresom h<isten19)1
anstllldes i de Metallurgiska avdelningarna vid Bofors. Han arbetadefcirst i Granatsmedjan och <iverflyttade i december 1952 till nya Hejarsmedjan i
Kilsta, ddr han var reglerare.
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oUeteraner
somslutat
sintjenfs

KarJ O. Bengts.ron
N ohab

I. V/. I.J:son Bogren
N ohab

Konrad Fjellntan

G. A. Holnzberg

N obab

Bofors

H. H. T. Lundstriinz
Nohab

OsAar Magnasson

B. E. Nicol.ausson

Bolor.s

N ohab

f

A. T. Linnatsson
Nohab

Bengttson,Karl Oshar, (fddd 18 decembertB77),
anstdlldesredan 1896 (1892) vid Nydqvisr & Hoim
som svarvarei Maskinverkstaden.Denna sysslainnehade han till 1946, d& han blev avsynarepi samma
avd. Vid 1OO-irsjubileet
L947 mottog-hanmedalj och
gratifikation f6r 54 tjdnste&roch rd.knadesiledes ca
61 tjdnsteir,d5.han den24 maj siutademed pension.
l:son Bogren, Inguald lYilliam laliw, (f6dd 6 oktober 1882), anstllldes&r 1922 pi Montageavdelningen
vid Nydqvist & Holm och arbetadedlrefter som elmontdr p6.Elverkstaden.Han slutademed pensionden
27 juh efter ca 32 tjansteir och erhcillvid i;bileet 1947
medalj och gratifikation frir 26 tjanstefu.
Fiellrnan,Konrad, (fddd 4 januari1887), anstdlldes
1907 som forrnare vid TackjZirnsgjuteriet
vid Nydqvist & Holm, vilken sysslahan lnnu innehadedi han
den 14 juni slutademed pensionefter ca 46 tjansteitr.
Fyn fu arbetadehan dven i Nohabs smedja.Vid jubileet erh6ll han medalj ochgratifikationfd,r39 tjiinste8r.

+

Holmberg, GustauAtlolf , (fddd 18 juni r886), anstilldes i februari 1903 i Stilgjuteriet vid Bofors, varefter han blev smidesarbetare
i Smedian.I november
7937 overflyttadehan till Hirdverkstaden och i maj
1939 tllI Godscentralensom kallsigare, augusti L944aptil t946 var han godsmottagarei Kanonverkstadens
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frdsaravdelning, april t94o-maj 1948 kallslgare i
samma verkstadsfinmek. avd. och frlsarverkstaden,
ddrefterportvaktp& Vaktavd.Han avgickmed pension
1 juli efter ca 50 tjl.nsteir och erhdll vid iubileet 19216
medaijoch gretifikationf<ir 43 tjdnsteir.
L)nnartton,Anders T eod.or,(fddd
11 augusti1882),
anstdlldesredan 1896 pi Nydqvist & Holm, Maskinverkstaden,som svarvare.Denna verkstad har han
tillh<irt hela sin anstillningstid, ca 58 6.r, de senaste
&rensi.somverktygsutld.mnare,
eller tiil den 24 maj, dF,
han slutademed pension.Vid jubileet erhcillhan medalj och gratifikation fcir 5t tjdnsteir.
Lunrlstrdnt, Henning Haruy Teodor, (f<idd 22 maj
1875), brirjade redan 3r 1889 arbetavid Nydqvist &
Holm som modellsnickarep& Modellverkstaden.Denna verkstad tillhcirde han hela sin osedvanli
gt llnga
anstdllningstid,64 Lr, eller till den 25 juli, di han
slutade med pension. Han tjdnstgjordeiren Ig231929 som fiirman fcir Modellverkstaden.Vid iubileet
L947 erhlll han medalj och gratifikation f6,r 57
ti Insteir.
Magnusson,Othar, (fddd 17 septemberLB79), anstilldes i september1947 somstddarepi Transportavdelningenvid Bofors. Denna sysslainnehadefian till
den 30 juni, di han slutadepl grund av ildersskdl.

I

Emil Nil:son
N obelkrut

E. F. Nilsson
Bofors

Karl August !obansson aarachas aa shyddtombudet Johan
N i I sson i N oha bs p I dtsI agaru er k st ad. N ohab-f oto.

lobansson,Karl August, (fddd LL augusti 1884),
anstilldes1917 som plitslagarevid Nydqvist & Hohns
Plitslageri. Denna sysslainnehadehan hela sin anstdllningstid,37 Lr, ellet till den 25 iuli, d[ han slutade med pension.Vid jubileet 1947 erh6ll han medalj
och gratifikation fcir 30 tjiinsteir.
Karl Nil:son
Bofors

E. L. Rosengren
Nobab

K. J. Siiker
N obelkrut

Gustaf Petlersson
N ohab

l. A. Sn6mberg
Vikers AB

Nicolautson,Bror Eduin, (f6dd 22 februari I87t),
borjade sitt arbete vid Nydqvist & Holm rcdan 1894
Denna sysslainnesom svarvarei Maskinverkstaden.
hade han hela sin linga anstdllningstid,ca 59 Lr, de
senareeren pi Hjulverkstaden,eller intill den 25 juli'
d& han slutademed pension.Vid jubileei L947 erholl
han medalj och gratifikation fcjr 53 tj?insteir.
Nilsson,Emil, (f'6dd 8 maj 1886), anstilldes1916
pi Ammunitionsverkstadeni Bofors, kom 1917 till
vid Nobelkrut, arbetade 1918
Byggnadsavdelningen
-1924 pi Byggnadsavdelningenvid Bofors och
1924 vid Nobelkrut som smdriare.1932
&teranstdlldes
dverflyttades han till Vacuumtorken vid Nya Krutbruket, dlr han arbetadetill den 18 juni, d& han
slutademed pensionefter ca 37 tid'nstelt. Erhdll medalj
och gratifikation fcir 30 tj?insteir vid jubileet 1946.
Nilsson,Erik Filip, (fitdd 28 maj 188)), arbetade
vid Valsverketi Bofors augusti1898-april 1899 och
var senareanstdlldvid Bofors i flera perioder under
sammanlagtca.IL Lr, innan han 1934 &teranstdlldes
som grovarbetarepi Byggnadsavdelningen.I maj L939
<iverflyttadehan till Kanonverkstadensom krankopplare och var de sista6 iren stddarepi sammaavdelning.
Han slutademed Pensionden 1 augusti efter ca 31
tldnsteir och erhdll medalj och gratifikation f<ir 25
ilanstearry+/.
N)lsson, Karl, (fddd 12 junt' 1886), anstilldes i
i
maj 1)29 som triarbetare pl Byggnadsavdelningen
Bofors. Denna sysslainnehadehan pi sammaarbetsplats till 1 aug. i ir, di han avgick med Pension.
Pettersson,Gustaf Vilbeltn, (fddd 28 april 1882),
anstilldes Lr 1922 vid Nydqvist & Holm pi Maskin-
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Nohabveteran

I)orn eller vi
-

Dom har haft miite om saken.
Vilka "dom" ?
Foreningen, forstis.
Du dr ju sjilv med i den ?

Javisst.
Och si sdger du dom, di det skaheta ui!
Tju, det spelar vdl ingen roll.
Jo, det gor det visstl Ordet oi markenr
intresse, medansvar och samhorighet, medan
donz lhter ganska frdmmande, kyligt och ointresserat.Kanske ordet dom ibland tillgripes av
ren tankloshet,och det vill jag hoppas dr fallet
hdr, men det dr dndi. ett tvivelaktigt och trikigt
ordval. Bakom ordet dom i sidana hdr sammanhang skymtar en passiv och likgiltig instdllning, som det gdller att ta do pi.
- Men inte kan det vdl betyda si virst
mycket, vilket av de hdt bhda orden man anvdnder.
- Det betyder sdkert lingt mer dn du tror.
Ordet ui vittnar om samhorighet och medansvar, medan dom skvaLharom motsatsen.Om
vi tdnker och talar dom ddr det miste heta ai,
piverkas sdkerligenhela vir instillning.
- Nija, det ligger kanskenigot i det ddr . . .
- Yar s& siker!
U r Gru uind ustriarbelareu

verkstadenstsom kranskcitare.Denna sysslainnehade
han till den 19 juni, di han slutademed pensionefter
ca 31 tjdnste&r.Vid jubileet 7947 erholl han medalj
ror z) tlansteaf.

I

i
I
iI
i

Rosengren,Erns Ludaig, (fddd 2 marc1887), kom
hr I9I2 till Nydqvist & Holm och arbetadedi pi Plitslageriavd.Senarehar han arbetati Smedjanoch ddrefter som hirdare i Hdrderiet.Han slutademed oension
den 26 juli efter ca 4l tjdnsteltroch erhtill vid lubileet
l)47 medalj och gratifikation fd,r 35 tjiinsteir.
Stri)mberg, lohan Alfred, (fddd 26 september
1883), anstdlldesi april 1928 som skogsarbetarei
Bofors skogaroch ijverfijrdesi marsr94: tillVikersAB
med samma sysselsdttning.Han erhdll 1952 medalj
och gratifikation fiir 25 tjdnstefuoch slutademed pension den 1 augusti.

I

SiiAer,Karl loban, (fddd 17 juni 1888), anstdlldes
vid Nobelkrut som chauffcir. vilken svsslahan innehade till 1949, de han flyttade <jvertili Fijrridet. Hdr
arbetadehan till den 30 iuni, d& han slutade med
pensionefter ca 28 tjdnsteir. Erh6ll medalj och gratifikation for 25 tjanstefu 1950.
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64 tiiinsterflr
Lordagen den 25 juli var sista arbetsdagen
for fyra veteranervid Nohab, ndmligen modellsnickareHenning Harry Teodor Lundstrom (64
tjdnsteir), svarvare Bror Edvin Nicolausson
(59 tjanstear), elektriker Ingvald STilliam Julius J:son Bogren (et tjiinsteir) och platslageriarbetare Karl August Johansson (26 tjansteir). Dagen innan, den 24 juli, gjorde verktygshdrdareErnst Rosengren (4t tjdnsteir) sin
sista arbetsdagvid Nohab. Av dessadro henar
Lnndstrom och Nicolausson 78 Frr gamla.
Herr Lundstroms 64 tjanstelu torde vara
hogst av rekord.
Ndr han fu 1889 anstilldes vid Nydqvist &
Holm, sig det annorlunda ut in i vhra dagar.
Det fanns inga maskiner att tala om i modellverkstaden,endast en cirkelsig och en kuttermaskin. Man fick arbeta hi.rt och arbeta for
hand. Sdrskilt tungt och kallt var det att frakta
upp allt virke till modellerna. Arbetstiden var
thng; frFn kl. 7 pi morgonen till kl. %l pF,
kvdllen, med endast en /z timmas rast. Lordagarna slutade arbetet kl. 5.
Lonen var inte stor. Fiirsta arbetsiret hade
herr Lundstrom kr. 7:40 i veckan, men l6nen
steg ju senaremed iren. Herr Lundstr6ms far
var f<irman i modellverkstadenoch yrket har
silunda g5:tti arv frhn far till son. Icke heller
formanslonenvar si lysande stor pi den tiden
- endast 4 kr. per dag. Modellsnickaryrket
hiller herr Lundstrom hogt, det dr ett omvdxlande och trevligt yrke, som fordrar stor skicklighet, och han har aldrig ingrat att han valde
denna bana.
Mycket arbetepi fritiden och mycket intresse
har herr Lundstrom lagt ned pi sin fastighet i
Egna Hem, Tomteliden 14 i Trollhlttan. Di
han for 44 hr sedan kopte fastigheten fanns
vatken vatten- eller vdrmeledning. Men detta
finns nu och mycket annat da'rtlll, inte minst
cn vacker och vilskott trddgird, ty att pyssla
med blommor och grund ir hans stora hobby.
Familjen har fostrat 10 barn, 5 flickor och I
pojkar, och alla pojkarna har haft Nohab som
forsta arbetsplats.N5-gra av barnen dro nu i
Amerika.
Vi onska herr Lundstr<im, och alla andra
veteraner,som slutat sin li.nga och plikttrogna
tiinst, en lyckosam ilderdom.

Nohob

Oktober
7. Samuelsson,Ture Einar, Sk;i,tare
22. Andersson,Oskar Eaald, PlhtsL-hantl.
28. lohansson, Gustaf Enil, Kalls|garc
3L. Pettersson,Saen Fingal, Kdrnmakare

Boforaoerken

Oktober
l. Bergstri)m, Karl loan, Ydtmarc
6. Pettersson,lohan Teo Uno, Ritsare
7. lohanron, Bror Araid, Banatbetare
lo. Andersson,Karl Bror Helmer, Svan'are
n. Bji)rAman, Gi)ila Erhng, Kontorist.
11. Gillberg, Hjahnar Harry, El. reparatdr
L2. L)ndmark, Georg, Amnesfraktare
t4. Ahling, Arendt Holger, Verkstadsing.
20. lobansson, Ebba Maria, Staderska

Anstdlld
lr

7929
1919
1936
1939
1957
rg47
Lg29
19)4

L929
1941

r9tr
19 i B
7920
1949
1917
1934
7928
1930
1933

Nobelkrul

Oktober
6. Eriktson, Gafiau Harry, Maskinsnickare
6. lYester, Oloa Ferdinazl, Krutbruksarb.
I5. KarJtson, Erik Eduard, Transportarb.
November
t. Erikston, Erik Edain, Krutbruksarb.
I. Sundstrdm,Otaaa, Stdderska
16. SAAf, Eda Maria, Krutbruksarb.
20. Viktortson, Guilau Eduin Emanuel,Forr&dsarb.
2I. Brandt, Helge Gerhard, Labotant
29. Larsson,Allan luliu, Apparatskdtare
30. Lundberg, Hildur Linnea, Stdderska
December
26. Stiiring, Ture Teodor, Verkmdstare

1927
1927
r927
194t

November
1935
11.. Karlsson,lohan Albert, Packare
December
1923
17. Olsson,Artar Ricbarl. Radialborrare
1936
27. lobanron, Rudolf Villtelm, Ftirman
30. MLrtensson,Guslaf Einar, Materialutld.mn. L943

1AIL)

November
2. Andersson, Karl Iuar Maur)tz, Ugnsskotare 1929
191rl
6. lVickberg, Ture Yngue, Kontorsvakt
9. Suedberg,Soen Othar Teod.or, Ko.nDressofsKotafe 1 9 1 8
rg45
ll. And.ersson,Karl Martin, Kalls&gare
7946
Ll. Israelsson,GastaaEdain, Brtr. fcirman
19L7
L9. Palmkui$, Karl Uaa, Konstruktcir
23. Grell, Ernst Gottfrid., Efterbearb.-svarv. 1929
1c)17
28. Forsrnarh,Mauritz Isidor, Flrma'n
December
l. Helsing, lohn Aluar Maurilz, Planerare
4. Karlsson, Gufiau Rudolf, Grovarbetate
4. Lundberg, Per ltedor, Grovarbetare
4. Larsson, Folhe Eliat, Fcirman
10. Nilsson, loban Daniel, Svarvare
1I. f ansson,Hilda Elisabel,Tempoavsynare
20. Sandwall, Enar Eduard, Planerare
2L. Kjellberg, Erland.Emanuel, Bilfdrare
Emil, Rev.-svaware
26. EriAsson-fobantson,
2). Larston, Carl Yngue, Pianerare
29. Branting, Sixten William, Tt'darbetare

Anstdlld

1947
1933
1920
1c ) ? o
rr)+ /

1940
19311
L9I6
t938
1937
19rt)

Tida"holmsoenken

Oktober
8. KarlssonKarl Nih, Milare

1939

December
lO. Araidtson, Saen EriA, Grcvarbetare
lI. Strdm, Einar Gustaa Gottbard, Fdrman
)o. Lindgren, Artur Robert Fredrik, Montdr

1949
1939
1937

AVA
Decembet
10. lYickstrt)m, lohan, Ffisarc
Wed,aoerken
Oktober
15. Sdd.erberg,Rubert, Packare
21. Gripntar, Miirta, Stdderska

1937
L944

December
70. Hellkai:t, Nilt, Fcirridsarbetare
3l . Tborman, Iaar, Yerktygssvarvare

195r
1944

l'r.Arang
Wednoerlsen

September
14. Landholm, Hjalmar, Rensare

1934

Aterkornst
Allting ir som det var.
Vad kan du mera onska.
Bicken dr lika klar,
iter bar ltrnnen gronska.
Men det du s6ker hdr
finner du aldrig mera.
Oppna din hand och bdr
icke pi andraslera.
Slut dina ogon och far
iter till det som remnat.
Allting dr som det var
- innan du leken ld.mnat.
Harry Erneclou
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TJANSTBMANNAFOnnUmc
NoHABS
INGE JOHANSSON
Ao Sehreterare
Vid irsmijtet i maj antogs nya stadgar fdr tjlnstemannafoteningen.Allt som tidigarekunnat tolkassom
om tjlnstemannafcireningenvar n&gon slags intresseorganisation,har strukits ur stadgarna,som ifr&ga om
fiireningenslndamil nu lyder:
"Fdreningens dndamll 6r att stirka samhdrighetskdnslan mellan fiiretagets tjdnstemin och verka
fdr ett gott samarbetei den dagliga samvaron."
F6reningen dr en ren kamratfcirening, och konkurrens med SIF fiireligger p& intet sdtt.
Fdreningensstyrelseser som sin uppgift att genom
fritidsverksamhet av olika slag - hobbybetonad,utflykter, danstillst?illningaroch liknande - ftira samman Nohabs minadsanstdllda,si att personalenpi de
numerageografisktsett ganskavitt skilda avdelningarna d& och d& fir triiffas.
Den 7 juni anordnadesen utflykt per buss till
L?ickii, Lidkijping och Kinnekulle. Dagarna dessfcirinnan var rcgniga och kulna, vilket gjorde att ej si
milnga vlgade teckna sig ftir resan. Det 4o-tal, som
deltog, fick dock en trevlig fnrd i bdsta tdnkbara
vdder. Ldckci slott besigs och beundrades,liksom utsikterna frin Kinnekulle, dir l&ngrast gjordes ftir
matsdck i det griina. I Lidk<iping besijktesRiirstrands
utstillning av porslin och keramik. Inte bara damerna
tyckte att det besdketvar intressant.
Till midsommarfirandetvid tjdnsteminnensfritidsgird i Sj6landa,som nu anordnadesftir fcirstagingen,
hade ett stort antal tecknat sig, och arlu,ngemangen
lades upp i enlighet ddrmed. Midsommaraftoneningick mulen och grl, och vid middagstiden kom den
fdrsta skuren,som varade en god stund in p& eftermiddagen.Arrangorernabefaradedet vdrstaoch fick
Ingenjdr Haltorsen ,ttottar pfise, fdr biista fdrslag i namn'
pri stitulin gen. Foto Jiirnefots.

