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]VYARSHALSIUAIG
For ett dr sedan skreu jag i B-pilen, att det
suenskaniiringsliuet troligen hade att efl-totseen
period au bdrdare ekonontiskt Alimat. Den aiintade honjunkturforsiimringen har fdrdrdjts, och
det nu snart tilli)ndagdngna dret bar i stort sett
uarit bdttre iin uad man aigat hoppas. Dock bar
ingenting intriffat,

som giuer anledning till en
iindring aa de uttalanden sorn shreasfdr ett frr
sedan. Det iir alltjiintt troligt, att ui gi. mot hdrdare tider, det iir endast utuecklingens hastigbet
som bliuit ligre dn man uiintat.
Pd sd.uil kaalitetstdlsornrddetsom betriiffande
de ciuilkemiska produkterna ltar prisliiget sdnkts
och konkurrensen aaseai)rtsktirpts.
Mdl siittnin gen f orbI ir alI t si d ensarnma : I nt ensifiering au produktionen i uir befintliga produhtionsapparat, parad rned sparsanthet betriiffande nyinuesteringar ocb kapitalbindning.
Ett au d.e medel, ai brira kunna anuiinda fi)r
detta mi.l, iir Fdretagsnimnderna. De bidraga
redan och kunna, ri)tt och energisAtanui)nda, i
iin hdgre grad inom Boforskoncemen bidraga
till \msesid.ig upplysning, till okat fortroende
parterna emellan och till okad fr)rstd.else det
for
stora gernenJantrndintresse ui, alla anstiilld.a i
fdretaget, ha i fdretagets okade konAumenskraft.
Genom B-pilen srika niimnderna gi)ra sitt arbete
kiint fdr alla anstdllda, ett problern som iche iir
sd enkelt. lag uppnanar Eder alla: liis protokol-

len, f i)lj med arbetet pd sd siitt (ty ui kunna icke
alla fd plats i dimnderna) och fdr fram Edra
frdgor och anmiirkningar till niimndledamoterna
eller till tidningen,
Samtid.igt sorn iag sdlunda uppmanar till ett
rationellare arbete, ir det rnig ett krirt behou att
framf dra till alla anstiillda fi)retagets uppriktiga
tack fdr ett got, arbeteunder i.ret 1953.
Bofors i december19j3.

ETT BEStiK PA BOFORS STOCKIIOIilISKONTOR
Intervjuer : E. Liinnberg
I hjdrtat av Stockholm, mittemot St. Jakobs
kyrka, ett stenkast frin Gustav Adolfs torg och
granne med Kungl. Operan, finner man Bofors
Stockholmskontor,FAS, som det kallas i bolagets organisationsplan. Kontoret disponerar
oversta viningen av ett gammalt fornimligt
patricierhus, med adressenJakobstorg 3, som
under en mellanperiod disponeradesav olika
forsikringsbolag, innan det via Thulebolaget
uthyrdes till kontor for ett antal firmor, ddribland Bofors. Affdrsldget dr det bdstatinkbara
och som ett extra plus kan noteras,att man frin
kontoret kan njuta en underbart vacker utsikt
over Kungstrddgirden, Strommen och Skeppsholmen.
Stockholmskontoretdr inte bara det storsta
utan dven det iildsta av Bofors forsiljningskontor. Det organiseradesredan 1934 med
diplomingenjor Toruid Gkaerstarn som chef.
Ingenjor Gdverstam, som tog sin examen vid
Tekniska Hogskolan i Darmstadt och direfter
nkgra Lr var anstilld vid Jonkopings Mek.
\Terkstad och senarevistadesi Kina i 9 ir som
forsdljare for svensktstil och svenskamaskiner,
var ndrmast anstilld inom L. M. Ericsson-koncernen innan han blev chef fijr det planerade
Stockholmskontoret. Vi overldmna ordet till
honom.
"Meningen med att Bofors borjade egna kontor var att folk skulle fL ]n i sitt medvetande,
att Bofors inte bara gjorde krigsmateriel utan
ocksf,.hade ett stort civilt tillverkningsprogram.
Initiativet till kontoren togs under doktor
$Tingquists disponenttid av direktor Manfred
Kjellander och forsdljningschef Ivan Elfstriim.
Vi borjade i liten skala den 1 oktober 1934
i ett par smi. rum vid Vasagatan,en riktig liten
'flgelbur',
med en personal p3,4, jag som chef,
kamrer A. Kronberg, nuvarande chefen for
Orebrokontotet, herr Th. Svensson,som sedermera erholl det s. k. mellansvenskadistriktet
och nu ir pensioneradoch froken Birgit Eriksson, numera fru Holme. Omsdttningen var
forsta Zret ca 850.000:- kr., men vdxte snabbt,
forsta miljonen passeradevi 1937, 5 mkr. ir
L942, 70 mkr. ir 1949 och nu dr vi uppe i ca
22 mkr. I takt med utvecklingenhar kontorets
personalokat. I dag dr 28 personeranstdlldapi