4l

Midsomnarfirandet

uid Sidlaxda. Foto Jeirnefors.

bekymmer fcir vad som kunde giiras med alla bullar,
kakor och tirtor, som skaffats till kaffe- och saftkalaset. Vddret bittrade sig dock, och si sminingom kom
ocks&glsterna. Barnlekar och skimttdvlingar awerkades,saft och kaffe fdrtdrdes och gr[set torkade upp, si
att vid 7-tiden p& kviillen kunde midsommarstingen
smyckasoch resas.Ingenjdr Svalataladeinspireratom
naturensfrciider vid midsommartid.Dlrefter blev det
dans kring midsommarstingenfcir barnen, och de
vuxna fick prciva det med minga frivilliga krafters
medverkan nylagdadansgolveti f. d. vagnslidret.
Trots det vid festensbtirian miserablavddret, besdktesSjcilandaunder kvdllens lopp av ca 150 personer,som synbadigentrivdes och hade roligt.
Vid irsmijtet hade styrelsenfitt i uppdrag att f<iresl& ett nytt namn pe fdreningen. Namnet skulle vara
sidant, att nigon fdrvdxling ej kan ske med SIF. Styrelsen utlyste en namnpristiivling, som avgiordes med
prisutdelningvid midsommarfesten.Styrelsenans&g,
itt ett dylikt neutralt namn helst borde alludera p&
nlgot siilt pa Nydqvist & Holm. Ett sadant f6rslag
kom ocks&in: "NYKVISTEN Tj[nstemannaklubb".
Det gdngsenamnet pA Nydqvist & Holm bland gamla
Trollhdttebor dr ndmligen varken \ydqvist & Holm
eller Nohab, utan rdtt och slett Nykvisten. Dirf<ir var
styrelsenenhiillig om beslutetatt fdresli irsm6tet detta
namn som fdreningens nya. Ftirslaget hade kldckts av
ingenjdr Harald Halvorsen,som nu fick mottagapriset
fcir sin tankemdda- ett smidesstidav typ Nohab
Miniatyr, som ftjreningens ordfdrande <ivedlmnade
med den frirhoppningen, att Halvorsen nu skall fi iin
b?ittre mcijligheter att smida goda planer till F6rbista.
eningensoch Sjdlandastiftelsens
Aterst&r nu att se, om dven &rsmijtetgodklnner det
nya namnet. Somliga har p&pekat,att det nog borde
heta "NYKVESTEN", ftjr s& l&ter det pl riktigt
Trollhittemil.

I
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MEDAr.,Jti
RER re53
Nedanstiende medalicirer voro fcirhindrade att deltaga i medaljutdelningen den 13 juni L913 och kommo
ej med p& gruppfotografierna.

Rekordplockaren, lotogralerad t'ratnlbr sin bil oid Ammanitionsuerkstad.enrnellan honu'oJlanterna Gble AnlonsJon t. r.
och Gilbert Hellqttist t. h. Folo Stig Collin.

I "KRi|SAPIOCKNING"
NYTTRIKORD
laar Age, Arthar Ardinge, Birger Grinbl',
Karlsson. Nil.r \Y/al.lin och Eduin Ohrn.

Gustal Adoll

Bertil Bosn'6m, Eaert Hellsn"6m och K H. A. losefsson

Karl J. Pettersson, Karl V. Pettersson och Raben Vesterltnd

Si var di iter "krdsaplockning"aktuell i Tidahohr
vigor gick h<igaom PrestationerPe
och diskussionens
utlovade stillaren
omredet.I Ammunitionsverkstaden
Ingemar Johanssonatt plocka L2 liter p& en middagsrast och dessutomita middag som vanligt. Detta ville
inte alla tro och de stcirstatvivlarna var Gilbert Hellqvist, Georg Hagstrcimoch frirman Strcim,som slog
vad 5: - [16n61vardera,att det ej skulle gl. Johansson hcill 15: - kronor emor.
i sin bil
Den 25/8 1953 kI. 12.01 ekte Johansson
frin Tidaholmsverken,kom hem kL l2.o3, it middag
(kalvkyckling med lingonsylt), satte sig i biien kl.
12.13, xkte styvt 1 mil till Velingaskogenoch kom
fram 12.23, gick 2oo meter till lingonrd,datuvor och
sattei ging med plockaren.12.45 sattehan sig med
korsen i bilen och anllnde till Tidaholmsverken12.58
r.t-r"d18 liter fina och rena lingon, som han silde till
C)lle Beckmanoch Mats Johansson,vilka hade tingat
dgm. Johanssonfciljdesp& hela resanav GciteAntonsson och Gilbert Hellqvist som kontrollanter, si. att
inget fusk var mdjligt.
Nu undrar vi hdr vid Tidaholmsverken,om "Bofoschare" som alltid ska va vdrst, kan &stadkomme
nigot liknande.
Limort

o

BNEWAIIA

G d s l a N i l t s o n , S v e n A n d e r . r . r o no c h 6 s t e n l o h a n s s o r t

Signaturerna"-2",
som forfattat err Lime"Rrs",
rick om Nohab och
som skrivit en liknande dikt om Nobelkrut, bedes uppgiva
namn och adresstill Redaktionen, Huvudkontoret, Bof ors. Tel. Karlskoga 36 000: 1567.

42

BOFORS
MUSIKKARS
ITEI}AIJI|RBR

I

?
j

Vidstfrende f oto uisar H jahnar Kihlstr|nr, Eric
Gufiausson,Euert Stake ocb Rune A/rngren, som oid
MusihkSrens35-Srsjubileummottogo SaentkaAmatdrrrusikALrers Riktft)rbundt gulctrnedalj. Foto pontus
Andersson.

gJewuoneu==-,

LetcSou Slutot
3inrionsrY
+

+

+

Atp, I oban Edaarcl,(fiidd
5 juni 1833, pension 20
augusti 1953), anstilldes
redan 1897 i Stnlgjuteriet
vid Bofors, dir han arbetade till 789g, d5. han
flyttade till Nobelkrut. I
september1910 iterkom
han till Bofors som reparatcir pi. Elektriska avd.
och arbetadeddr tills han
avgick med pension efter
57 ir i bolagets tjdnst.
Vid jubileet erhdll han storamedaljen och sratifikation
ror )U tlanstear_
Oltton, Anders Fihp,
(fddd 26 augusti 1886,
pension26 augustiI9i3),
anstdlldes1915 p& Byggnadsavdelningen
vid Nobelkrut, civerflyttade1!lp
till Snickarverkstaden,
ddr
han arbetadetilt uppnidd
p e n s i o n s i l d e rV. i d j u b i leet erhcjllhan medalj och
gratifikation for )O tjd,nsteir, och riknade 37
tjinsteS"rnd.r han slutade.
I ohantson, Einar Sigfritl,
(fddd 28 augusti 1883,
slutade 28 augusti 1953),
anstd.lldes
i april 1942 i
Hyttan i Bofors och flyttade i augusti 1943 ttll
St&lgjuteriet,
ddr han fijrst
arbetade som gaseldare
och frin maj t944 som
torkugnsskdtare tills han
av ildersskdl slutade.
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H enrj A.r
t on, Gust auAtl oII
(fddd 9 mars 1886, pension 25 aug. 1953), anstdlldes i febrcad 1934
som tr.rnsportarbetare
i
Bofors,r.arefterhan civerflyttade till Elektriska
avd. som montcir. Denna
syssla innehade han till
uppnidd pensionsnlder.
Aren 1906-l916var han
anstd.lldvid Villingsberg,
som di dgdesav AB Bofors-Gullsping. fu 1948 erhcill han medalj och gretif i k a t i o nf c i r 2 ) t i d n s t e i r .

Stil handske, OIga Loai sa,
(fddd 25 augusti 1886,
pension i sept. 1953).
Frd,ken St&lhandskeanstilldes i mars 1929 som
stiderska vid Bofors och
innehade denna syssla
tills uppnidd pensionsilder.

Tnmnmorifrn
Gustausson,Erih Eluing,
(fddd 18 maj 1902,ddd
17 augusti1953), anstdlldesi maj L929 somchauffrjr p5, Transportavdelningen i Bofors och innehade denna syssla d.nda
till sin bortging.

ry"*-t1
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rrMERrcKtAvtrNcDN
Som vi meddelade i fijrra numret av B-pilen, fick
Limericktlvlingen betraktassom avslutad, och vi publicerade nilgraav de insdndastrofernasom prov. Redaktionskommitt6noch redaktionsutskottetha nu noga
llst och studerat samtliga bidrag och funnit, att ingen
men att
fijrfattare lyckats fi en verklig "fvlltriff",
minga lyckats ganskabra och skrivit acceptablaLimeha alltfijr ing&endeskririckar. N&gra bidragsldmnare
vit om flaskan och flickan, och deras"poesi" ir ddrfijr
omiijlig att trycka.Den sortenshumor passarinte.
Resultatet av vlra lyriska studier blev, att Roland
Hagman, Efterkalkylen,\Wedaverken,6verllgset fick
l:a pris fdr ett stort antal roliga och fyndiga verser
med rim pi samtliga koncernforetag.Tre av hans
Limerickar publiceradesredan i fcjrra numret (Tidan,
UVA och lVeda). Hans dikt om Tidaholnsverken
redaktionsfann hdgstagillandehos Tidaholmsverkens
kommitt6 och fiilier hir nedan.
2:a pris fick Arnold LLngttrdnt, VA 20, Bofors,
som skiivit den i fdrra numret publiceradeLimericken
om "Disponent \Tijkander i Bofors" och dessutom
ldmnat flera trevliga strofer.
3:e pris fick Bernhard Stobr, UVA, vars Limerick
om UVA:s framtidsmelodikan ldsashlr nedan.Dikten
hiigsta gillande.
fann iven UVA:s redaktionsutskotts
Hedersomnimnandefir foljande f'6rfattate:
Nils Asteryd, MS 2, Bofors, f6r en Limerick om
Nobelkrut, publicerad hdr nedan,
Signaturen Rrs, fifiattare till versen om Nobelkrut
i frirra numret
fdr en limerick om Nohab, som
Signaturen"-7"
vann Redaktionsutskottetshtigsta betyg.

SOIIMARKORSORI}DT 1953
R?itta liisningen och prislistan

,K
,P
L

A

?

3

A R U J E
A

/o

.t
,5

"T A N
,6

T R
20

+
L

5

L .f

,b

,2 N J (i
3A T

t6

F

r^

A R

7

v E

E R A
K E R

A N

T

ii R E T A G s N

l2

T

D

t8

/9

P

o

L V

D

3

I

G N E

U D D E
57
T 'r1 E R
A J

T

nM N

L

o

For framtiden tror vi att UVA
for Bofors blir en verklig guldgruva
Och vir framtid den blir
thnga ruder speedgear
ty den driijer nog en fredensduva.
Bernhard Stobr
*

En liten pojk frin Nobelkrut
skulle kiipa en karamellstrut
han satte en rova
och tappa sin kova
blev omplAstradav systerRut.
Nils AsterYl

Sommarkorsordetvar kanske i sviraste laget, men
ltisningar.
samladeicke destomindre ndrmare1OO-talet
Redaktionskommitt6n granskade samtliga inkomna
liisningarden 18 augustioch prislistanblev fdljande:

lI:a pris
Herr Bertil Eriksson(81360) Avd. EFB.

N

)4

^oland Hagman
*

372

.S A

z3

En sailor pa ridalohsverken
Han runda on Frida Bolms mdrken
Men han kom underfund
med att han gitt pi grund
och di hissa Ellida Holm sirken.

I:a pris
Herr Karl Andersson(10664) Avd. NB 92.
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I kommandenummer skola vi publiceraytterligare
nhgra av de bista Limerickarna.
Redakiionskommitt6n och redaktionsutskottentackar ftjr alla lustiga och trevliga dikter och lyckdnskar
pristagarna.
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E. lanwald, MLC, Bofors, fiirfattare till Limericken
om Nohab i fiirra numret samt
lValter Ki)lzer, MV 22, Bofors, som skrivit en l&ng
rimmad kr6nika om Bofors och Boforskoncernen.
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III:e pris
Herr Curt Lindstrijm (20129) Avd. VK 25.
Redaktionskommitt6n besldt att 7 st. "triistpris"
skulle tilldelas dem som insdnt de ddrndstkommande
ritta ltisningarna. Triistpristagare blevo:
Herr Georg Grdnberg (83266) Avd. KKU.
Herr Max Ekendahl (83137) Avd. KPF
Herr Nils Sjiigren (82230) Avd. KKA
Herr Evald Callenhag(75241) Avd. NLD.
Herr Gunnar Kylborn (80674) Avd. EDX.
Herr Harry Sam6n(80452) Avd. KKU.
Herr Gunnar Engnell (2o49r) Avd. VR 90.
Vi tacka fcir det visade intressetoch lvckiinska samtliga pristagare.
Red,aktionen
Karlstad795i. NermansTrycksaker91219

Redaktionskommltt6
GoSTA ANDRE,E, Fil. kand. (FRK)
Representantfdr avd. 24 av SvenskaIndustritjinstemanna-F6rbundet
ARNE GILLBERG, Expeditcir
Representantf<ir BjcirkbornsFabriksarbetarefackfiirening
RAGNAR LINDAHL, F6rman(VL 20)
Representantf6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefiirbund
(VR 90)
NILS SODERHOLM, Svarvare
Representantfcir Avd. 76 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
ARVID \TAHLQUIST, Overingeniiir(NT)
Representantf<ir AB Bofors ledning
Redaktdr och ansvarig utgivare
EGIL LONNBERG,

Fil. lic., Socialkurator(EP)

Redaktionsutskott
Noho,b
JOHN LAR SSON, Huvudskyddsombud
Representantfcir Nydqvist & Holms Verksradsklubb
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfiir SIF Nohabs fiiretagsklubb
OTTO SKILD, Verkmlstare
Representantfdr Nohabs Arbetsledareklubb
UNO TELL, Ingeniiir
Representantfcir Nydqvist & Holms AB:s ledning

.

Tidaholmsoerken
CARL SJOGREN, Mont6r
Representantfcir Avd. 163 av SvenskaMetallindustriarbetarefiirbundet
THORE JOHANSSON, F6rman
Representantfcir Arbetsledare(SAFavd.70) o. Tjlnstemdn (SIFavd. 1f )
EVALD MOLIN, Korrespondent
Representantfiir AB Tidaholmsverkensledning
Wcdaoerken
GUNNAR AXELSSON, Elektriker
Representantfijr Sv. Metallindustriarbetarefijrbundets
verkstadsklubb
CARL B ERG QVIST, Fdresdndaref6r Efterkalkylavdelningen
Representantfdr Sv. Industritjiinstemanna-Fdrbundets
fdretagsklubb
JOHN GAU, Gjutare
Representantfcir SvenskaGjutarefcirbundetsgjuteriklubb
GOSTA LINDH, Chefmetallurg
Representanrf6r AB \f. Dan Bergmansledning
SVERRE NICKLASSO N, F6,rman
Representantfiir SverigesArbetsledarefiirbundsf<iretagsklubb
AVA
G O STA FREDRIKSS O N, F<irslljningschef
Representantf tjr SlF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer
Representantf6r UlvsundaVerkstdderAB:s ledning
BERNHARD STOHR, Svarvare
Represenrantfiir UVA:s verkitadsklubb

Niista nummer

sy S'pilen

berliknas utkomma omkring den 20 december 1953. Bidrag, som iinskas publicerade i detta nrxnmer! bdra vara redaktionen
tillhanda senastden 15 november. Frigor
till spalten "Ni frigar - Vi svarar" och
insZindarei aktuella frigor ?iro s?irskilt
viilkomna.

Nummer

t rflrg&ng 1954

skall som vanligt innehllla en lriinika i
ord och bild iiver hiindelserna inom Boforskoncernen 1955. Material och fiirslag
till notiser till denna kr6nika kunna slndas redaktionen ndr som helst under
hiisten. Siirskilt tinskvert er att ft. bra och
trevliga fotografier frin olika evenemang
av intresse fdr kriinikan.
AdresseraEdra bidrag: B-pilens Redaktion, AB Bofots, Bofors.
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BON OPLEX.produktion.

)

- aud kant, oi giira, &t Er?
Bofors akrylglas -

Bonoplex -

ir ett modernt

plastmaterial som vunnit erkinnande inom industri
och handel alltsedanproduktionen startade61 1950.
Sedan dess har tusentals kvadratmeter Bonoplexskivor levererats till det svenska ndrineslivet fr8n
vir fabrik i Tidaholm.
Fijr att kunna miita industrins krav p3 hiigviirdiga
halvfabrikat och fdrdigvaror hAller vi f. n. pa att
utrusta en modern or:h rationell bearbetninssverkstad.

V_e!_\j,_ajt !"f"r"
BONOPLEX ant:tind.estill

diirfiir att Bofors
BONOPLEX tir

sk6rmar till gatlyktor
skyddsskiirmar {iir maskiner
och fordon
butiksskyltar utomhus
takfiinster i ladugirdar och
lagerbyggnader
gatu-, viig- och husskyltar
skalor fijr radioapparater
konsoler till glashyllor
galvaniseringskiirl

underhillsfritt och liirt
transparent och hillfast
flrgbart och {ormbart
llttmonterat och starkt
robust och vlderbestiindigt
Ijusledande och transparent
starkt och elegant
syrabestlndigt och slagfast

Vi kan numera tillverka dessaoch liknande artiklar it Er.
Ridfriga vir projekteringsavdelning i Tidaholm eller
vira kontor och representanter i Stockholm, Giiteborg,
Malmii, Orebro, Eskilstuna och Sundsvall.

AB BOFORS, NOBELKRUT
Bonoplexfabriken
STOCKHOLM
Tel. 23 44 80.

.

GOTEBORG
Tel. t7 61 60.

MALMO
Tel. 38210.

.
OREBRo
TeL.24125.

. Tidaholm
ESKILSTUNA
Tel. 37740.

AB N. O. RONNE, SUNDSV
Tel. 55850.
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Medfi; lje r som tidnin gbila ga

FRAN
FURETAGSNIMNDERN

Nr 3 . 1953

Bo[orsverken

vikande. Malmexporten [r alltjZimt be- iingen i Europa och icke minst i
tydande, zi.venom nigot mindre dn S'ierige. Nlgon nedging i rustningsFdretagsnimnden vid Boforsverken
genomsnittligtunder de senasteiren. takten kan som redan tidigare framhrjll under ordfcirandeskapav Dispo- Efterfrigan pi malm ir
dock alltj?imt hillits icke f<irmdrkas. Man rdknar
nent Eaert lYijkand.er mindagen den god, men priserna iro dven hd,rvikan- dock med
nLgon avmattning pt denna
7 september1953 sitt tredje ordinarie de. Fdr varven rider fortfarande god front under senarehdlften iv L954.
sammantrd.de
frir iret.
beliiggning, men orderstocken d.r i Emellertid dt man inst?illd pi, att den
sjunkande.
civila konsumtionentill denna tidKonjunkturlliget
Kapaciteten fiir handelsj2irn kom- punkt skall ha dkat i sidan ornfattning,
mer sannolikt att stiga i s8.danomfatt- att konjunkturavmattningen icke skall
Ditponent lY ijAand.ererinrade om,
ning, att man under nastaBt,dlrest de bli alltfdr stor. Fcirden ndrmastetiden
att den politiska avspdnning,man hopsvenskaverken kunna biuda konkur- har man vidare full sysselsd.ttning
med
pats pi efter ett stillestind i Koreakri- renskraftiga
priser, icke behciverrikna att genomfciraalla de omfattandeameget, icke intrdtt. Stillestindet har ej
med annat in en tdmligen obetydlig rrkanskahjilpverksamhetsprogrammen
heller i nigon nlmnvdrd grad p&verkat
import av denna vara.
ftir krigsh?irjadeoch underutvecklade
de allmlnna konjunkturerna. Fiir
Den allmdnna prisniv&n har under ld.nder.Det kan ndmnas,att KongresUSA:s vidkommandehar det inte blisen nyligen beviljat zoO milj. dollar
senaste tiden icke undergitt nigra
vtt ffi',ga.om nigon minskning i ruststdrre fcirlnddngar, dock tenderar lev- till Korea fd,r detta dndamil. Pi ldnere
ningstakten, d.ven om man pi nigot
nadskostnadsindexnedit och Darti- sikt b6r man nog dndock rekna m1d
ldngre sikt m&sterdkna med en succesen vdsentlig konjunkturnedging iven
prisindexhar sjunkit.
siv avmattning. I Europa lr situationen
Fcir Bofors civila stilfdrsiiljning har i USA.
inte helt likartad, utan hdr har man
Vad betrdffar den svenskaexDorten
kunnat fdrmdrka ett alltmer h&rdnande orderingingen hittills under Sret varit
har glZidjande nog densamm-afcjr
mindre
dn
under
motsvarande
tid
fdrekonjunktudd.ge. Som exempel hdrpi
skogsindustriprodukter cikat mera dn
kan nimnas, att man efter den bety- giende 3.rmed ca 22 mllj. mot ca 25
man vl"gat hoppas pi. Nedgingen i
milj.
kronor.
Fdr
valsverksprodukterna
dande utbyggnadav kapaciteten,som
fcireligger den stdrsta minskningen i exporten av verkstadsprodukterdr dlrigt rum, m&ste inom den nirmaste
emot stcirre,ca 22 /6 i vlrde, in vad
framtiden rdkna med ett betydande ordering&ngen.Ddrndst kommer smiman i bd,rjanav iret riknade med, ca
det.
Fdr
stilgjutgodset
rider
inte
ntijverskott av jan och stil. Utveckgon sttirre skillnad p3. orderingingen 1l-12 /o, och fcir dagentyder ingenlingen inom Europa torde f6,r d,vrigt
under 1952 och 1953, men minqa ting p& nigon frirbdttring fd,r dessa
i h6g grad bli beroende av i vilken
order
omfatta sdmre specifikatione"r. produkter. Exporten av kemiska proriktning Montanunionen kommer att
Frir maskinbearbetat
heiarsmidehar dukter gir fortfarande tr6gt, och det
verka. Det ideella milet fdr denna
orderingtngen
jdmfSrelsevis
varit
stdr- d.r i frirsta hand v&ra h6ea tillverkinternationella form av sarrarbetehar
ochtullsituuiionen,sore d.n under fdreg&ende[r. Rent all- ningskostnader
varit nog si behjirtansvlrt, men friga
inge bekymmer.
rnlnt kan slgas, att ordering&ngenfrir
dr, om inte det hela kommer att leda
Landets betalningsbalans
civila stilprodukter 1r nigot si ndr
ser ut att
till ett mindre dnskvirt mil, ndmligen
tillfredsstdllande,medan prisernadIr- gi ihop, och ddrmedskulle den befaen priskartell.Den ndrmasteframtiden
rade minskningen av valutareserven
emot d.rosdmre.
f5.r ge svar pi den fr&gan.
med ca 300 milj. kronor utebli. ValuOrderbeld.ggningen
i
stilverket
d.r
Emellertid kan man nog sdga, att
tasituationenir dock ingalunda tillliiget i Sverige alltjemt dr fdrvinans- nigorlunda god, varfdr fd'r dagen n&- fredsstdllande,
utan briJten pt utvirt gott - bettre dn man vi.ntat sig gon driftinskrdnkningi dettaverk inte Ilndska
valutor er alltiemt betydande.
ir
aktuell.
Bel[ggningen
valsverken
i
frjr 6 minader sedan.Sysselsdtiningei
d,r fortfa-randehcig, vilket d.vengd.ller p3,Kilsta ir fd,r gd,tverketca 3 veckor Fdrslagsuerk:amheten
samt f6r mediumverket ca 5 veckor,
konsumtionen. Koniunkturerna fijr
medan beldggningenfdr valsverkeni
Direhttir JYahlsteenmeddelade,att
triindustrien ha f6rb'attrats, och man
Bofors ar ca 12 veckor.Hejarsmedjan nl.gra nya f6,rslag icke inkommit
har .inyo full avsdttning f<ir produktill
dr belagd f& ca /2 fu ftamlt, vilker i
Fcirslagskommitt6n
sedandessfd,resiterna, iwen om till ld.grepriser. Fcir
och fcir sig dr nigot fdr ling tid, med cnde sammantrZide
i juni.
verkstadsindustrien noterai en betvtankepi miijlighetenatt bjuda kunderdande nedging i sysselsdttningenoch
na kortast mdjliga leveranstider.
"Vad kan gdras for ft)rbitligande
iven fdr dess produkter frjimirkes
prodaktionen?"
au
nedging i priseria, i fdrsta hand som
DireAtdr soblman erinradeom, att
friljd av den cikadekonkurrensen.F6r konjunkturerna i USA ?iro i hiig grad
Ditponent lvijkander anknd,t till
kvalitetsstilet dro priserna fortfarande bestdmmande fdr konjunkturutveck- den tidigare diskussionen
av detta

dmne och erinrade om sitt uttalande,
att ett verkligt filrtroende mellan arbetsledning och arbetaredr den fiirsta
f<irutsdttningenfdr en hdg produktion.
S&dant fd,rtroende saknas nog alltfdr
ofta, och det miste ddrfdr vara en synnerligen angellgen uppgift f& alla att
medverka till att skapa fdrtroende de
olika parterna emellan. Den trikiga
sifuation, som linge ritt i smedjan
ifrlga om produktionstakt och ackordssittning vore ett exempel p& bristande
fdrtroende. Helt nyligen ha dock meningsmotsdttningatnai smedjan blivit
bilagda, och det ir att hoppas, att en
liknande situation icke skall intrdf{a
p3.annat hill inom bolaget. Det fdrutsdttesemellertid, att de fackliga organisationerna oF,allt sdtt medverka till
att skapa stdrre fiirtroende p& arbetsplatserna, produktionen till gagn.
Herr G6$a Nilsson ifr&gasatte,om
det verkligen rider nigon stdrre brist
pi fdrtroende pi de olika arbetsplatserna. Vore det inte istZillet sL, att ar'
betsledning och arbetaremlnga ginger
ha olika uppfattning om saker och
ting, och att detta missvisanderubriceras som bristande fd,rtroende. Det 6r
ganska natudigt, att den anstillde
fdrsdker f& s& mycket betalt som m6jligt f<ir sitt arbete, och det dr lika. naturligt att friretaget strdvar efter att
h&lla kostnadernasi liga som m6jligt.
Detta dr dock icke brist ol fd,rtroende.
Pi tal om smedjan och de meningsmotsdttningar, som intill helt nyligen
ritt pi denna arbetsplais,kunde tvisten
mellan arbetsledningoch arbetarenog
tillskrivas arbetarpartensavoga inst?illning till blandade ackord. Fdr vissa
arbetenkan det vara nddvdndigtmed
blandade ackord, och detta har ocks&
accepteratsav arbetarparten.Fd'r hejarsmide, som det hdr vore ffi,ga. om, dr
det dock inte l?impligt med blandade
ackord, sd.rskilt som man i gamla
smedianarbetatmed raka ackord. De
olika meningar,som r&ddemellan parterna i denna ffitga, ha sedermeravid
fdrhandling blivit bilagda i en kompromiss. Den ifrigavarande meningsmotslttningen vore icke att tillskriva
bristande f6rtroende, utan olika uppfattning i en ackordsdttningsfrigahos
arbetsledningoch arbetare.
Den mlnskliga faktorn m&stealltid
vara den viktigaste, och det g?iller hiir
att f6rscika bestlmma vad mlnniskan
fdrmir prestera. Fdr en maskin gives
alltid data, med upplysning bl. a. om
hur mycket maskinen kan prestera.
Detta dr en realitet, som alla godtaga.
Olika meningar rilda emellertid merendels om vilka prestanda,som fdrutsdttes av en mdnniska, och det glller
2

ddrfiir att fiirsdka komma fram till vad
man rimligen kan fordra av henne. Pi
en del h&ll ?ir det dock sannolikt mcijligt att presteramera 6n vad som fdr
dagen sker. Som s& mhnga g&nger
tidigare framhillits, rider nog full
enighet om, att en produktionsdkning
iir ntidv?indig fd'r att bibeh&lla eller
htiia den allminna standarden.Det
finns givetvis fortfarande s&danamdnniskor, som icke rdtt fijrsti detta, men
desammalro nog dessbhttre ett fetal.
sida ir man beFrin fackfd,reningens
redd att pL allt sitt medverka till att
fdrblttra produktionen.

bdttre ijmsesidigt fiirtroende mellan
parterna. Kontakt med fd'retagsnimnden skulle givetvis uppr?itihillas, fiirslagsvis genom att dessaavdelningskommittder finge avliigga rapport till
nd.mnden.Emellertid borde kommitt6vdsendet icke begrdnsas till enbart
verkstiderna,utan denna metod borde
jZimv?ilpriivas pi de olika administrativa avdelningarna.

Vad betriiffar den administrativa
sidan av bolagets verksamhet klagas
ofta pL dilig planering och organisation. Det fiirekommer mydset ofta, att
en yrkesarbetareflr anvdnda atskillig,
dyrbar arbetstid fijr att sijka riitt pi
DireAtiir lVahlsteen erinrade i friverktyg
och detaljer av olika slag. ArKilstagan om acl<ordssittningeni
ftirlorar kanskei och f6r
betaren
sidlv
sida
frin
bolagets
man
att
om,
imedian
redan fr&n biirjan gjort klart fijr ar- sig ingenting hdrpi, de ndmligen
ackordenm&stesdttasmed hlnsyn hirbetarparten, att man med hZinsyntill
till, men fiir bolaget uppsti onddiga
ackord
raka
sdtta
att
svirigheterna
kostnader.Det hdnder iven emellanlt,
iinskadeblandadeackord.Det fdrelige
ndmligen stor risk, att man fiir detta att arbeten"kommer bort" och det kan
drdja Atskilligtid, innan man kan fullnya verk skulle komma att sdtta felaktiga ackord, som senareskulle bli en fiilja och avsluta ett p&biirjat arbete.
Hdrigenom fijrsenas kanske en levebelastningfcir rdrelsen.
rans med de konsekvenserdetta kan
DitPonent Wiikander iterkom till
fcira med sig. Det finns vidare mlnga
den tidigare av direktijr \Tahlsteen
exempel p& smdrre arbeten, fdr vilka
samarframstdllda tanken pi ndrmare
?iro j ?imf6reltillveikningskostnaderna
beteinom de olika avdelningarna'Man
de admiddremot
medan
ringa,
sevis
skulle diirvid mera i detalj kunna ge
kostnaderna dro mhngnistrativa
sie in pi frigor om sammansdttning
ja.dndaupp till 10 g&ngersi
f6r en dubbla,
de olika k-ostnadselementen
de egentligen tillverkningshdga
som
"v"
produkt, planering, leveranstideretc.
Det fdrekommer ofta, att
kostnaderna.
fdrbetta borde medverkatill biittre
fiiljas viigen igenom
mindre
detaljer
stielse fdr de minga glnger mYcket
av
ett
alltfiir stort antal
verkstlderna
stora problem, som bolaget har att
kort
av
olika slag, viloch
blanketter
brottas med och ddrmed stdrre fiirtroleda
till mycket
m&ste
tur
ket
i
sin
ende mellan parterna. Hirvid miste
Ett fIeftal av de p&taarbete.
ontidigt
man givetvis ?iirutsltta, att de persolade bristerna torde kunna tillskrivas
ner, som pi angivet sitt erhtlla olika
inom
den ridande dverorganisationen
slag av information, icke obeh6rigen
bolaget. Man gtir silunda mycket
utnytija denna, bolaget till skada.
iiverflddigt arbete och fdrsummar nog
Herr Edain Carlston framhiill, att sE viktiga detaljer fdr mindre vlsentfdrslaget angiende samarbetskommit- liga saker. Minga ginger medverkar
t6er pi de olika avdelningarna sekert slkert denna dverorganisationbl. a.
vore nigonting att taga vara pi. Ftire- till att skapa oniidigt linga leveranstagsnimnden vore nog icke forum fdr
tider och ddrmedfdrsvira miijligheterbehandling i detalj av p& olika avdel- na fiir bolaget att sdljasina produkter.
ningar fdrekommande frigor och De stora orderna passanog in i den
problem, som beriira produktionen, nuvarande organisationen,men si ir
och vilka miste finna sin l6sning. Det ei fdrh&llandetfiir mindre order. Det
finns mdngderav fr|gor inom en av- borde finnas miijlighet att bryta ut
delning, som knappast kunna vata aY dessasmdrre order frin den vanliga
n&got intresse, annat ?in miijligen s&- rutinen. Man borde inrikta sig pi
som exempel,fdr andra ?injust de pi
att rationaliserakontorsorganisationen,
avdelningen sysselsatta.Diirfijr borde och lyckadesman hdrmed, skulle helt
man inrltta kommitt6er pi de olika sikert fiirtroendet frin arbetarnassida
avdelningarnaefter modell fiiretags- vdxa och fdrh&llandet Darternaemellan
nimnden fdr samrid i olika frigor.
bliva bittre.
Sdkert skulle alla, som finge fcirtroenHerr Ragnar Olrcn iffigasatte, om
det att deltaga i detta samarbete,behandla limnad information pi rdtt det skulle vara ntjdvdndigt att anviinda
sltt, utan att yppa nigonting till obe- sig av si stort antal operationskort,
hiirisa. Vidare skulle ett sidant sam- som fdrekommer f6r varje detalj i
arbete skapa fdrutsittningar f<ir ett tillverkningen. Som exempel kunde

namnas,att tidigare f6r ett bakstycke
till 40 mm kanonen tilliimpades ett
pris for samtliga operationer, medan
defta arbete sedermerauppdelats i tre
olika ackord med tre olika operationskort. Det mlste dndock bli- vederbiirande arbetare, som sjllv fdrdelar
totaltiden mellan dessatre kort. En
sidan &tgiird fdrefaller oniidig och
onyttig.
Herr Gtjsta Nilsson p&pekade,att
det ofta ftlrekommer 10 olika tidkort
fdr ett och sammamindre reparationsarbete samt iffi.gasatte, om det inte
kunde rl&a med ett kort f6r ett s&dant
arbete.
Kamrer Henning meddelade,att det
vid bolaget tilliirapade bokfdringssystemet fdrutsltter en redovisning var fdr
sig av samtliga tider och kostnader,
detta oberoendeav om det rijr sig om
stbrre eller mindre arberen.
Herr Gdsta Nilsson instlmde med
herr Edvin Carlsson i dennesyttrande
om bristfiillig planering och iiverorganisation. Sammaftjrhlllande g?iller fiir
de flesta verkstddernai Bofors. Det
saknas detaljer, arbeten "kommer
bort" och blanketter och formullr hopas iiver och tynger verksamheten.
Som ett exempel pi en dylik brist
kunde ndmnas,att helt nyligen en arbetare, som fitt fel stodek pl nitar,
sjdlv, under samtidigtfcirsummande
av
sina ordinarie arbetsuppgifter, miste
uppsdka centralfd,rridet fdr att himta
nitar av rdtt storlek. Hlr borde givetvis
en springpojke ha funnits till handsftjr
att skaffa fram felande detalier. Det
vore av intresse f6r alla parter att vid
ett kommande fiiretaginimndssammantrd.def& en fullstdndig redogiirelse
fdr hur planeringen dr upplagd samt
hur den verkar inom bolaget och utlt.
dueringenjdr Stri)mberg framhdll,
att, dh det giiller att bedijma miijligheterna att fdrblttra produktiviteten i
Bofors, man inte kan komma iffin, att
det finns vissa speciella problem, som
g6ra sig gdllande, i fdrsta hand kanske
fdr kanonverkstadenoch i ntgon min
filtverkstaden. Dessa avdelninsar f.eL
icke bJotttj2instgdra
sisom direkL produktionsavdelningar,utan mtste dessutom i stor omfattning d,gnasig lt rena
experimentarbetenav olika slag. Det
g?iller diirvid tillverkning av enstaka
detaljer i ett relativt litet antal. Dessa
detaljerskolaanvlndasi sambandmed
experimentoch prov, vilka si sm8ningom skola leda till en ferdis kanonkonstruktion. Det dr givetvis mycketsvirt
att under sammatak och i sammaorganisation kombinera arbeten 3. enstaka
detaljermed serieproduktion.De fdrst-

ndmnda arbetenam&steutfdras i intim
kontakt mellan konstruktions- och
driftavdelningarna, medan serieproduktionen bcir kunna fortg& utan
ndmnvird s&dan kontakt. Det stdlles
stiirre krav p& en noggrann planering
vid serieproduktion, och vidare m&ste
rnan ha tillglng till mera verktyg och
specialmaskiner.Di det giiller tillverkning av de enstaka detaljerna, miste
planeringen vara enklare, och man fir
ofta klara sig utan specialverktyg.Det
sagda ger ytterligare bel2igg fiir de
svirigheter man har att brottas med
vid planering och organisationav arbetena i nimnda verkstlder, och det
gdller givetvis att fdrs6ka fi det hela
att liipa st smidigt som miijligt, fdr
att i st6rstamojliga utstrlckning h&lla
produktionskostnadernanere. Ett steg
i denna riktning vore att flildgga alla
enstaka arbeten, vilka gtiras fdr konstruktionsavdelningensrdkning, pi en
experimentverkstadf6,r artilleripjdser,
men i praktiken torde detta vara mycket svirt och kostsamtatt genomfdra.
Man miste ndmligen ha tillging till
mer eller mindre samma utrustniug
som i den nuvarandekanonverkstaden.

troende,som i dessaavdelningarridde mellan arbetsiedningoch arbetare.
Herr Edain Carlssonframhdll, att i
den min sldseri med tid fiirekomme
inom verkstdderna,fdrhillandet sdkert
vore detsammainom de administrativa
avdelningarna.
Herr Ragnar Olton ertmadeom, att
han vid f6retagsndmndenssammantride i november L952 sisom fdrsta itgiird fcir fcirbittrande av produktionen
rekommenderaten bdttre organisation
och planering. Sammad,nskemil hade
vid dagenssammantride framfdrts av
andra representanteri nimnden, och
det kunde inte nog betonas,att denna
frnga borde dgnasall uppmdrksamhet.
Vid en iiversyn av organisationenborde man taga i betraktandeatt under de
senaste tio 8,ren arbetarnas antal
minskatsmed ca 400, medan tjiinsteminnens antal under samma tid iikat
rneqca /uu.
Det fdreslagnakommitt6arbetetinom
de olika avdelningarnavore sikert en
vdg frir istadkommande av blttre f6,rutslttningar fdr fd,rtroendeoch samarbete mellan parterna.