Foto: C. Tillman
FAS, 13 pi koqtoret, 3 ph lagret och tZ pF,.
hirdverkstaden.
Efter nl.gra ir flyttade vi till en storre vining
vid Sveavdgenoch ddrif.rhn fu 7950 hit. Hir
har vi 11 kontorsrum, ddribland ett storre konfetensrum, ett gdstrum och ett lunchrum for
personalen.I hallen har vi en liten utstdllning
av Bofors produkter och i hissenstir som enda
namnskylt BOFORS vid knappen upp till 5:e
viningen.
Jag har alltsi. varit med frin bor.ian. Till
hjalp i det aktiva forsdljningsarbetethar jag nu
ingenjorerna Bottner, Flygar och Niisson pi
stilsidan och ingenjorerna Andersson och Lagergren for det kemiska programmet. Kamrer
Andr6assonsvararbl. a. for den viktigare delen
av det kamerala arbetet. For kontorsarbetets
olika detaljer svara fruarna Bond, Ericsson,
Svanbick,Tonnvall och froknarna Stillberg och
Magnusson.
Det distrikt, som FAS har sig tilldelat, strdcker sig efter ostkusten frin Gdvle i norr och
Oskarshamni soder inklusive Gotland. Nigonstansi nordostra Smi.landstoter Orebro-, Goteborgs- och Stockholmsdistriktenihop. For stilforsiljningen dr distriktet delat i tvi. underdistrikt, si. att ingenjor Flygar bereser sodra
delen och ingenjor Nilsson norra delen. Ingenjor Bottner har numera som speciell uppgift
att handha forsdljningen av s. k. slitgods pi
hela distriktet. Ndr det gdller Stockholm med
omgivningar si. hjiilps vi alla it med fors2iljningen. Ingenjorerna Andersson och Lagergren
BOFORS stdr att liisa i bl| neonboAstAoer ijuerst pd fastigheren Jakobstorg 3.
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Diplomingenjdr

T oraid. Gd.uerstam, StocAholmshontoretr chef .

har var sina speciella uppgifter pi. det kemiska
gebitet och har foljaktligen inte distriktet si
indelat som for stil.
Lagret, som har en omsdttning pi drygt 2
miljoner kr. per Fn, ligger vid \Tallingatan,
strax intill Norra Bantorget. Frin begynnelsen
hade vi Iagret inhyst hos en annan firma, som
hjiilpte oss med kapning och distribution, men
frLn 7936 har vi sjdlva skiitt allt lagerarbete.
Firrestindare pi lagret ir herr B. Johansson,
bitrddandelagerforestindaredr herr L Karlsson
och lagerbitrdde herr Bengt Andersson.
Hdrdverkstaden, som ligger vid Huvudstavdgen 49 pi det nya industriomridet pi yttre
Kungsholmen, sattes igFtng1,942.Driften overvakas ndrmast av ingenjor Flygar och hlrdmdstare Rehn - den sistnimnde har varit med
frin starten - och forman Rudqvist med herr
\Tahlgren p6. kontoret. I verkstadenarbetar 8
hirdare, herrar Guilotte, Jakobsson,Svensson,
tvi broder Olsson, Krantz, Sundin, Adolfsson
och Nordin. De flesta dr gamla i girden och
skickliga yrkesmdn.
Mina medarbetarekanske sjdlva ffu berdtta
hur dom har det. Jag vill emellertid tala om, att
vi har mlnga andra uppdng an sjilva forsdljningen av stil och kemiska produkter. Vi ligger
ju ndra Grand Hotell och fir mycket ofta ta
hand om bolagetsutldndska gister i Stockholm
och hjdlpa dem tillrdtta. Yi fi'r ofta ocksAbevaka bolagets intressenhos olika myndigheter,
departementoch legationer,ex. i pass-och lega-
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liseringsfrigor. I det fallet ligger vi ju bra till,
nira Kanslihus och U. D. Konferensrummet
anvindes ofta, bide av boforsarna och av
Nohab.
Under de forsta iren reste jag mycket sjilv
och kdnner silunda till hela distriktet. Numera
blir det FIygar och Nilsson som fir resa,medan
jag sjdlv hiller kontakt med nigra av vhra
ildsta och st<irstakunder. Med Bofors har vi
givetvis telefonkontakt flera gltnger om dagen.
Vi 2ir ett utomordentligt vil sammantrimmat
gdng har och trivs bra tillsammans. De flesta
har varit har flen ir och vet vad de skall gora
och vet dven vad kamraternagor, si att de kan
rycka in och hjnlpa va:mrndraom si behovs. Vi
har med andra ord den rdtta samarbetsandan.
Jag onskar i detta sammanhangge en varm
eloge for ett samvetsgrant arbete och god arbetsvilja.
Men vi har givetvis ocksi vi.ra onskemil.
Vira lagerutrymmen vid \Wallingatan fu alldeles for smi och otillriickliga och sakna bekvdma
anordningar for pi- och avlastning av gods.
Arbetet blir dirfor mycket pifrestande och fordym lagerkostnadenper kilo levererat stil. En
lingtradare kan exempelvis inte kora in i vlra
nuvarande lokaler och knappast en storre vanlig
iastbil heller.
Vi behover ocksi en lastbil for utkorning av
stil frin lagret och fiir alla hdrdverkstadens
transporter. Vi har heller inga garagemojligheter. Nu f.hr vi leja h,kare for stora belopp
varje kr och kunderna f.8"rofta vdnta pi transport. Vira konkurrenter har det bdttre ordnat i
detta avseende.
StocAholtnskontorets persotal. Siuande frin tinster: frdhen
Magnrsson, fraarna Ericsson, Tdnnaall, Bond, fri)hen Std.llberg ocb fru Sunbiich, Stiende frAn aanstel: herar Lagergren, Bdttner, Andrdasson, Giioerstant, Niltson oclt Andersson.
Pfr fotot saLnas ingeni|r Flygar.