Det finns minga faktorer, som medD i tp onent lY i i kander flrklarade, att
verka till onddiga kostnader ftir pro- alla sikert vore medvetna om, att pladuktionen. En viktig uppgift vore att nering dr en synnedigen besvldig
fdrsdkaminska det "sl6seri" med tid, uppgift. Helt nyligen hade frigan om
som fdrekommer. Kunde man blott f& planeringens uppgifter och arbete
in den andan pi alla arbetsplatser,
att inom bolaget behandlatsvid en samvar och en vdl utnyttjar arbetstiden, mankomstmed samtliga driftsingenjiiskulle produktiviteten kunna stegras rer. Planeringsavdelningenhar kanske
betydligt. Denna friga hdnger givetvis vuxit sig f6r stor, och avdelningen har
intimt sammanmed ackordssdttningen. nog tagit p& sig Lvensom blivit beFrin arbetarhill borde man inte inrikta lastad med uppgifter, som densamrna
sina strivanden p& att fi ackordensatta inte bort handhava.Man har under sesi h6gt, att desammadro limpade Iven
nare Lr strdvat efter att se vitt miijlig
fiir den minst skicklige arbetaren.Man fcirsdkaf6ilagga planeringen ute pt de
borde hdr nlgot mera t?inkapi bolaget olika avdelningarna. Helt nyligen har
och inte i onddanpressaupp ackorden. ocks& den metallurgiska planeringen
Ddrmed skulle man bittre kunna ut- 6verflyttats till de metallurgiska avdelnyttja tiden fcir produktivt arbete.
ningarna. Vidare hiller man p& att
bygga upp en planeringsorganisation
Herr Gdsta Nilron anslg, att det
inom verkstdderna.
Man kan inte komrniste ligga i sakensnatur, att arbetarna
ma. ifrln, att det dr nd,dvdndigt med
strdvade efter ackord, vilka g&vo
en planeringsavdelning,men det gdller
h<igstamdjliga fdrtjdnst, och p& denna
att f6rsdka f3. densammaatt funktiopunki miste man frln arbetsgivarhlll
nera pi biista miijliga sltt.
f6rsdka fdrstl arbetarna.Fdr att skapa
det riktiga fdrtroendet mellan arbeisDirehtdr lYahlgeen erinrade om,
ledning och arbetare,m&step& arbets- att planeringen i Bofors under m&nga
platsen fdrekomma intimast miijliga iLr varit ett mycket omdiskuterat probkontakt mellan Darterna.Man skulie lem. Det skulle slkert vara vd.rdefullt,
fcirutsittningsltjsf diskussionsvdgenta- om nigon representant frin arbetarga upp frigor till behandling och pE parten under nigon dag finge f6lja ar
si sd.tt ftjrsdka l6sa meningsmotsitt- betet p& planeringsavdelningen.Veningarna. Det kunde ndmnas,att det derbdrandeskulle d2irvid fi en blttre
funnes atskilliga avdelningar inom inblick i de stora sv&righeter, som
Bofors, som inte hade nlgra problem fdreligga fcir denna avdelnings arbete.
med sin ackordssittning.Att si vore Detta borde kunna ske, innan frtgan
fdrh&llandet berodde slkert till stor om planeringsarbetethdlndst tagesupp
del pi den goda kontakt och det fd,r- till behandling, eventuellt vid nest-

kommande fciretagsnlmndssammantrdde.Det kunde nimnas, att den tidivid Bofors,
gare arbetsstudiechefen
ingenjdr Kjell Strcimberg,&teranstdllts
vid bolaget f<ir att handhavaarbetsstudieavdelningen,arbetarfdrhandlingarna m. m.

Herr Gi)sta Nilsson ans&g,att fackfcireningsledningen icke borde vara
representeradi kommitt6erna.

Pi fcirstag av disponent lYiikander
beslttt de nirvarande att tillsdtta en
kommitt6 fcir utredning av kommitt6vdsendet,med uppdrag att till ndsta
Ingenii)r Kentpe framhdll, att boia- fiiretagsndmndssammantrldeftireligea
get pi grund av stundtals alltftjr stor resultatetav sitt atbete.
bel?iggning inom vissa avdelningar,
Det skulle antecknas,att till ledanddgits bestiilla bl. a. en del gjutgods mciteri dennakommitt6 senareutsetts:
fr1n andnverk. Detta gods har mlnga fdr arbetsgivaren:direkt6r lVahlsteen,
ginger varit behdftat med fel, vilket
for tjinstemdnnen: ingenj6r Kempe,
iettli[, att bolagetfdrorsakatson6'diga fcjr arbetsledarna:
verkmistareHolm,
Det gdller silunda att fijr arbetarna:herr Ragnar Olson.
arbetskostnader.
se till, att manhar att arbetamed fullDiQonent Wijhander ville f6rorda,
goda, felfria rLvaror.
att
vid ett kommande sammantride en
samarom
Vad betrdffar fdrslaget
vore fullst?indig redogdrelseldmnadesfijr
pi avdelningarnx,
betskornmitt6er
samtatt dessman frin tidnstemannahillberedd att planeringsverksamheten,
fcir arberepresentant
nigon
lctrinnan
p& allt sdtt medverka hZirtill.
taroarten bereddestillfiille att under
Direktdr lYablsteenf6rklarade, att nngon dag eller nigra dagar f6lia ardet vore gl2idjande efiata, att alla- betet p& planeringsavdelningen.
stiillde sig positiva till tanken p2'"?inom de
qon form av samarbetsorgan
Hen Gdsta Nilsson uttryckte den
olika avdelningarna. Ett dylikt organ frirhoppningen, att det vore fullt
borde omfatta representanterf6r var- klart, att intressetfr&n arbetarhill fdr
dera driftledningen, arbetsledningcn planeringsavdelningenicke vore en
personfqiga utan helt en organisaoch arbetarna.
tionsfriga.
Herr Giista Nilron anslg, att av-

Det konstaterades,att ingen av
fciretagsndmndensledam6ter hade nigonting att invlnda hdremot.
Niista iamtnantrAde
Ndsta ftjretagsndmndssammantrdde
utsattes preliminirt att dga.rum mindagenden 23 november1953.
Srts

Nobelkrut
Tredje kvartalets sammantrlde vid
Nobelkrut hcjlls den 14. 9. Fdrstadelen av sammantridet leddes av ordfdranden,d.irektdrSaeryeR:son Sohl'
niAn, mer\ dA denne av tjdnsteskdl
miste avldgsnasig f6re sammantrddets
slut, rivertogs klubban efter fdredragningslistans fcirsta punkter av vice
ordforanden,berr Karl Hantton.
Konjunkturiiuersikt

Direktiir Soblman inledde med att
pi sedvanligt medryckandesdtt limna
6ver vad som i politiskt
en redogdrelse
och ekonomiskthdnseendetimat sivil
ute i virlden som hdr hemma. Han
ndmnde, att det dr nijdvindigt att
nigot ftilja den utrikespolitiska utavg6vara
finge
delningarnasstorlek
Ingeni|r Palmi bekrldftade,att man vecklingen fd,r att fi en bakgrund till
rande for antalet ledamtiter i avdel- pn tjinstemannahill givetvis vore ir&
de fdr den ndrmasteframtiden td.nkDet komme givet- det klara med, att det ifriga om
ningskommitt6erna.
Plane- bara ekonomiskakonfunkturerna.
som
pi
dem,
krav
vis att stdllasstora
ringsavdelningenendastvore en orgaI en snabbskissfolide s& en vdrldstillhtirde en s&dankommitt6, och f6'r- nisations- och icke en personfrnga.
<iversikt,i vilken avspdnningen
politisk
utsdttningen fcir ett framg&ngsrikt ar- Aven frnn tjdnsteminnenssida vore
Korea,
det allvarligaldget i Indokina
i
mYcket
bero
att
bete komme sdkert
man medveten om, att inom den ad- och den fortfarande oklara Persienvore ministrativa sidan av bolagets verkp&, i vilken grad arbetsledningen
fr&gantill en bdrjan omndmndes.Han
beredd att positivt medverka i kom- samhetfi;rbettringarav organisationen
pekadepl det p& hela arabvdrldeninfdrhillanden
alla
mitt6arbetet.Under
kunde bidraga till att fdrbilliga pro- verkande l?iget i Egypten, balkanstaborde man prtiva kommitt6vdsendet.
duktionen. Vidare ville man under- ternaskontroverseroch den ur allmdnfdr
Ditponent Wijkander betonade,att stcidjatankenp& att en representant
politisk synpunkt betydelsefulla utfinge
fiilja
planeringsarbetet.
arbetarna
miste
m&let fcir kommitt6ernasarbete
vecklingen i VZist-Tyskland,dess arvan information. Inom kommitt6erna
Direhtiir lY/abltteen erinrade om, m6s tinkbara itetuppstiende och vad
skulle ddrvid ldmnas information av att han vid ett tidigareftiretagsndmnds- detta kan leda till, samt Frankrikes
olika slag, sisom betriffande tillverk- sammantrdde betonat, att fdrslags- katastrofala ldge och Sovjetunionens
fijr en produkt, planingskostnaderna
aktuella besvddigheter.
nlmnden dven emotsige fdrslag till
nering av arbetet, leveranstideretc. organisatoriska
Efter denna politiska d,verblickrikfdrbdttringar.
Kommitt6n bdr nog endastomfatta ett
tade direktd,r Sbhlman blickarna mot
fital personer,fcirslagsvisen rePreseflden ekonomiskabilden och di i fdrsta
herin gen aa motorc yklar
tant firr arbetsledningen,en fdrman Par
hand fiirhillandena i USA, vilka han
och en eller ett par representanterf6r
Direktdr Nordqaist erinradeom, att betecknadesom i htig grad utslagsgiarbetarna.Det syntesicke nddvdndigt, man fdr nhgot ltr sedanp& begdran a,v vande fcir dem i Vdst-Europa.
att klubbstyrelsetnavore rePresenteta- mc-dgarnainfdrt ett system med tillMan hade i USA tidigare trott att
de i dessakommitt6er.Ldmpligt vore delning av slrskilda parkeringsplatser ett stillest8ndi Korea skulle leda till
att utse nigra personeratt vidare ut- fdr envar mc-dgareefter sammaprin- en fredskris. Det visade sig dock att
forma kommitt6tankenmed uppdrag cip som fiir de vanliga trampcyklarna. f arhlgorna h?irfijr y^r civerdrivna.
att vid nista fciretagsnimndssamman-Di det emellertid visat sig, att denna Man hade rdknat med en nedging i
trlde redovisa resultat av sitt arbete. parkeringsmetodinnebureslijserimed krigsproduktionen,vilket skulle leda
och andra ekonomiska
Herr Eduin CarlssonupPlyste ont, tillg?ingliga parkeringsutrymmen,lru- till arbetsl6shet
att man vid nigra fdretag,bl. a. Skog- nade man nu i likhet med vad som besvdrligheter. Det blev emellertid
l-rallsverkenoch Karlstads Mekaniska tilldmpasfiir bilar, tillZimpafri parke- icke si. Produktioneni USA har tvdrt\Terkstad, med framging priivat meto- ring dven fdr motorcyklar pi de fdr om 6kat de sistam&nadernamed icke
den med kommitt6vdsendepi avdel- motorcyklar avsedda parkeringsplat- mindre in itta procent jZimfdrt med
sammatid 1951. Rustningsproduktioningarna.
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nen har visserligen minskat, men i
I Frankrike dder stora inre oolitiska sedigen har vi att rlkna med ett relamycket l&ngsam takt. Investeingarna svirigheter med ty itfiiljande urusel tivt stort importdverskott, men detta
inom denna industri har praktiskt ekonomi. Betydandeimportrestriktio- kompenserasi viss min av sjrifartsiniaget stoppat. men detta har- mer dn ner gd.llerfortfarande till men fcir vir
komster, d.venom ocksi dessanedeitt.
vil kompenseratsav cikadebyggnatio- export, sirskilt fcir verkstadsproduk- En viss avtappning av vnr valutareierv
ner inom den civila sektorn.Man talar tetna.
torde dock vara ofrinkomlig, vilket Zir
nu i USA om att ligkonjunkturen
Direkttir Sohlman kom s3. in o3. beklagligt, di den nu endastIr av den
skjutits till 1954, men icke om en si- liiget i vert eget land. Han konstate- storleken att den tdcker tre minaders
dan av 1929-30 eller 1946 trs typ, rade dE,,att det allmdnnaekonomiska totalimport och man fil att vara trygg
utan man talar om "en ldttare anDass- l?igetf. n. i stort sett d.r tillfredsstdl- b6r ha en valutareservsom rdcker'f<ir
ning till en ldgre konjunkturnivi". lande. Produktionsutve&lingen har sex minaders totalimoort.
Det d.rintressantatt se att oresidenten dock i 3r icke varit si sod som under
Som redan ndmnls har exporten
f<ireslagitatt den minskning i den de ndrmastfcirflutna8ien. Efterkrigs- vdrdemdssigt
sjunkit med t i 7o. Voamerikanskabudgeten, som blir en tuen L945-195113,9 den vid 3 iL4 %
lymmd.ssigthar den faktiskt iikat, men
f<iljd av minskade rustningsutgifter, idig 6kning, under det att frjrstahalv- prisernapn sZirskiltmassaoch papper
till betydandedel skall anvdndastill
iret i Er visadeen nedging p3,ca 1,/o.
har gitt ned avsevdrt,vilket f<irorsakat
hjelp it industriellt underutvecklade Produktionsciknins fd,rekom under det minskade exportvd.rdet.Pi sista
linder. Redan nu har kongressenbe- fcirsta halviret i ir inom textil- och tiden har uppstS"tCtecken
pa att exporviljat ett fcirsta anslagpi 250 milj. skoindustrinsamt fdr jd.rnverken,me- ten av skogsindustriprodukter
kommer
dollar fdr iteruppbyggnadsarbetet i dan minskning intrldde fdr massaoch att bettras,men prisernadr fortfarande
Korea. Kommer detta att gi vidare, papper samt verkstider, som en fdljd
h8.rtpressade.
kommer det att i h6g grad verka som av de svira avsittningsm6jligheterna.
Mest bekymmersamthar vlr verken konjunkturutjdmnandefaktor. Vad Det frirefaller som om man fdr hela stads-och maskinindustdi {tltsa om
som ger anledningtill bekymmerf. n. innevarandeir bordekunna rdknamed export. Nedgingen i vdrde under de
dr de rikande konsumtionskrediterna. i stort sett ofdrdndrat produktionsindex fd,rstasju minadernai ir i fcirhillande
Avbetalningsaff dlerna cjkarsirskilt d5. i jd.mfiirelse med t95z irs genom- till sammatid i fjol, beldpersig till ej
det gdller bilar och en prissdnkningp& sniitsindex.
mindre in 2o /a. Orderslockarnaf6r
dessatorde vara att vanta.
Prisliiget i Sverige dr ganskastabilt. denna industri fortsdtier att siunka
Frin frirhillandena pi andra sidan Gl2idjande nog har partiprisindex till f6lid av den hirda konkurrensen
Atlanten civersickdirekt<;rSohlman sjunkit och en yttedigare minskning och iorde nu ligga 20-30
/o l'agred.n
att tala om hur det ser ut pE nd.r- dr tlnkbar under ndrmastetiden till
{cir ett ir sedan.V5.rt kostnadsldse
mare h5.ll.
f6ljd av prisreduktionpi. vissa metal- ligger ju av olika anledningarhdgt.
Han nimnde att Storbrittanienseko- ler och textilrivaror. Levnadskostnads- Vissa rivaror har dock undersitt in
nomiska ldge avsevdrtfdrbdttrats un- index har ocksi fdr fdrsta gingen pi
prissinkning,den dubbelbottnade
prisder senastetiden. Produktionen har mycket ldnge visat en ned8.tgiende politiken har praktiskt taget fcirsmnstigit kraftigt, exporten har dkat och tendens och under senastekvartalet nit och vi stir ddr nu i unsefir samma
dollargapet minskat. Importrestriktio- slnkts med n8.gonenhet.Det som fdr- situationsom vira konkurrenter.Vl.ra
nerna har successivtminskat liksom anlett denna lenktri.rg ir kostnads- lcinekostnaderdr hd,ga.I frjrsta hand
konsumtionsre5;leringar,
vilka praktiskt minskning fijr brinsle, textilvaror synes man bdra i kostnadssdnkande
taget fcirsvunnit.Detta Zir fdi engels- m. m. Fdr jordbruksprodukternasom syfte fortsdtta med rationaliseringar
mdnnen ett oerhdrt framsteg. Ur
utgdr en betydandefaktor i levnads- och metodfcirbdttringarsi llngt de"tta
svensk synpunki har nedrivandet av kostnadsindexdr en sdnkning nu ej Zir mdjligt.
importskrankorna betytt en littnad, tinkbar, trots ett med ca 80 mili. kroDet dr av oerhdrd betydelsef6r r,irt
men tyvlr kvarst8r dnnu restriktioner nor fdrblttrat kalkylresultat
som f6lid land att hilla exporten uppe och vi
fiir import av wallboard och vissa av den goda skdrden.Denna fijrbiitt- har efterstrdvansvlrdavaroi och
obepapperskvaliteter.
ring dr dock beklagligtvis nog icke av arbetademarknaderfinnas.
Aven i Vdst-Tyskland har fdrhilden storleksordningen
att en prisreglePi det kemiskaomridet dr att konlandena utvecklats i gynnsam riktring nu kan ske.
stateraen allvadig vdrdemlssig nedning. Produktionsdkningenhar varit
Den yttre balansenhar icke utveck- ging och nlgon nterhimtning dr ej
70 /o sista iret och exporten har sti- lat sig si som man kunde hoppas.pi
skd'nibar.Vi mdtas av en vildsamt
git. Detia senarei stor utstrdckninqtill
allra sistatiden har dock ett uppsving h8.rdkonkurrensfr&n flera ldnder,som
fdljd av de statligastdditgZirderna.
Pi
skett, som dr ganskalovande.-Undei har betydligt bdttre utg8ngsldgedn vi.
sistone har dock en minskninq av de sju ftjrsta hinaderna i ir sj6nk
Handeln med d'stblocket
har pi sista
orderingingen frin utlandet fcir- exporten med ca 750 mili. kronor, tiden krympt ihop avsevdrt.Var?6r har
mdrkts, sdrskilt betr. jdrn-, stil- och d. v. s. ca 15
/t^.,och importenmed detta skett? Dessaldnder dr dock namaskinfdrnd,denheter. Ett bekymmer ungefdr sammasiffror. Nedgingen i tutliga avsittningsplatserfdr v8.ra
prof6r oss dr den minskadeimoorten av importen har icke resulterat i ni.gon dukter, s&vil ur geografisk som ur teksvenskavaror, vilket lett till att vi har knapohetp5.varor.BI. a. har n2imligen nisk synpunkt. Svaret dr helt enkelt
mycket stort importdverskott gentemot minskningen sin grund i att den re- det, att dessald.nder icke har
betalVdst-Tyskland.Vi brukar normalt ex- kordstoraimporten av handelsjdrnun- ningsmcijligheteri den utstrdckning
portera stora kvantiteterskogsindustri- der fjol8ret ej upprepatsi ir. Dcls att en 6kad export frin vir sida
d.r
produkter till detta land, men trdvaru- finnes stora laqer-och dels har vtra m<ijlig. De handelsdverenskommelser
exportenhar f. n. praktiskt taget stop- egna jdrnverk Okat sin kapacitet vd- som giller med dessastater ir
rent
pat, pt grund av hird konkurrens frin
seniligt.
bilaterala, d. v. s. nigon betalning i
andra ldnder. Aven lantbruksorodukDirektd,r Sohlman srde sig hoppas valutor kan ej ske annat dn i undanter, som tidigare varit goda exportva- att den totala balansenfd,r i ir dock tagsfall. Vi kan d2irf6r ej exportera
ror till Vdst-Tyskland.ir nu svirsilda. kommer att bli n&godundagod. Vis- meradit dn vad vi kijper fdr
darifr:n.
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Fr&n svensk sida har stora anstringningar gjorts fiir att 6ka v&r import
f& att ddrigenom kunna silja mera.
Resultatet har varit mycket negativt,
mest derfd,r att iistblockslinderna ei
kan erbjuda kvalitets-och prismdssigt
konkurrenskraftiga varor. Man fi,r
dock hoppasatt de anstrdngningarsom
gy'ortsskall komma att giva itminstone
nigra reiultat. Hfu finnes ett stort omrade fOr handelsutbyte, men utvecklingen dr beroendeav om dstblocksldnderna kan exporteravaror som passar den svenskamarknaden.
L?igetpt den svenskaarbetsmarknaden kdnnete&nas av en slsongmdssig
nedg&ng i arbetsldsheten.Man kan
f. 6. knappast tala om att arbetsld,shet
fdrekommer f. n. Slvitt man nu kan
beddma har man att rdkna.med samma
ftirh&llande en tid fmm&t. En viss
minskning av arbetarantaletinom verkstadsindustrin kan bli ofr&nkomlig,
men kommer ej att inverka pi arbetsmarknadsliget i stdrre omfattning.
Inom jh.rnhanteringen
rider f. n. god
balans,dock ej f6r Bofors, som har en
brist pi 100-taletman.
Beir2iffande sysselslttningsgraden
ndmnde direktd,rSohlman att Boforsverken har order p& krigsmateriel,som
f6r vissa sektioner tlcker flera Er
fnmltt. Nya konstruktioner har nu
kommit ut och accepteratspL flera
hill. Fdr den civila sidan - st&lfdrsiljningen - har orderna nedgitt med
10-1t /o jemf'dftmed i fjol.
Fd'r Nobelkrut g?illerfdljande:
Ngl-krut: bel2iggning i nuvarande
ornfattning hela ndsta lr och mdjligen
en bit in p3,t9SS.
Nc-kruf : inneliggandeorder medger
arbetetill slutetav fu 1955.En bel?iggning vars motsvarighetej tidigare fdrekommit. Dir fdrekommerbrist oi arbetskraft.
Nc: god bel?iggning.
Sprlngdmnen: dvenledes mycket
god bel?iggning.
Ammunition, Siiby: f6r 40 och 57
mm ammunition fcireligger order som
medger arbete i nuvarande utstrdckning till sommaren1954, ffu 20 mm
pigir prov pi ny modell och man hoppas snart komrna igtng med tillverkningen dlrav. Under tiden fortl6per
tillverkningen av den Zildremodell-en.
Fdr ammunition dver 57 mm och raketer dr bellggningen sikrad fdr ca ett
Lr fnmlt.
RA: successiv
minskning i orderingingen har medFd,rtatt pelsonalmed
halvdagstidnstm&st erbjudasarbetepi
annat hlLll (Saby). En del har accepterat erbiudandetoch en del har f6redragit att sluta. Kvarvarande personal
kan sysselsdttas
till i bdrjan iv 1,954,
6

d& ytterligare minskning torde bli n6dviindig om icke nya order inkommer.
Civila orodukter: dlr f6rekommer
normalt ef orderbelZiggningftir ldngre
tid. Marknaden f6r sackario ir utomordentligt besvdrligoch mdjlighet till
uppsving synes icke fiireligga. Kloraminbehovet har diremot iikat och produktionen ?ir god. Detta att sackarin
minskar och kloramin 6kar medfdr en
del obehagligakonsekvenser,enir tillverkningarna av de blda produkterna
Ir beroendeav varandra.Acetylsalicylsyra tillverkas i normal omfattning,
men denna produkt ger ekonomiskt
mycket d&ligt resultat, delvis beroende
pA det negativa tullskyddet. Lokalbediivningsmedlen,som mest sdljas pl
export, ger nlgodunda tillfredsst?illande resultat. De nya produkterna
isonikotinhydracidoch nikotinsyra,det
fdma ett llkemedel, det senareett vitaminpreparat fdr brijd, ger ocksi relativt gott resultat, Lven om produktionen Ir av liten omfattning.
I stort sett mlste man tyvlrr konstateraatt prisl?igetfdr mtnga av vtta
civilkemiska artiklar i dag iir sildant,
att bolaget vid fdrs?iljningari&e erhilla full tdckning fdr kostnaderna.
Om investeringsverksamhetenfinnes icke n8got nytt att berdtta.

Herr Hanssonundrade,om icke den
nedging i orderstockarna som fdrekommer inom svenskaindustrin mera
kan betraktassom en hterglngtill normala firhhllanden och att det betyder
en stabiliseringav arbetstillglngen.
Direktdr Soblmanansig, att ordernedgingen betyder en viss grad av
normaliseringfdr de stora fiiretagen
sisom ASEA och L. M. Ericsson.Diremot fdr de halvstora och mindre
fabrikerna, t. ex. manufakturvaruindustrin i Eskilstuna,dr Liget allvarligt.
Herr Hansson ifrhgasatte om f6rhtllandena kring d'verflyttningen av
kvinnlig personal fr&n RA till Saby
fullt klarlagts fdr ifrigavarande personal.
Oueilngenjdr lVablquifi lZimnade
som svar pi detta en ing8enderedogcirelsefiir fddoppet. Av denna framgick, att det blivit nd,dvlndigt att
minska p& personaleni RA samtidigt
som viss personalbristf6rel8g i Saby.
I{rS.gavanndepersonal erbjiids d?irf6r
d,verg&ngtifl Snby och fick besdka
Siiby f2ir att sjdlva se pi det arbetesom
erbjiids. Detta arbete kan ur risksynpunkt jdmfdras med det i RA. Det
klargjordes fullt tydligt att om ej erbjudet arbetei Sd.byaccepterades
fanns
inget annat att tillg&. Kontakt togs
dven med herr Killbere och klubbordfdranden.Ungefd.rhiilften accepterade
arbete i S?iby.

Herrar Gillberg och Hansson, som
girna vill g& till botten med sakeroch
ting, framstdllde en del frigor betr.
de politiska och de dd.ravinfluerade
ekonomiskafdrhS.llandenasom rnder
Herr Hanston tackade och fdrklaute i virlden och direktdr Soblman
rade
sig n6jd med fdrklaringen. Han
redogjordefdr sin syn pi saken.
iterkn6t till direktdr SohlmansekonoHerr Gillberg hade d.ven en del miska redogd,relseoch undrade varfdr
funderingar betr. den kommande ut- det fdrhillandet, att sivll partiprisinvecklingen pl arbetsfronten. Han an- dex som importprisindexoch exportf6'rde att om en ldngre fredsperiod index sjunkit ej ger utslag i levnadskommer,kan minskningeni de statliga kostnadsindex.Vidare frEeade han
bestdllningarnaav krigsmateriel leda vilka ldnder som avsesmeJ uttrycket
till arbetsldshet.Han undrade om ei obearbetademarknader och vad exBofors och Nobelkrut redan nu borde portskolan dr fdr n8got.
s'eom sitt hus och sitta igtng en exDirekti)r Soblman anfdrde att partiportoffensiv fijr de civila produkterna.
prisindex och levnadskostnadsindex
Om nhgta ir kan det bli.sv8righeter
icke kan iimfdras. Det frirra innehi.ller
med sysselsdttningen.
en hel del varor som icke ingir i det
Diredtdr Soblman ber?ittade,att en senare.Levnadskostnadsindex
ger utsystematiskutbyggnad av vtr represen- slag fiirst l&ngt senaredn vad exemtation pEgir p& olika hill, snv?il f6r
pelvis fallet dr med importprisindex,
civilt stil som frir kemiska produkter. resp. exportprisindex. Obearbetade
Egnaf6rslljningsorganfinnass&lunda marknader dr sldaoa som t. ex. Vdsti Finland, Italien, Belgien, Holland Afrika, som ur svensk handelssynoch England,fcirstdrkningarhar gjorts punkt dr fiiga kZinda.En undersdkning
och nya organ har skapats.En hel del har visat att goda varor finnes att kdpa
gdres silunda f6r att fL ut vtra civila ddr och att behov fiireligger fdr- i
varor r,3,virldsmarknaden och som ett frd.msta rummet verktyg och enklare
maskiner.Andra omriden ir Belsiska
led i denna kampanj har nyligen htllits en agentkonferenshir i Bofors, Kongo och de arabiska ldnderna"och
varvid de utldndska asenternasamlats dven dlr p8.gir undersdkningar om
fdr genomging urr
problem. handelsf6rbindelser.
"ktuella

Exportskolan dr ett experiment, der
afflrsmdn genom kurser, fd,reldsningar
etc. f&r inblick i handelsavtal,valutafcirordningar etc., .men dven i rent
praktiska sp6rsm&1.Intresset dr stort
och man fir hoppas att experimentet
sl&r vll ut. Skulle det visa sig, att si.
blir fallet, kommer denna skola att ut6kas. Det g6res nu mycket ftir den allmdnna propagandan fdr svensk export. Publikationer utsindas t. ex.
regelbundetpi franska, spanska,tyska
och engelska spriken. Annu iterstir
dock mycket att gdra innan vi dr i nivl
med V?ist-Tysklandoch England, di
det giiller utomlandspropaganda.
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PE fri,ga av her Gillberg, om icl<ede
s. k. underutveckladeld.ndernakunde
fdrm&s att kdpa vlra varor, t. ex.
kloramin och sackarin, svande direktiir Sohlman, att t. ex. Pakistan och
Indien sedanar tillbaka 6r marknader
fdr vlrt sackarin.Stora anstrdngningar
gdres f6r att f& dven vl.ra andta varor
s&ldai dessaldnder.
Herr Ldnnquist frl.gade. om nlgon
risk finnes h2irfdr en s. k. dubbelbottnad prisslttning. Exportpriserna har
sjunkit, vilket ej i samma mtn varit
fdrh&llandet, dE det gd.ller konsumtionspriserna.Kanske balans nu har
exportpriser och inhemska
;:,:t:f "t""
Direkttir Sohhnan upplyste att vi
med undantag av lantbruksvarorfdr
dagen icke har n&gon dubbelbottnad
prissdttning.
*
Efter en kortare Dausfortsattesammantrd.det wder ben Karl Hanssont
ordfdrandeskap.
Skyddstjiinsten
Ingenjdr Carbonnierldmnades& en
Han
redogdrelsef6r skyddstjZinsten.
bdrjade med en historisk iterblick, av
vilken bl. a. fnmgick, att den fiirsta
lagen avseendeskydd mot yrkesfara
och den fdrsta statliga yrkesinspektionen tillkom redan 1889. Nya lagar
tillkom sedanoch I9L2 atfd.rdades
en
lag om arbetarskydd,vilken direfter i
mtnga ir blev huvudfd'rfattningen p&
arbetarskyddslagsstiftningens
omr8de.
Fdreginget av mlnga.Ets arbetetrddde
si den nu gdllande 1949 fus arbetar
skyddslagi kraft. Denna lag har kompletterats genom en slrskild kung6relse, kallad arbetarskyddskungdrelsen,
med till2impningsfdreskriftertill 1agens mera allmdnt h&llna bestimmelser. Vid sidan hdrom finnas andra
lagar, kungd'relser och fd,rordningar,
bland vilka fiirordningarnaom explo-

siva varor och eldfarliga oljor samt sld&ningen finns en instruktion. Engiftstadgansdrskilt intresseraross.
ligt denna har samtliga fabriker, verkArbetsmarknadensparter uppmiirk- stider, magasin,laboratorieroch uppsammadetidigt arbetarskyddsfrigorna lag inordnats i sju sldckningsklasser,
och riktade till sina medlemmar upp- fijr vilka detaljeradeanvisningar utarrraningar att d.gnadem sitt intresse. betats,om hur brand skall bekdmoas.
Skyddstjiinsten dr ramen fdr verkDet fdrtj?inar ndmnas, att den fiirsta
samheten
och g?illande lagar och
skyddskommitt6n i Sverige tillkom
frirordningar
dr den grund, pt vilken
1906 vid ett slgverk i Adalen. Omkring l)20 btirjade skyddskommitt6er den arbetar. Ingenjiir Carbonnier
mera allmdnt komma till sttnd och redogjorde fdr ett flertal bestdmmelser, vilka nr till?impliga hdr. F6r en
skyddsombudutsigos. Vid Nobelkrut
valdesde f6,rstaskyddsombuden
1928. industri av Nobelkruts karaktd.rsdller
etskilliga sfldana,men det r&derIngen
Det var Gustav Skyllkvist, Linus Nilsson, Henning Gustavsson, Viktor tvekan om att dessaicke tdcker alla de
som kan fdrekommahir.
Myhr och Erik Henrikson som var fall,
'
Fcir
arbetetsutfdrande finns det r8d
pionjdrerna. 1930 tillsattes huvudoch
anvisninsar.
Vi har i det avseendet
skyddsombud, I94l skyddsingenjiir
och L942 bildades skyddskommitt6n. utarbetat ett mycket stort antal skyddsTill grund fdr dennasarbetelig 6ver- fdreskrifter.
De ildsta av dessainsir i de ordenskommelsenom allmdnna regler f6r
den lokala arbetarskyddsverksamhe- ningsreglersom dr knutna till kollektens organisation, som t{dffats 1942 tivavtalet och som fdrelig i ttyck 1926
mellan SvenskaArbetsgivarefiirening- och som grunda sig pi fdreskrifterna
en och Landsorganisationen.Dessa i f6rordningeo om explosiva varor.
regler har reviderats i en ny 6verens- Dessfdrinnan fanns de- i till[mpliga
delar anslagna i fabrikslokalerna. Sekommelseav Lr 1951.
dan dess har fd,reskrifter successivt
F6r Nobelkrut gZiller i dag den in- tillkommit och i dae tdcker de alla
struktion f6r skyddstj?insten,som ut- delar av verksamheten.
fdrdadesi september1951. Den lokala
Det finns ca L3Ost. dylika sZirskilda
skyddstjiinstenhar nu fd,ljande sam- f6reskrifter. De dr uppstdllda i punktmansdttning:
form och ger detaljeradanvisningom
'1..
Arbetsbefilet, som dr fdretagsled- hur arbetet skall bedrivas fdr att fdrningensstlllfijretrZidarepi aibets- hindra ohdlsa eller olycksfall. Dessutom har, som st6'd fdr minnet, utarplatsen.
betats broschyrer med rid och anvis2. Skyddsombuden,som dr arbetsta- ningar om hur man skall skydda
sig
garnasrepresentanter.
mot ev. risker. Tre sidana finnas,
3. Skyddskommitt6er,tillika brand- ndmligen en fdr verkstdderna,en fdr
skyddskommittder,som dverligger org.-kemiskaavd. och en fdr krut,
i resp. arbetsplatsershdlso- och sprdnglmnen och ammunition.
skyddsfr&gor.
Det ricker dock trots allt icke med
4. Centrala skyddskommitt6n, som detta. Muntliga instruktioner dr nijdtj?instgdrsom samordnande,6ver- vandiga och m8ste sj2ilvfallet alltid
f6rekomma.
vakandeoch r&dgivandeinstans.
Di en fly -vata skall upptagas pi
5. Skyddsingenl'dren,vars tid.nst ir
tillverkningsprogrammet,dr litteraturav verkstdilande,rEdgivandeoch
studierdet f6rsta som gdresur skyddskontrollerandeart.
synpunkt. Man penetrerar de faror,
6. Skyddsinspektijren
som Zir skydds- som kan vara fd'rknippaderned en tillingenjcirens
assistent.
verkning, och innan driften kommer
7. Skyddspatrullerp3.de olika avdel- iging projekterasldmpliga skydd,vilka
ningarna, som enligt slirskild jn- understdllasmyndigheternafdr godstruktion har till uppgift att ingripa klnnande och diskuterashiir pi platsen
mot uppkommen eld och omhdn- bl. a. i vederbdrandeskvddskommitt6.
dertaga skadade samt utfiira viss Det d.r ddrvid av st6rstavikt att arbeordningstjdnstvid intriffad brand, tarrepresentanternanoggrant sd.ttasig
in i projektet och komma med fiirslag
explosione. d. etc.
till ldsningar av skyddsproblemen.
I en industri av Nobelkruts art dr
Skyddstj[nstenhar en hel del matebrandfaranen av de stdrstariskernai
rial till ftirfosande.Hd.r finnes brandarbetet.D?irfijr har brandskyddet[g- skyddsutrustningar, fdrsta fdrband,
nats den allra st6rsta uppmirksamhet. neutraliseringsvdtskor,nddduscharetc.
Industribrandk&renbest&r av 28 ar- Aven i{rhga om den personliga
betsledareoch arbetareunder befil av skyddsutrustningen[r v?il sdrjt med
brandmistaren.Till ledning f6,rbrand- gas- och friskluftmasker, eldskydds-

impregnerade overaller, handskar, ningar, balansrubbningar,synfel etc.,
asbesthuvoroch myc- vilket kan inverka pn olycksfallsfreskyddsglasdgon,
KVensen.
ket annat.
Herr Gillberg omtalade,att FackI fr8,ga om hdlsokontrollen gir vi
lingt utdver vad lagen fijreskriver. frireningen diskuterat det senast infcire- triffade tillbudet i nc-krutbruket.Man
Periodiska ld.karundersijkningar
kommer silunda f. n. fiir over 800 anseratt en ftjr stor anhopning bygganstdllda.En del av dessaunderstikas naderligger ndrablandningstornetoch
varje mlnad, en del varannanminad, sammanlast torde 60-70 ton krut
en del tvi och en del en g&ng &rligen. vara anhopat dir, En tlndning i
skulle kunna dra med
Fcir att kartldgga luftens i de olika blandningstornet
fabrikslokalerna beskaffenhet fdreta- sig hela nc-krutbruketoch kanskespriges luftanalyser.Finner man att luften dasvidare. Byggnadernaborde spridas
pi nigot stdlle innehiller dmnen,som pi ett stcirreomride och till dessdetta
sker bcjr krutmdngdernaminskas.
kan vara skadliga, vidtages itglrder
Vidare pitalade herr Gillberg det
fcir att ritta till detta.
fdrhillandet, att arbetaresom utslttas
En viktig sak dr utbildningen. Alla
fcjr mindre skador,som ej fdranleder
arbetsledarefir genomgi en kurs i
arbetarskydd
och arbetshygien.Skydds- sjukskrivningej erhiller ersdttningfiir
ombudenhar ocksi gitt igenomsidana den tid likarbesdktar. Detta har vdckt
kurser och i en i hcistanordnad kurs irritation och den pig&ende utredfdr driftsingenjcirering&r arbetarskydd ningen bdr piskyndas.
och brandskyddi programmet.
Oueringenjdr lVablquist pipekade,
Den statligatillsynen handhavesav att frlgan om sidan ersittning sedan
Arbetarskyddsstyrelsen,
som hdgstain- l6nge varit fciremS.l
fcir utredning. Ett
stans. Under denna sorterar yrkesin- fcirslag fcireligger, som tillstyrkts av
spektionen, specialinspektionenoch Nobelkrut, men i sidana frS.gorm8.ste
den kommunalatillsynen.Vir tillverk- gemensamsak gcirasmed Bofors och
ning stir under springdmnesinspektio- dir har stS"ndpunktstagande
innu ej
nens uppsikt. Dessa organ ir sivil
fattats.
kontrollerandesom ridgivande.
Inqenjor Lind,qui$ anfdrdebetr. ncSkyddstjZinstens
hiigstam3.1ir: inga
krutbruket, att i blandningstornen
olycksfall p3. arbetsplatserna. Detta
fcirefinnasfcirhillandevissmi kvantikanskeliter som en utooi. men att det
teter krut. Risken fdr td.ndninsbedd,2ir m<ijligt bevisasuu utt .tt svenskt
mes som liten. I utlandet fcirekommer
foretag med ca 100 anstdllda under
betydligt stcirre anhopningar av krut
312 3,r icke haft nigot som helst
och i t. c;r. Amerika finnas i blandolycksfall. Alla anst?illdaIr sammanningstorn 55 ton i en binge. Hdr har
svetsadetilI eti g?ingoch arbetsplatsen ju
maximikvantiteternakrut och antahilles alltid ren och i god ordning. Ett
let personerbestimtsav sprdngdmnesannat Lrr skyddssynpunkt intressant
inspektionenfrir varje enhet. Fr&gan
fciretagdr Skoghallsverken,
ddr olycks- om
en ombyggnadinom nc-krutbruket
fallsfrekvensenfr&n att under 1952 ha
miste behandlas i sdrskilt sammanvarit 13,6 siunkit till 5 under fcirsta
hang.
halviret i vir.
PiL {rl,ga av herr Martin Nilsson
Vir egen olycksfallsfrekvens har
varit i uppitgiende de senaste &ren meddelade oreringenfor lVablquist,
att nigot fcirbud fcjr treskiftareatt aroch de flesta olycksfall som intrdffat
dr sl.danasom ej piverkas av arbetets beta ensammaicke finnes. Vi frisar
oss dock fcir i varje sirskilt fall.
art, t. ex. halkningar.
Ingenjcir Carbonnier slutade sitt
anfdrandemed en maninE till alla att
sdttasig in i och fi)lja gi.inaftjreskrifter. Skyddsarbetetsgrundregler dr
kunskap,ordning, forsiktighet och ansvarskinsla.