Vi skulle ocksi.onska kortare och i synnerhet
det dr det alltid. Nu mot hosten blir det alltid
tillforlitligare leveranstide
r fu&n Bofors och
livligare - men koplusten dr forsiktig.
Kun_
dven mindre leveransforseningar.Bofors
har
derna som forr kopte tonvis koper nu
bara
fortfarande ett mycket gott narin hos v6ra kun_
nigon sting, ja t. o. m. si litet ,lmerer
der. Under kriget var det ju ofta svirt med alla
och vi har haft en hel del betydande".,
annulle_
ersdttningsstAl,men vi trassladeoss fram
och
ringar av order. Alla vintar pi. en prissdnkning,
det gick bra. Kunde rna var mer fordragsamma
't
men minga foretag torde ocksi uft orroailt
di och de respekteradeleveransforsenlngarna
stora lager, som nu forbrukas.,'
och annat, ty de visste att Bofors drog ett stort
Kamrer Arthur Andrdasson dr gammal
bo_
och tungt Iass ndr det gdllde forsvaretlMen nu,
forsare,han kan rakna25 tjdnsteir ibolaget,
de
fler.a6.r.efterkriget, har de svirt att forsti,
att
fl^esfa.
pi stilforsdljningen men ocksi n{gra i,
vi inte kan ldmna eller hilla leveranstidereller
pi inkopsavdelningen.
t. o. m. tvingas annullera order. Reklamationer
"Mitt arbetehdr ar av mycket
skiftandenatur
har vi enligt mitt tycke ganska fi och jag tror
och innebdr icke enbart kamerala sysslor. Den
inte att antalet ir storre dn vad som kan anses
gamla kdrleken till forsiljningsarbetet sitter
i
normalt.
of ge1 sig bl. a. uttryck i konlakter med nigra
Nu, ndr Kilsta-valsverket borjar bli fdrdigt,
storre kunder i Stockholm.Dessutombereser
giller det ju att utnyttja hela desskapacitetoch
_;=ag
Gotland och skoter kunderna ddr. Min mesra
det vore d6.ocksi.ldmpligr att utoka Bofors, till_
tid fir jag dock tillbringa vid skrivbordet
och
verkningsprogrammed silverstil och olika kva_
eftersom jag ar den av h"rr^rn^, som rnest hil_
lit6er olegeradekolsti.l, o,35-.0,1l0,
alltsi. inte
ler till p6. kontoret, flr jag vara beredd
att
vanligt s. k. handelsjdrn.Den frhgan har redan
h:g81 in^plL alla de omriden vi numera dgna
diskuterats ett par ghnger p6. agei'tkonferenser_
vhra krafter it. Det dr inte bara stingstif
vi
na, men har inte lett till resultat.Friqan dr dock
sdljer utan ocksi en mingfald andra itilpro_
om denna tillverkning kan varu lSnande for
dukter, smide, gjutgods Jch maskinbearbetat
Bofors. Vi siilja ju redan nu en hel del kolstil,
gods, maskiner, hlrdmetall, verktyg o.
s. v.
trots att v6.rapriser ligger hogre dn gdngsemark_
Vi. ha ocksi. produkter frin Nobelllut, Tida_
nadspriser,varvid vi dock ailtid kun"nairamhiila
holm och S7edaverken.,,
kvaliteten. Jag ar dock overtygad om, att vi
Ingenjor Kjell Bdttner, specialisten pi slit_
skulle kunna sdlja mycket mera,"omBoiors till_
gods, dr Filipstadsingenjoroth har urbJtat .rrid
verkadedylikt siil i storreutstrdckningoch hade
Asea och pi stilforsdljning i Bofors, innan han
mojlighet 4t fe ner priserna. yi hl nd,mligen
Lr 1947 knots till Stockholmskontoret.
inom virt distrikt nigra mycketstoraforbruki're,