Betrd.ffandeskvddsoatrullernaerinrade 6uer)ngenjdrWahlquitt om for
hillandena frirr, di alla var besiZilade
av vlljan att gripa in, di nigot hd.nde.
Di utvecklinsen ledde till s?irskilda
skyddsorgan,industribrandklr o. d.
Herr Hantson uttalade nimndens ansig gemene man att alla ingrepp
tack till ingenjdr Carbonniersamt fdr- skulle utfcirasav dessa.Fcirr fdrekom
allmlnna brandcivninsaroch det d.r
klarade ordet fritt.
detta vi sounnit vidarJ pt. Vi vilja ha
Herr Gillberg anfcirde,att dei fin- hjiilp fri.n flera hill dn de speciella
nes f<iretag,som har infrirt fullstlindig organen.
hllsokontroll ay ^Ila" anstlllda. Han
Ang8"ende
de rid och upplysningar,
ansig att detta vore nigot fdr Nobel- som i broschyrform utgivits har det
krut att ta efter. Vi g&r litet till mans sagts att det skulle vara dumt att utge
med smikrlmpor, blodtrycksfdrh<ij- sidana.Man bara skulle skrd.mmaddr8

med. Vi anset det tvdrtom vara klokt
att lagga korten p& bordet.
Herr Gillberg ans|g, att det skulle
vara vdrdefullt att fciretagaen studieresatill de av ingenjtir Carbonniersom
fcirebilderndmnda fciretagen.I Skoghall f&r arbetarnasjdlva se till att allt
ir snyggt,helt och rent, var och en pi
sin avdelning.Det gcir att det blir en
ti,vlan avdelningarnaemellan,om vilken som har det finast. Kanske detta
vore ntgot att ta efter h[r.
Ingenji)r Carbonniermeddelade,att
Skoghallar i fard med att upprustaoch
snyggatill civerallt, varvid man melar
i ljusa trevliga ffuger o. s. v. Overenskommelse hade trdffats med Fackfiireningenom att arbetarnasedanskulle
hlLlla"aIIt i gott skick. Sdkert dr detta
nigot att rekommendera
till efterf<iljd.
Oaeringenlor Wahlqilst lovade att
ta upp fr&gan om hdlsokontroll f6r
alla anstdllda,men det [r ett siort och
svirt problem och av betydandeekonomisk omfattning, varfiir det d.r
svirt att sdgahur fdretagetstdller sig.
F. ci. fcjrefinnasju funderingar pi att
lagstadganigot i den vdgen.
Bolaget har hittills stiillt sig v?ilvilligt till studieresor,men man har
ansettdet bdttre att de nvstartadeoristiivlingarnaf8.r pengarna.De drar ju
ocksi stora summor. Han ville dock
fcir sin del livligt tillstyrka att n8.gra
finge resa till den omtalademtjnsteranld.ggningen.
Hery Elou O/tton undrade om de
fdretag, som har lig olycksfallsfrekvens, har genomfdrt obligatorisk
hdlsokontroll,varpa berr Hagberg svarade att Skoghall icke har s&dan. I
Norse fdrekommer s8"danhdlsokontroll med mycket gott resultat.
F drslagsuerksambeten
dueringenidr' lVahlquitt uppliiste
och kommenterade orotokollet frin
Fdrslagskommitt6nsienaste sammantrdde. Av detta framgick, att av tv&
tidigarebordlagdafcirslagdet ena,som
gillde inrlttande av en sprutmilningsverkstad, av direktionen ej ansetts
ekonomisktmotiverat och det andra,
gillande Indring av valsverkoch valsrnetod, ytterligarebordlagts.Fem nya
frirslag hade inld.mnatsav vilka fyra
rekommenderadestill kontant beliining och ett. som avsig ett tidigare
klnt fcirfaringssdttvid inmatning av
krutplattor i valsverk. fick kommitt6ns
tack f<ir visat intresse.
Fciretagsndmnden
instdmde i Fdrslasskommitt6ns rekommendationer.
(Se videre under rubriken "Ftirslagsverksamheten"i B-pilen.)

eftersomflektarna skulle h&llas i g&ng
bara en kortare stund dl och d[, ndr
Till sist erholl kommitt6ledamciterr6ken blir som virst besvlrande.Herr
na var sin mapp inneh&llandebolagets
Nilsson ansig, att den befintliga flikskyddsbroschyrer,instruktioner fcir
ten 2ir dilig. Fldktarna kunde ocksi
skyddspatrullernaoch brandbekdmpolacerassi. att varmluft strdmmar in
ningsinstruktion.
Eng. frin de intilliggandeavdelningarna.
Utdelning au skyddsbroscbyrer

Nohab
Fdretagsndmnden vid Nohab hiill
sitt fj?irde sammantr[defd,r iret fredagenden L1 septemberunderdirektbr
Per Od.elber
gs ordfdrandeskap.

PFt direktdr Odelbergs frEga, om
man skulle fijredra utsugning av rijken
pi bekostnadav virmen i lokalen,f6rklaradeberr Niltton, att temperaturen
vintertid redan nu dr ganskathg, varfrir ingentingfinns att ge pl diir.

Det uppdrogsFtt6ueringenj6rHolntqtist eller ingenji)r Olsson att tillsamrnans med skyddskommitt6nunderSaetsroken i pldtslageriet
sdka hur man har ordnat saken oi
Herr loban Niltson, som tog upp andra industrier och om nigoi kan
denna ft|ga, fcirklarade, att svetsrdken gd,rashdr fd,r att fi bort atminstone
dkar allt mer och mer, och om man nigot av rciken utan att samtidigt fi
nu ocksi bdrjar svetsa diesellok, kan en temperatursinkningi lokalerna.
man befan innu stdrre riikbildning.
Endastett par lokala utsugningsanordAtgiirder for forhindrandeaa
ningar finns, central evakueringsaknas.Herr Nilsson citeradeen skrift av tlrag i aud. 60
en f. d. yrkesinspektdr,som hivdade,
Ett fdrslag hade redan kommit fram
att all svetsrdknr giftig. Herr Nilsson om avskdrmning av lanterninerna, vilville inte pisti. att rdkkoncentrationen ket ans&gsskulle bli fullt tillfredsst2ili Nohabs plitslageri ar av giftig art, lande. Frigan avskrevs d?irfdr.
men den ansesi htig grad besvdrande
och rnedfdr irritation i halsen. DessAnsketnil onz fdrbittring aa i;;rnutom minskar den effekten av belysuiigs6uergdngen uid modellmaganingsanordningarna.
Ingenjdr Bidre bekraftade, att saken
dryftats i flera. Lr. Olika undersdkningar hat gjorts, bl. a. har Institutet
f6r Folkh2ilsantagit prov p3,rdken och
enligt deras utlltande finns ingen
hilsorisk. Samma sak bestyrktes lven
med citat ur facklitteratur i imnet.
Huruvida rdken dr besvdrandeir en
omddmessak.I det l&nga skeppetfir
man ldtt intrvcket. att rdken dt vdrce
dn den i verkligheteniir. Att anordna
utsugning frltn varje svetsplatsliter
sig ej gdra, eftersomsvetsplatserna
inte
kan centraliseras.Slkerhetskommitt6n
vidhiller emellertid, att rdken ir besvdrandeoch att n8.gotm&stegiiras.
Ingenjdr Olston fd,rklarade, att utsugningsanordningar givetvis gfu att
ordna, men di fir man ett nytt och
kanskevirre problem genom den kalla
luft, som kommer in och som skulie
fdrorsaka drag inte bara i plitslageriet
utan iven i kringliggandeavdelningar.
Att samtidigt anordna inblisning av
varmluft iir omdjligt, eftersom vd.rmecentraleninte fiirslir fcir detta. Ingenjdr Olsson hade provat den befintliga
fl2ikten och ansig, att den hade god
sugfiirm8ga.
Herc lohn Lart:ort pipekade, att
dessa farh5.gor nog d.r dverdrivna,

sinet och au aigen frdn lilla porten
till Drottninggatan
Herr lobn Lartson framhdll, att
flerc olyckstillbud fdrekommit vid
jlrnvlgsiivergingenoch fdreslog,att
korsninsenskullecementeras
i likhet
med vad som nu sker vid 6verglngarna
inom verkstadsomridet.
Dessutomborde vlgen fdrbdttras,&tminstonesi att
vattnetkan rinna av i stdlletfdr att som
nu sti. kvar i gropar i vdgbanan. De
flesta anstillda anvdndersiq av denna
infart, och hdst,vinter och vir ir vdgen
i bedrdvligt skick. Mycket skulle vinnas, om vdgen kunde flyttas nigot
dsterut, varigenom man lven kunde fi
en mera ritvinklig jlrnvlgskorsning.
Herrar f onston, Engkuist och Mdl/er understrdk ovannd.mnda6'nskemil.
Det upplystes, att kostnaden f6'r
permanentning av vdgbananberdknats
tlll 24.OOOkr. samt fiir en cementplatta i jdrnv[gskorsningen8.000 kr.
Direkttir Odelberg ansig, att om
olycksfallsriskenkunde eliminerasgenom att ld.gga.en cementplattai korsningen, s& borde en s&dan utf6ras.
Permanentning av vdgen kan dock
knappastifr8gakomma,eftersomvlgen
ej gir pi bolagetsmark. Byggnadskontoret skulle undersdkasakenvidare.

Kurs for dieselmontijrer
Herr Engkuisl ijnskade fE reda pi
hur dennakurs var upplagd, eftersom
en hel del Nohabanstdlldavdnder sig
till klubbstyrelsenfdr att fi upplysnlngaf.

Doktor liirnefort omtalade,att aspiranter till kursen i fdrsta hand sdks
utanfcirf<iretaget,eftersomde, som ir
anstdlldavid Nohab, redan har ett arbete, som bolaget behijver dem fijr.
Det hindrar dock inte, att LvenNohabanstillda kan sdka till kursen,och deras ans<ikningar
kommer att behandlas
och beddmaslika som alla andra.Deltagareantalet
i kursen [r begrinsat till
21, men eventuelltkommer kursen att
dubbleras.De som uttagastill kursen
blir anstdlldaefter sammagrunder som
alla andn kollektivt anstillda och f&r
avtalsenlig l6n och miijlighet till
ackordsarbete.Under teoriundervisningen - inalles180 timmar - utg&r
en timlcin av kr. 3: 30, lika f6,r alla.
Deltagarnai kursenffu f6r teoriundervisningen betala 5 kr. per vecka till
dessatt 300 kr. erlagts.Detta belopp
iterbetalas till kursdeltagarna efter
genomgtngen godklnd kurs och ytterligare ett 8"rsanstlllning vid Nohab.
Herr loban Nilron uttryckte sin
tillfredsstZillelsemed att lven Nohabanstdlldakan f[ s6ka.
Herr Herman And.erssonfann det
mycketvilbetdnkt att anordnaen kurs
fd,r dieselmontdrer.
Dl han lven efterlyste liknande kurser f6r andra kategorier anstillda, redogjorde doktor
liirnefort fdr de dvriga kurser, som
f. n. p&gir, ndmligen en kurs f6r f6rmansaspiranter,i vilken deltager 7
man fr&n fd,retagetoch Wi tagits utifrin, en kurs fdr yngre f6rmdn, som
skall utstrdckassi att samtliga fd,rmd.n
genomgitt kursen p3, ca 2/2 irs tid,
och en fdreldsningsserie
fiir verkmistare. Nu startas alltsS.en kurs fiir arbetare. Innan kursverksamhetenbyggs
ut ytterligare, anser man att man biir
avvakta resultatet av de kurser, som
redan satts i gl,ng.

Kompletterande uppgifter till den
aid sammantrhdetden 3 jani t953
diskuterade jdmf orelsen rnellan
oliAa f irnors bokslut
Genom ekonomia,vdelningensfdrsorg hade jdmfrirelsetabeller
uppgjorts
6vet 1952 irs bokslut i koncernfdretagen \Tedaverken och Ulvsunda
Verkstdder samt i Nohab och nigra
med Nohab i[mfiirbara verkstdder.
Jimfcir'elsendr icke fd,rminlig fiir Nohab, som har lagre produktion per ar-

betare. Man kunde ocks& dra den
slutsatsen,att de jiimfdrbara verkstdderna hade kunnat konsolidera sin
stdllning genom stdrre avskrivningar
och reservationer i bokslutet 6n vad
rdrelseresultatet
hos Nohab tilntit.
Herr EngAoist undrade, om de
andra verkstdderna har samma antal
improduktiva arbetaresom Nohab.
Direhtdr Odelberg ansig, att eftersom tillverkningatna dr likartade, borde ocksl antalet imoroduktiva vara
ungefdr detsamma,men nigon variation kan givetvis f6rekomma,beroende pi graden av rationalisering.
Herr Herntan Anderston fann de
fnmlagda siffrorna betdnkliga men
ansig, att svirigheterna med leveranserna av Boforsmaterieloch diesel i
hdg grad bidrar till det otillfredsst?illande resultatet.
Herr loban Niltson f6rmodade,att
den blandade tillverkningen vid Nohab inverkar, och transportsystemet
kanskeej heller ir st bra som det kunde vara. Genom den nuvarandeverkstadsorganisationen
synes det personliga ansvaretoch ddrmed intressetbli
avtrubbat hos s5.vll arbetare som
tiinstemln.
S|v'dl berr Engkai$ somherr Mdller
anslg, att Nohabs mycket h&rda kontroll inverkar s&, att faktureringssumman krymper, och berr Modig p&pekade, att underleveranserna
ofta dr underm&liga.
Herr lobn Lartson hadevid ett tidigare sammantrddefijreslagit, att Nohab skulle ta upp den metod, som
anvd.ndesav en av konkurrenterna,
som ej provmonterar turbiner i verkstlderna.
Nohab har sedanunders6kt denna
sak och funnit, att vinsten med ett
dvlikt fdrfarande ei dr sl stor som man
skulle tro.
DireAtdr Odelberg bekrlftade, att
dvertagandet av dieseltillverkningen
frtn Atlas Diesel vlllat mlnga svirigheter, bl. a. genom att det dvertagna
reserudelslagretinte var si. kurant som
dnskvdrt varit. Genom att ingen verkstadspersonalfiiljde med hit st?illdes
vi ocks&inf6r minga problem, enir vi
ej var vata vid AD:s ritningar. Blandad tillverkning gd,rgivetvis, att produktionenblir liigre, men de jZimfdrda
verkstddernahar ungefdr lika blandad
tillverkning som Nohab. Kontrollen
ansflg direktiir Odelberg, att man ej
kunde sl?ippa p&; tvlrtom miste vi
striva efter att hilla hiigsta mdjliga
kvalitet pL vfua produkter. Direktdr
Odelberg omtalade dven,att bolagetnu
tillkallat en organisationsexpert,som
lv

glr igenom verkstadsorganisationen nu sitt uppdrag fnrdigt och framlade
f6,r att se vilka brister som finnas och rapport:
"Den 10 mats 1953 sammantrlde
vad som kan giiras fdr att avhj2ilpadem.
derr av Fdretagsnlmnden den 2O/2
Konjunkturliiget
1953 tillsattakommitt6n f6'r utredning
ang8ende
subkommitt6ernasverksamDirektdr Odelberg llmnade en kortfattad dversikt 6ver de senastemina- het. Kommitt6n f8,r hdrmed ftamld"gga
dernas konjunkturutveckling. I USA sitt betdnkande.
Kommittdn vill orecisera subkomvintas hdgkonjunkturen fortfara under
iterstiende delen av Eret. I Europa har mitt6ernas arbete i lre punkter:
Arbetsuppgifter,
en nedging intrdtt fdr kapitaivaror,
Arbetsformer och
medan ifrisa om konsumtionsvaror
Information.
konjunkturen dr ofdrd.ndrad eller
Fdr att fE,i ghng subkommitt6ernas
t. o. m. n&gotstegrad.Detsammagiller
fiir virt eget lands del. I Sverige har arbete p& ett smidigt sltt har kompriserna biirjat sjunka p& flera viktiga mitt6n td.nkt att det b6r utses arbetssom glr under beteckningen
varor. Nison arbetsld,shetatt tala om tague,
'kontaktmdn'.
fdrekommir ej i Sverige, och inom
Sidana kontaktmln skall utses oE
pappers-och cellulosabranscherna
har
en kraftig lterhimtning dgt rum. In- varje frirmansavdelning.Om det skill
dustrins investeringsplaner f'dr 1954 yavL en eller tv8 kontaktmin pi varje
avdelning beror pl dennasstorlek och
visar nedging.
Verkstadsindustrini Sverige visar verksamhet.Dessakontaktmln utsesav
fdr iuni 7953 ca 9 7o mindre antal fackfdreningenoch arbetstagarnainom
produktiva timmar In vid sammatid den avdelning de har sitt arbete.
Kontaktmdnnens uppgift skall vara
i fiol, men produktionen dr dndock
praktiskt tagef densamma.Vinstminsk- att i fdrsta hand ha kontakt med arningen dr starkt kdnnbar f6r hela in- betsledarenpi den avdelning han har
dustrin, och exportvolymen sjunker. sitt arbete.
Han skall vd.ndasis till denne och
OrderstockenIr fortfarandegod, men
framld.ggade anst?illdassynpunkter pt
sjunkandeoch motsvaradei juni 9 miffigor, som kan uppsta.
nadersoroduktion.
Det kan vara frlgot av olika slag
Nohab har fortfarande sod orderstock. ExportF6rsZiljningenfdr v|.ra slsom produktions-,transport-och maprodukter blir emellertid allt svlrare, terialfrtgor m. m.
Arbetsledaren skall hilla kontakt
och den utlindska konkurrenseninom
med kontaktmd.nnen.Informera i god
landet dr likast mycket stark och pri'har
tid om viktigare itgdrder, som skall
sernapressad
e. lf figa om furbiner
vi m6'tt htrd inhemsk konkurrens, och vicltagasinom avdelningen.De kan
ett par stora svenska anld"ggningarhar givetvis d.ven talas vid om mindre
kiipts hos vlra inhemskakonkurrenter, hlndelser,som intr[ffa. Det skall vara
ett gott och fruktbringande samarbete
som varit l?igrei pris. Orderstockenpt
turbiner sjunker nu snabbt.Pt' lok har si att inte ntgra missfdrst&ndbehdva
vi ett par storaanbud ute, varav ett fdr uppste.
Kontaktminnen kan lven ge nZimndSJ, men konkurrensen frtn Tyskland
dr mycket hird och det d.rovisst,huru- ledamdterna uppgifter pl saker, som
vida ordern kan placerasi Sverige. l?impligenkan upptagaspl ndmndsamExportf6rsliljningen av dieselglr myc- mantridena. Detsammag2illerdven fdr
ket trd,gt, och trots den stora order- arbetsledarna.
Der S/5 19J3 hade kommittEn Enyo
stockenf. n. miste man se allvatlig pE
sammantrideoch efter ing&endesamframtiden.
I I
tal har kommitt€n enhalligt beslutat
nedanst8.ende
uttalande:
Tidaholmsyerken
Infd,r de hlndelsersom nu hiller ol
Fdretagsnimnden vid AB Tida- att utveckla sig anser kommitt6n ej
holmsverken h6ll, under ordfiirande- tiden vara mogen fdr inf6rande av
kontaktmdn, e.nedu.rman ej kan slga
skap av |aeringenjdr H. Prollius, extra
sammantriide den 12/6 1953 f& be- att informationen frin hd,gstafdretagsledningenir tillfredsstlllande.Arbetshandling av de frigor som bordlades
ledarna dro ju avseddaatt fdrmedla
vid sammantrldetden 27/, 1953.
informationer till arbetarna men de
kan ej fylla denna uppgift under nuSabhornmittier
varandefdrhtllanden.
Kommittdn f6r utredning av frlgan
Kommitt6ns ledamdter:
rdrande subkommitt6eri verkstlderna.
G. Christensson. T. Edberg,
vilken best&tt av herrar Christensson,
Edberg, Malmefeldt och Strdm, hade
S, Malmefeldt. Einar Stn'6m."

Sedan denna rapport upplZistsyrkade berr Cbristensson att den skulle
godkdnnasav Nlmnden.
6oeringenfi)r Prollius instlmde i
rapportensf6rra del, men fann sista
stycketej van logiskt sammanhdngande med det 6vriga. Hdr hade limnats
informationer,om dn ej efter bydkratisk mall. Den som klnde brist o&
informationer kunde ju frlrga och-f3.
reda p& vad han ville.

SjakfdrshAring
Herr Cbristensson meddelade att
fackfd,reningen vid ett par tillf?illen
anhillit om anslag frtn f6retaget till
sjukfdrsdkringfiir de anstdllda.Detta
hade senast skett vid dveringenj6r
Strd'mbergsbesdk i jantati. Man hade
de fatt lijfte om besked, men dnnu ej
avhdrt nigot.
Ett visst bidrag ans&gtalaren borde
ldmnasav bolaget. Det vore ett intresse
dven f6r bolagetatt dessanstdlldavore
sjukfdrsiikrade.Annu drdjde det 1tl
ir innan den obligatoriskaf6rsikringen bdrjade.
M&nga anstdllda hade gitt upp i
hrigre avgiftsklasseroch nir avdragen
pi Intressekontoret
gjordesper kvartal
i st?illetfdr oer m&nadsi bleve det betungande f6r mlnga med de hd,gaavgifterna. Andra bolag ldmnade stora
bidrag till sidana indamil. Personalen
vid Tidaholmsverkenanstgs styvmoderligt behandlad ang8ende sociala
fd,rmlner i jdmf6relsemed andra koncernf6retag. Herr Christensson sliit
med en hemstlllan till dveringenjdr
Prollius att sdka utverka bidraq frin
AB Bofors.
Oaeringenjdr Prollius hade talat om
denna friga med direktd,r Nordqvist i
Bofors och sedan meddelat fackfiireningsrepresentanterna
att det blivit
avslag.S&sentsom vid direkt6r \Tahlsteens besdk f& nl.gra dagar sedan
hade detta avslag bekrdftats. Under
nuvarandefdrhillanden kunde bolaset
icke binda sig fcir n&gotbidrag.

Cykelsfill
Herr Ernsl Perston ville ha en f6,rb?ittring av markbellggningen vid
cykelstdllen. Nu vore det vid regnvd.der mvcket pdlar och marken var l6s
si att bide d..ron., och fordon bleve
bl6ta och nedsmutsade.
Detta fd,ranleddeett livligt meningsutbyte. Motorcyklarnas placering kunde tdnkas van ldmpligare ndrmarc
porten se att risker i trafiken kunde
undvikas. Meningarna var delade om
hur saken bist skulle ordnas. Herr
Molin undrade om det ej vore ldmp-

ligast att flytta alla motorfordon till
parkeringsplatsen utanfdr fabriksomr&det.
Arbetstill gdngen
6ueringenji)rProllius informeradei
anslutning till de upplysningar som
ldmnats av direktdr NTahlsteen vid
konferensh?ir.Atskilliga av Fdretagsnimndens ledamdter hade dE varit
nd.rvarande.
Talaren berdrde de sv&rishetersom
industriennu stodei samtdin konkurrens frin utlandet som h&rt drabbade
den svenskaverkstadsindustrien.Pe
grund av direktiv frEn Bofors hade
man hdsten l9)2 ml.st istadkomma
6kad kapacitet f6r krigsmateriel vid
Tidaholmsverken. Man hade mist
bortldmna civilt arbete samt utrustnings- och mekanismdetaljer.Ett zOtal yrkesarbetarehade anstd.llts.D& den
vdntade bestdllninsen uteblev ledde
detta till minskning av beldggningen.
Kapacitetenbordedi ha minskats,men
man ville ej handla si utan fijrsd,kte
undvika avskedanden.Man hade kdrt
som vanligt i hopp att utvecklingen
iter skulle taga en annan vlndning.
Detta kunde ej foftgl' en obegrlnsad
tid, lven om ledningen ej d,nskade
n&gothdgre ln att kunna beh&llafolket och t. o. rn. 6ka.
Llget var nu sidant, att man ej
lingre kunde vdnta med nedjusteringar. I detta ldge hade man erbjudit
yrkesarbetare vid Tidaholmsverken
goda anstdllningarvid Nohab och Bofors, p& vilka arbetsplatserman fortfannde hade brist pE vissa yrkeskategorier. Hittills hade ingen anmdlt sig
och antagit detta.
Man hade ocksi skaffat arbete fr&n
annat hill. Ingenjd,r Andersson och
verkmlstare Svenssonvoro iust vid
detta tillfiille hos Nohab fdr underhandlingar rijrande legobearbetning.
dveringenjd'rProllius skulle fd,remidsommarbesiikaDomnarfvets Ternverk.
vilket anmdlt sig behiiva kapacitet.
I iivrigt var ldget foljande:
Fd,r att bereda lokal 5t Bonoolexmanufakturering skulle cykeilluset
nedliggas. Fdr att medhinna de sista
cykelljusleveransernabeh6'vdes cirka
18 man, av vilka 6 i. 7 skulle tagas
frin Ammunitionsverkstaden
och resten fr8.nMaskinverkstaden.
1 d.2 matt
skulle kunna dverfdrastill Bonoolexfabriken pi eftersommaren.En eller
annan yrkessnickareskulle mtijligen
dessutombehcivanyanstillastill Bonoplexfabriken allt efter som rdrelsen
okar. En nattvakt behdvdessom ersdttare till nattvakt Bjiirk, som skulle
avgt den 30/6 1953. PE litet liingre

sikt bleve 10 i 15 man fristd.llda,det
ginge ej att undvika, s&vida icke en
ovdntadblittring intr[dde.
Herr Christensson f'6rklarade, att
detta dmne nu diskuteratsst mycket att
det ej vore n&got yttedigare att andraga.
Oaeringenjdr Prollius: Man hade
skrivit till Bofors under g&rdagenoch
lagt fnm fd,rslag f6,r tillverkningen
hdr. Det gav ej si mycket arbete, fd,r
ett Dar man. och leveransernaskulle
ej bdrja fdrrin i februariL954.
Aven De Ammunitionsverkstaden
var arbetslillgingen otillricklig, men
man hoppadespi en bZittring.
Det reder sig f6r tillfiillet, men
tiverkapacitetenkvarstir och man var
helt beroende av order, som kunde
komma. Chansenfcir yrkesarbetareatt
f& anstiillning pE Nohab eller Bofors
kvarstir ei s3,lZingetill.
E, M.
*
Fdretagsnlmndenssammantrddeden
31 augusti1953 inleddesmed att Ordfdranden, daeringenidr H. Prollius,
framfd,rde ett tack till de ledam6ter
som pi grund av avg?tngur tjdnst vid
Tidaholmsverkennu limnat nimnden.
Det var ingenjdr Tborsten Edberg
samt ingeni|r Nils lsraelston, som s8.lunda avtackadesf6,r sina insatser i
Fiiretagsnlmnden och Fdrslagskommitt6n.
Den nye ledamoten,ingenidr Thure
B ergstr dm, samt suppleanten,in geni 6r
AAe Lundaik, hdlsadesvllkomna till
ndmndensarbete.
SysseI siitt nin ge n i uerksti)derna
Avd. 601, Maskinverkstaden
Under tiden sedan fdrra sammantrddet hade ttg2irder vidtagits fdr att
n&got minska arbetsstyrkansamt fdr
att si mycket som mdjligt 6ka tillgingen pi arbetsobjekt. 4 man hade
6verf6rts till Nohab. Legobearbetning
hade erhlllits frln Nohab och Eriksbergs MekaniskaVerkstad.
Lavettillverkningen lig pi omkring
10 lavetter per m&nad, vilket finge
6kas om arbetssifuationensi krlivde.
Detta hade ocksi blivit fallet, men man
kunde icke komma hur mycket som
helst "i fiirvZig". Beldggningen var
fortfarande knapp i fdrhlllande till
kapaciteten.Dock sdkte man ft ytterligare legoarbetensom ersd.ttningf6,r
dem som vid nyiret bleve flrdiglevererade.Ringkolvskompressorerfijr Nohab skulle ocksi tillverkas. Alla detaljer fdr dessavar dock ej sl l?impliga
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fdr Tidaholmsverken. Fd'r att 6ka ar
betstillg&ngen scikte man dock itaga
sig bearbetningen.

fcirsdljningenunder 1953 och t954 tiristiska siffror som belyste af.ffusakoch man kunde nu i sin helhetbed6ma tiviteten i Sverige och vissa utldndska
liget som ganskagynnsamt.
statef.

Efter dessa uppgifter frin dveringenjdr Prollius blev det diskussion,
som inleddes av berr Cltristensson.
Denne ifrigasatte om det icke varit
fdrhastat att avskedade 4 man, som
f&tt sluta i biirjan av juli. Det hade
ju visat sig att det gick att f& arbetsuppgifter.

Herrar Cbristensson och Si6gren
cinskademera ackordsarbetei Bonoplexfabriken,vilket skulle h6'jaarbetsgliidjen och medfijra cikadproduktion.

1) Partiprisernai Sverigefdll mellan
juli och december1952 med ca 5 %,
mellan januai och juli 1953 med
yttedigare 4 /o.
Ingenjdr Kleiner och berr Nyl/n
2) R8.varuprisernapi vd.rldsmarkanfdrde, att man redan nu arbetade&t- naden sjdnk under samma tid med
skilligt pi ackord och att utvecklingen ndra 30
/o.
ginge i riktning mot mera ackordsDet vore en vd.lsignadsak om volyHerr Sji)gren undrade offi man arbete.
men, d. v. s. kvantiteten silda resp.
gjort nigot fdr att 6ka avsdttningen
kciptavaror, vore ofdrdndrad.men i3.
Motionsgymnartik
pi saxar.
1r det tyvdrr icke, ty prisslnkningen
Sedanman behandlatdessafdr f6re- har uppstitt genom minskad efterfriOueilngenji)r Prollius lin-rnade hIrgan. SS.ledes
har sinkningen resulterat
vid den upplysningenatt en r.isspris- taget och de anstillda si viktiga frtgor
i
sivdl
minskat
rtirande
arbetstillgingen
dvergick
man
penningomlopp som
sdnkning vidtagits.
minskad afflrsvinst, d. v. s. minskad
till llttare saker.
aktivitet 6verhul'udtaget.
Avd. 6t t, Ammunitionsverkstaden
Het Ernst Pertson cinskade, att
3) Ser man pi export- och importDenna avdelning hade mycket kor- f<iretaget skulle bidraga till ijkad
priserna,
s3. framg8.r omedelbart hur
spenst
hos
anstdllda
de
genom
att
stilla
tare genomloppstider dn Maskinverkmarginalen i biirjan av 3.t L9)2 var
staden.Beldggningenstrdcktesig d?ir- lokal till ftirfogande fcir motionsgymfdrdelaktig. Vi kunde dh sdlia vlra
fdr ej ll,ngt fram i tiden. Arbetstill- nastik, och fcireslog att man skulle
exportvaror fd,r ungefdr 6 ginger det
undersijka
mcijligheterna
att
en
mogingen var knapp. 6 Petermann-autopris
vi fick 1939, medan vi fdr imtionsgymnastiktrupp
f&
skulle
anviinda
mater stod tomma. Legobearbetning
portvarorna
Personalhuset
endast behiivde betala 4
fdr.
sina
dvningar.
Stort
var omcijlig att fF", p3,grund av den
ginger 1939 fus priser. Gl?idjenblev
intresse
f6,r
sidan
gymnastil
funnes
starkakonkurrensen.Man hoppadespi
I Personalhuset
fanns emellertidej lingvarig. Redani mitten
bestdllningarav 4O mm ammunition. fdr nzi.rvarande.
dusch. Stengolvet var ej s& lZimpligt av iret hademarginalenutjdmnatsoch
men man kunde kanske ticka detta fdrbytts i relativt hiigre pris fdr imAvd. 631, Apteringsavdelningen
portvarorna. | 3,t har priserna fortsatt
med annat material.
Denna avdelning hade ju frln bdratt sjunka, importen lyckligtvis mest.
6ueringenjdr Prollius hade inte n3.jan vadt av tillf?illig natur och man
4) Fraktraterna fdr skeppstonnage
hade kalkylerat med att den skulle got i och fiir sig emot uppslagetsfdrhar, som naturligt ar, ganska nd.ra
upphdra omkring sept.--okt. Nu hade verkligande, under fdrutslttning att
f<iljt export- och importpriserna. De
det skjutits fram pi grund av olika lokalen ej toge skada.Kostnadernafcir
sjunkandepriserna tyder pi minskad
en
omliggning
av
golvet
bleve
dock
s&
omstdndighetersi att man kunde bevolym, alltsi farre bitar befraktade.
h6,ga
att
man
knappast
kunde
tinka
rdkna att arbetet skulle rd.ckatill nov.
Tanktonnaget,
hdrpi.
som under senare Er
Man
skulle
underscjka
om
det
-dec. Samtliga dZir anstdllda hade
cikat - kanske alltfdr mycket - i
gick
att
ordna
saken
genom
utlZiggning
frtn bijrian underrittats orn arbetets
alla Idnder, hade nu dS.ligafrakter.
av presenningare. d. p& golvet.
kortvarighet.
Sverige har all anledning itt s" rlpp
med detta, ty vi stir hdgt uppe pn liiFi)rsI agsa er k sa?nh et en
Avd. 6ot, Bonoplexfabriken
tan civervirldens skeppsbyggande
naFdrslagskommitt6n kunde dennr
Hdr hade man nu fitt i ging Okad
tioner och vi kanskesnart f8r klnning
ging
genom
herr
Gi)te
Antonsson
manufakturering.Gjutningen av platav minskning av orderingingenvid
tor fortsatte som hittills, men nigon rapportera att tvi f6rslag godk2intstill
storvarven. I iivrigt kan sdgas, att
beldning. Det var herrar Karl Boiie
dkning var ej planerad. I fortsltiendast trampfrakterna visar en uppfltningen ldmnade<iveringenjdrProllius och Yngue Almgren som lyckats med gi.endekurva.
ordet till ingenjdr Kleiner fdr yttedi- sina funderingarp& bdttre utrustning:
5) Summanav affdrsaktivitetenavKarl Boi,je: Svarvfixtur fdr sdte till
gare information rdrandeBonoplex.
speglar sig i aff2irsbankernas
k u l l e d .k r o n o r7 J : - ,
rcirelse;
Ingenjdr KIeiner podngteride att
de fd,rmedlarju pengarnai snart sagt
man ej kunde j?imfdradennaavdelning Y. Almgren: Steil fdr tvlttning av
alla stdrre affdrer. In- och utlinins
granatdetaljer,kronor 100: -.
med de dvriga i vad det g[tlde bel?iggfciljer
ningsstatistiko. d. Hdr var man direkt
-varandra pi marschen uppii
Koniunkturiiuersikt i augusti 1953 under Sren1950och t95t. SedanigSz
beroendeav marknaden.Leveranstiderhar utliningen stadigt minskat, vilket
na var korta och man var beroende.av
Oueringenjdr Prollius l[mnade diirstdndigorderinging.
efter en dversikt <iverkonjunkturldget. dels dr en f6ljd av 6verenskommelserna om kredititstramning,dels ocksi av
Gjutningen hade nu nitt kapacitetsDet allmdnna ldset hade icke unen minskad verksamhetdver hela lingrdnsen. Frir 6kad manufakturerinq dergi.tt nigon meri markant fdrZindjen. Inli.ningc.n ligger numera civer
fick man st6rre lokaler i det att hus 8 ring sedan man sist triffades vid
utliningen, vilket d.r ett tecken pi
togs i ansprik. Tvi pressarskulle leve- junisammantrd.det. Afflrsaktiviteten
cikadlikviditet.
rerasveckan 7-t2 sept.I hiist komme syntesha inkommit i en ganska stabil
mcijligen ytterligare i-4 ^un att ny- period med sm8.och lingsamma fdrSer man pi export- och importprianstdllas.
dndringar, vilket vore ett gott tecken. serna,som i stort sett 4-dubblats,meMan strdvadeefter att vdsentlistdka Talarcn framlade kurvor dver karak. dan volymen endast 6kat 30 d. 40 o/o
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och industriproduktionenungefdr ftirdubblats (index 209), ffu man en ritt
otrevlig bild av hur lingt v&rt penningvdrde egentligen kommit i utfcirsbacken.
Betraktarman de absolutatalen fcir
export och import, f\,r man ett intryck
av att vlra affdrer nog har litet svirt
att gi ihop. Minad efter minad har
vi kiipt utifrin fcir ungefdr 100 miljoner mer in vi silt. Det ir faktiskt
simre ln f6rra &retssiffror, trots att
vi i ir bide kciperoch sdljer avsevlrt
mindre an f6rca lret. I juni och juli
blev det visserligen mindre exportriverskott,men dnd&100X12 : 1200
miljoner baklinges.Nu seglarvir handelsflotta in 800 i 900 milioner om
iret, men ddr ir det ocksi sdmretider.
Det vore troligt, att det ej kommer att
drcija si ldnge innan man finge hdra
talas om yttedigare importrestriktioner - itrninstoneborde man gdra det.
En l8ngsamnedging i valutareserven
har ocksi kunnat noterassom fdljd av
import6verskotten.Valutareservenligger nu | 7279 miljoner kronor och
guldreserveni Lo52 miljoner kronor.
Hirefter f<iljde diskussionvari deltog herrar Sjdgren, larletten, Nyl,!n,
Cbrittensson.Wredenberg,Strdm och
Malmefeldt.
Man var civerensom att det ef var
ldtt att ge en av ingen bestriddtolkning
av de faktorer,som ligga till grund f6r
konjunkturer och konjunkfuromslag.

UYA
Fdretagsnlmnden hos UVA hdll
m&ndagenden 18 maj t9>l sitt andra
fdr &ret under
ordinarie sammantr?ide
ordforandeskapav clirektiir Lennart
Odquist.
Allmiin

orienterin&

otn revolvetsvarvarnafortfarande var
alldeles fcir stor och ej pi nigot sdtt
anpassadefter virt nu fdreliggande
behov. Fcir supportsvarvarna
var ldget
bittre och d'verdimensioneringen
ej si
pifallande som ifr&ga om revolversvarvafna.

Herr Stohr ffigade om det i fdrsta
hand var Drisernaeller leveranstiderna
pd slipmaskinerna
som v8"llade
f<irsiilj-

Herr Ordforand.enframhlll, att det
osdkrakonjunkturldgetsom ridde vid
den utldndska
irsskiftet sedandess ej klarnat. Fort- ill,toili:'fn"* Pn
farande mcitte man betydandeavsdttHerr Ordf |randen fotKarade, att
ningssvirigheter pi i synnerhet exsom Idgetfcjr ndrvarandegestaltade
sig
Dortmarknaden.och tendensernatill
sjunkande produktion och sysselsdtt- pi virldsmarknadensA speladeprisfrigan naturligtvis en ytterst viktig
ningsbristkunde tydligt avld.sas
i tillg2ingligaekonomiskarapporter. Tala- roll, och vi miste nog rdkna med, att
ren hinvisadetill nr 2:19)3 av "Det vira priser ligga betydligt i civerkant.
ett fall, dir
ekonomiskaldget", varav nigra exem- Sombevishdrfcirnd.mndes
plar civerldmnades
till ndmndensleda- den engelskakunden tog en inhemsk
billigare maskin i stillet fcir en av
mciterfcir nd.rmarestudium.
Frjr UVA:s del var orderingingen UVA:s maskiner som preliminirt utpi verktygsmaskinermycket knapp, lovatsorder pi. Det vir ddrfiir ncidoch bolaget hade i likhet med andra v[ndigt i fortl:ittningen att dgna kostsvenskaexportfciretagstora svirigheter nadsldgetden allra stcirstauppmdrkmed priserna.Som tidigare framhillits samhet och bl. a. genom rationalisevar vl,rt nuvarande kostnadslige fcir ringsitgdrder anstrdngasig att bringa
hiigt i fcirhillande till de utldndska ned produktionskostnaderna.
Herr Stohr gjorde en fdrfrigan hur
leverantrirernas,
vilket gjorde det svirt
att med framghng upptaga konkurrens omplaceringenav en del svarvare utfallit och vilka erfarenheter bolaset
pi utl2indskamarknaden.
Det framhdlls fortsdttningsvis,att fntt av dennaciverflyttning
stora anstriingningar gjorts fcir att
Ingenjor Geller meddelade, att
komma in pi nya avsdttningsomri- dessafrigor tagits upp f6r tidigt och
den. S&lundahade fcirsZiljningschefen,bad att fi iterkomma till sakenld.ngre
ingenjcir Fredriksson,nyligen besdkt f ram, nar man f6tt stdrre erfarenhet
av
Italien fcir att undersdkamarknadsld- ornplaceringenoch alltsi hade
bdttre
Herr Chrisleuron Yar "huvudoppoget ddr. Han erhdll under hand en del mcijlighet att civerblickaoch
bedcimr
nent" och hade iiverlag en nigot mera
tips och fcirfrigningar, men priskon- resultatet.
rnera optimistisk syn pi utvecklingen
kurrensenvar fruktansvdrd.
In inledaren. Han framh6ll bl. a..
ii l
_-:;Fcirscjkhade d.vengjorts att ni kon1952 drs bokslut
att v&ra varv e;' hade nigra stdrre
takt rned den amerikanskamarknaden,
problem betrdffande sysselsdttningen
Herr Orclfdranden meddelade, att
sivdl USA som Canada.Talaren olautan t. o. m. hade f&tt bestdllningar
neradejust i dagarnaen resatill dissa en redogcirelsef6r 1952 irs bokslut
f rhn USA. Man producerade pe
trakter fcir att utforska fdrsiiljningslli- skulle limnas av karnrer Sandberg.
svenskavarv mycketmer per man dn i
Denne gjorde inledningsvis en rekaget och avsdttningsmdjligheterna
pi
e x e m p e l v iE
s n g l a n dL
. t i n e r n av o r e n u
platsen. Man var dock pi fdrhand pitulering av gd.llandelagbestdmmelser
i stigande i Tyskland och Holland,
medveten om, att stora sv5.righeter angiende bolagens irsredovisningar
vilket gjorde konkurrensen dririfrin
skullerncita.di det glillde att kJnkur- samt den i lag p&bjudnapubliciteten.
mindre farlig.
Talaren genomgick dnrpi de olika
rera med amerikanarnas3.att slga pi
Arbetslcisheteninom den svenska hemmaplan.
redovisningshandlingarna,
s&som styverkstadsindustrien
vore mycket lig i
Vad i civrigt bolagetstillverkningar relsens och verkstdllandedirektcirens
jdrnfcirelsemed 30-talet. Eskilstunas betriffar si. hade man
vinst- och f6,rbl. a. varit i fcirvaltningsberd.ttelse,
metallmanufakturhade dock fitt kiin- forbindeisemed SAAB fdr att f6rs6ka lustrlkningen, balansrd.kningensamt
ning av sdmretider.
fi en del order i oljepumparoch dyl. revisionsberdttelsen,vilka upplistes
Herr Christenssontrodde, att den Prisernavoro iven hlr mvcket Dressa- samt utf6rligt kommenterades. Med
liga rintan var nyttig fcjr sivdl bo- de, och ingiende diskussionei hade tillhjalp av diagramoch grafiskauppstadspro.duktigr.roT fdr sysselsdtt- fcjrts och pigingo alltj?imt.Man hop- stdliningar, som pi fcirhand gjorts i
n r n g e nr n o mr n o u s t f l e n .
padesatt dessaskulle leda till resultat ordning fd'r fciretagsndmndens
rdksamt tillfrira bolaget behdvligautfyll- ning, iskidliggjordes sivll vinst- och
jt)r Prollius betonadenijdOueringen
nadsbestillningar. Dessalegoarbeten, frirlustrikningens resultatredovisning
vdndighetenav att kunna hilla kon- som voro
av hcig kvalitet, krivde dock som balansrlkningenskapitalredoviskurrenskraften uppe. Dlrfdr borde en del nyinvesteringar.
ning. Vidare belystes omsdttningens
t. ex. investeringsskatten
bort, liksom
Det nimndes att arbetstillgingeni fd,rdelningpi olika tillverkningsobjekt
andra hinder fdr fortsatt ekonomisk
verkstadenfdr dasenvar fdrhillande- samt hur frirsiljningsintlkterna anutveckling.
E. M.
vis god, ehuru maskinparkenifr&ga vdnts i rdrelsendvensomhur kaoitalet

t3

anskaffatsoch brukats i riirelsen. Med
diagram visades dven hur den s. k.
vinstkronandisponerats.

mot ca 7,8 milj. kr. fdr motsvarande
period fdreglende tr. En del av dessa
I sin oversikt civer konjunktudiget
bestillningar strdckersig 6ver ndstalr
framh6ll direktdr Lind, att n8.graomeoch en bit in pa 1955.
delbara Sterverkningar pi vdddsekoy
ke
pd
erkst
C lsfill
u
adsgdrden
Faktureringen har dd.remotminskat
nomien genom vapenstillest&ndet i
Hem Abefors framhijll den r&dande Korea icke hade kunnat fiirmdrkas. och var den 15 augusti ca 27 /o
bristen p& cykelstZillfiir mopeder och Fortsatt stabil hdgkonjunktur var att mindre in vid samma tidounkt fiirra
undrade ndr nl.gra sidana kunde vdn- fcirvd.ntainom den ndrmaste framti- iret.
Dlrefter redogjordedirektdr Lind i
tas st&till fdrfogande fdr de anstdllda. den, men fara fdreligger emellertid pt
detalj f<ir beldggningen, som fdr de
Direktdr Odquist meddelade, att ldngre sikt.
flesta avdelningarna betecknadessom
L2iget i USA kdnnetecknasav stor relativt god, ehuru pt en del hill
under p8giende byggnation si kunde
ekonomisk aktivitet. Priserna dro rcla- ojdrin.
tyvdn inga fdrblttringar utlovas. Hur
denna sak framdeles skulle ordnas tivt stabila. Aven i Vdsteuropastiger
St8.ngpressen
arbetar iter i 2-skift
kunde han frir dagenicke yttra sig om. produktionen och sysselsdttningen. och frirhoppning finns fiir god bel?iggDenna ffi'ga fick fiiretagsledningen Oroande tecken iro emellertid tiver- ning bl. a. for Bofors rikning.
produktionen inom amerikanskajordsenaresdka komma tillrdtta med.
Direktdr Lind uttry&te sin gl?idje
bruket med tendens till fallande livs- tiver att en fdrbd.ttring intriffat betr.
Sammantrddetfiirklarades ddrefter
medelsDriser
samt 6kadekonsumtions- arbetstillg8ngen,som m6jliggjort &teravslutat, dl ftir dagen inga flera frikreditei. En minskning av budgeten intagande av permittenter. Ndr det
gor fcirellg till behandling.
Sbg. fdr militdra dodam&lkommer ocksi att
under byggnad varande nya sliperiet
ske i USA. Minskad rustningsaktivitet blir fiirdigt behijver yttedigare ett 20m8.steinnebira minskad efterfrigan pi
tal man anstdllas.
Wedaverken
varor och tjdnster.
tredje
$/edaverkensFdretagsndmnds
En mindre avmattning i USA fEr FdrslagskomnzifiAn
sammantrdde fd,r &ret hiills den 31 ofta f<irstoradeffekt pi den europeiska
Ingenii)r Lindh npporterade,att till
augusti med diredtiir Saen Lind. som ekonomien. Stora svirigheter kunna
Fcirslagskommitt6n
inga fdrslag inordf6rande.
di uppsti fcir virt land pi grund av
det starkt utetriktade ndringslivet med kommit sedan fdregiende sammantriF ore gd.ende rn iit es pro t o ko I I
h<igt uppskruvat inhemskt pris och de. Han framhdll som sin mening att
orsaken till att fiirslagsverksamheten
Vid genomgingen av fdreg&ende kostnadsnivi samt svagvalutastd.llning. avtagit delvis torde vara, att det tar fdr
Produktionsindexet i Sverige har
mdtes protokoll meddelade direktdr
ling tid fr&n det att ett fiirslag inLind, att bestimmelsernaom arbetar- gitt ned med 9 enheter till 209 och ldmnats tills det blir behandlat. Det
nas pensioneringskulle fdreligga klara den sdsongkorrigeradeparallellserien stundom intriffade dr6jsmilet med utvar
och utllmnas till klubbarna om ca en till 200. Inom verkstadsindustrien
betalningen av beliiningarna skapade
produktionen lO /o ld.grei maj ?invid
vecka.
ocks3.irritation.
motsvarandetidpunkt fo:rra Lret.
Lunchfdgan hade av direkttjr Lind
Ett i mars 1952 jnldmnat f6,rslag
Exporten av svenskavaror har hivtagits upp med Styrelsen, men nlgot
betr. ndt fcir utsugning vid pressgjutbeslut hade pi grund av det ovissa dat sig relativt bra pl grund av 6.ter- ningsmaskinernadr innu ej klart.
himtning f 6r vt.ra skogsvaror,variger4BtrL CJ r4LL4t).
Ingenjdr Lindh fdreslog, att fcirnom den svenska dollarsifuationen
slagsverksamhetenskulle inriktas pi
nEgotfiirbiittrats. F ar.afdreliggeremelLiirlingsfrdgan
andra objekt, som t. ex. fdrstik att
lertid genom starkt expanderande
nedbringa kostnaderna fiir f<jrbrukHem Gau beklagade,att yrkesskolan
offentlig investeringsverksamhet
samt ningsmaterial och tillvaratagande av
i Siidert2iljei sitt program ej lagt in en
ansvdllningen av statliga och kommugammaltmaterial.
gjuterikurs och uttryckte en ijnskan nala
utgiftsdverskott. Risker fdreligga,
om, att fdn arbetsgivareh&llen insats att
Herr Gau fann detta fdrslag mycket
industrien ei fir de krediter den
gjordes fdr utbildning av lirlingar fdr
behiiver f6r att fortsltta sina oroduk- bra och framhdll, att en hel del fdretag
gjutaryrket. Vid den nyligen i Stockgitt in fd'r och nftt goda resultat med
tiva investeringar.
holm hillna gjutarkongressen,ddr l[rOm man fiil jan.-maj mlnaders en sidan fdrslagsverksamhet.
lingsfr8gan diskuterades,konstaterades
sysselsdttningf6r::a Etet anger siffran
DireLtdr Lind f6rcslog, att en P. M.
en brist p8" 4--5oo gjuterild,dingar,
vilka isynnerhetbehd'vsfdr handform- 100, si var den fdr motsvarandetid- sattesupp i denna frEga.
ningsarbetet. Herr Gau ndmnde, att punkt i 3,r endast)4,6. Antalet anvid en med Arbetsmarknadsstyrelsens stlllda inom verkstadsindustrienbe- Diaerse
riknas vara 8 /o ld.grei Er ?in i fjol.
Lidingsnimnd htllen konferens framdueringenjdr Molin flrcslog, att
En mycket stor del av den frin verkkommit fdrslag om att liira upp friFiiretagsnlmnden skulle diskutera ev.
stadsindustrienfrist2illda arbetskraften
stllld arbetskraft, sisom t. ex. maskin&tgirder mot en del missfdrh&llanden,
har gitt d'ver till byggnadsindustrien.
formare och hjiilparbetare. Han ans&g
som insmugit sig vid ackordspriss6ttemellertid, att det ej skulle vara lyck- Nigon ndmnvdrd arbetsliishet torde ning och fdrhandlingar om a&ord,
man d[rfcir ei behdva rd.knamed.
ligt med en sidan snabbutbildning,di
speriellt i Elektrongjuteriets kdrndet i gjuterierna och isynnerhet di vid
maKefl.
lY ed auerAens or d erin gi.n g,
handformningen i stor utstrlckning
Direutiir Lind ftamhiJll i anslutning
erfordras kvalificerad arbetskraft.
f akturering ocb beliiggning
hirtill, att deirnafr&ga ansesb:6n falla
DireAti)r Lind frumh;Jll, att man
Direktdr Lind meddelade, att in- under avtalets om fdretassndmnder
iven p& arbetsgivareh&llvar angeligen komna bestlllningar vid Ettondeperio- $ 1O ("Fdretagsnlmndenhar att verka
om att fh fram yrkesskickligagjutare. dens slut uppgick till ca 9,4 milj. kr.
fdr ordning och disciplin i arbetetsamt
l\-^L
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dessaparter skola vara opiverkade av mendationav konkreta &tg?irderi biista
sina cjverordnadeorganisationer,d. v. s. samfiirstind mot dessamissfiirh&llanden, som voro si uppenbara och bevifijr arbetarensdel klubbstyrelsen.Vidare erinrade dveringenjdr Molin om sade, att nigon diskussion om deras
)ueringenii)r Molin r,dmnde,att de den fastslagnadverenskommelsen,att existensicl<ebehcivdefdrekomma.
priser arbetarra.begdtravid ackordsfcir- vederb6randeparter lojalt skola medHerr Gau ansig sig icke ha missfijrhandlingar oftaligga skyhdgt iiver det verka till ett korrekt resultat av tidstitt dveringenjtir Molin utan hade
resp. studiearbetet.
pris, som arbetsstudieavdelningen
med sitt yttrande endast yttedigare
arbetsledarenbjuder. Det pris man
Herr Gau bemcitte iiveringenjdr velat belysafdgan. Han fd'rklaradesig
sedan efter oniidigt tidskrivande f<irvillig att taga upp drendet pi n&got
handlingar enas om, ligger i de av- Molin och framhiill, att orsaken till
seddafallen my&et nira det erbjudna dessa missfdrh&llandenvore att s6ka klubbmdte.
priset, och det visar sig sedan, att i bristande samarbete och fd,rst&else
Ingeni6r Ekerhult fd'reslog,att klubackordsfdrtjdnstenmed detta pris som frin fdretagsrepresentanternassida.
inom sig eller gemensamtstarta
barna
att
nigot
avtalsbrott
Han
anslg
icke,
grund blir fullt normal, fdr att icke
nigon diskussionsverksamhetom arklubbstyman
kontaktade
fdrelig,
di
s?igagod. Hade i sidana fall arbetarrelserna vid tvister mellan arbetssfu- betsstudierf6r att om miijlig n3.frz;m
nas pris accepterats,skulle fiiljden blitill ett klart, auktoritativt uttalande
vit en onormalt fdrdyrad produktion. diemdn och arbetare betrlffande
frin klubbarnas sida. Han pltalade
ackordsprissittningen.
Vidare hdnder det ofta, att arbetarna,
ocks& den diliga medverkan vid arvidare,
att
sittet,
Herr
Gau
p&talade
innan ackordspriset tiverenskommits,
som emellantt f6rekombetsstudierna,
tillgripa s. k. minimiaktion, d. v. s. en varpi tidstudierna bedrevs, samt den
mer
frin
arbetarnas
sida.
arbetare
av
omflyttningen
avsiktlig maskning med en arbetstakt stZindiga
herr
Vidare
yttrade
vantrivsel.
skapade
lingt under den vid tidstudien presteDirektiir Lind t'6reslog, att saken
rade. Detta ir en illegal strids&tgdrd, Gau fiiljande: "Det ir inget fel, att togs upp inom klubbstyrelserna och
arbetarnastdller sig p& minimitimlcin meddelade,att fiiretagsledningenockd. v. s. ett klart avtalsbrott.
di det frln
vid ett ackordserbjudande,
si skulle ha ett sammantrddefdr att
Vidare framhdll dveringenjdr Moarbetarenssida ansesfdr llgt erbjudet. finna n&gon ldsning p& frigan. Gelin, utan att dock betona allvarlig kri
Med hinvisning till den protokollsan- mensamdiskussionkunde ddrefterske.
tik, att fastlagd fiirhandlingsordning
teckning, som ir infiird i virt kollekofta fr&ngis vid ackordsfijrhandlingar,
tivavtal, gdr arbetareninget missgrepp Nilsta sammantrdde
i det att vederbdrandearbetare begdr
genom att utf6,ra arbetet mot timliin.
och fir stijd fiir sina argument hos
Till niista sammantrdde fiireslogs
Diirfiir skall detta icke anses som
klubbledningen. Enligt glllande avtal
en
inbiudan till ombudsman Oae
aktion mot fiiretaget. Det ir helt beskall klubbstyrelsen icke komma in i
T
bdrnber
g, Metallindustriarbetarfdrroendept det ligt erbjudna ackordet."
bilden. fdrdn dverenskommelseom
bundet, ftir diskussion om "Fdretags1ueringenii)r Molin fnmhdll, att ndmndernasaktivisering".
a&ordspris icke kan nis p& arbetsplatherr Gau tydligen hade missfdrstltt
sen och frlgan derf6r henskjutes till
s. k. lokal f6rhandling. Enligt avtalet problemet. Orsaken till fcirslaget, att Foredrag
skall n?imligen iiverenskommelseom denna fr&ga skulle upptagas till disTill slut hdll direktdr Lind. ett myckussionvar i&e att i Fdretagsnd.mnden
priset trlffas genom fri fiirhandling
ket
intressant och uppskattat fdredrag
mellan arbetsgivareneller dennes re- {6. i gi,ng n&gon diskussion mellan
om
det
allmdnnautrikespolitiska ldget,
presentantoch den eller de arbetarc,Lt arbetsgivare-och arbetarepartutan att
varefter han f6'rklarade sammantrddet
gemensamt
i
N2imnvilka ackordsarbeteerbjudes.I begrep- p& diskussionsvig
avslutat.
R, V.
den sdka komma fram till en rekompet fri fiirhandling ligger, att bida
fdr ett gott fdrh&llande mellan arbetsledningen och denne understllld personal").
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