"Mest.sysslar jag med forsdljning
av hejar_
men vi ha hittills aldrig kunnat vara med och
och..stilgjutgods, specielli sliigods, men
konkurrera ndr det gdllistora poster.
.r*id...
har hitintills dven besoki verkstdder"pA. norra
U1der. kriget och iren ndrmast efter kriget
delen av distriktet. For forsdljningen Jv reserv_
var det ingen konst att sa|ja. Det var baru att
delar till bandtraktorer,grdvmasklneroch kros_
sitta stilla och ta emot order. Nu dr det mera
sar besoker jag statliga och kommunala verk,
stimulerandeatt sdlja, ty nu fi.r vi arbetamera,
entreprenad-_och byggnadsfirmor, grustag etc.
och lbrsdljarna flr ligga i fbr att fL order, det
Traktordetaljer d,r ett stort objekt, som tillkom_
dr minsann slut med att vraka och vdlia. nu dr
mit de senasteiren. Med bandplattor, ldnkar
det koparensmarknad.
Det ir viktigt att kunderna i landsorten fir
regelbundnabesok vir och host och dven dess_
emellan om si behovs.De forsta i.ren reste jag,
som nyssndmnts,mycket sjilv och slet hirr, men
nu d.r jag mest kontorsman.Jag kdnner alla de
gamla kunderna, 'ynglingarna' kdnner bdttre
till de mindre och nyare foretagen. yi har 3
bilar..till virt forfogande och ingenjor Flygar
'bilpappa'
dr
som h6.ller reda p6"kbrjournaleina
och skotseln av bilarna.
Under sommarenhar det varit ganska lugnt,
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och bdrrullsdetaljer iorde det rora sig om ett
hundratal olika typer. Caterpillar, Allis-Chalmers och International dr de mest forekommande mdrkena och varje mdrke har i allmdnhet
ca 4 olika storlekar pi traktorer. Det 1r en
trevlig och tacksam kundkrets man kommer i
beroring med.
Marknaden ar for nd.rvarandekdrv for grdvmaskinstdnder, framdelar till grdvskopor och
bandplattor och vi har en h6"rdoch ibland osund
konkurrensspeciellt frin tyska och belgiskatillverkare. YI fhr ofta jattefofirl.gningar pi stilgjutgods, som inte resultera i order. Belgarna
slir oftast ut oss pi grund av lagre priser.
Som speciellaonskemi.lskulle jag vilja framhilla: Det skulle behovasen sdrskild avdelning
inom forsdljningen i Bofors, som endast dgnar
sig it slitgodsdetaljerna,jdmte en verkstad enkom for bearbetning och montering dirav. Vi
onskar ocksi bittre leveranstideroch ldgre priser. Bofors ligger i toppen nir det gziller priser,
aldrig ligst. Helst skulle vi ocksi lagerhlila
traktordelar, som knappast gh.ratt sdlja pi ling
leveranstidtill mindre forbrukare."
Ingenjor Patrik Flygar dr den ildste av sti.lforsaljarna. Han tog examen i Filipstad for 15
ir sedanoch var senareoi L. M. Ericssoninnan
han i december1946blev "boforsare".
"Jag skoter inte bara forsdljningen inom mitt
distrikt utan har ocksi ansvaretfor Hirdverkstaden,bilarna och en hel del service.Kunderna
dr vanliga och trevliga och man blir overallt
vdl mottagen, ndr man kommer som BoforsrePfesentant.
Den mekaniska verkstadsindustrieni nordostra Smiland och Ostergotland arbetar f. n.
med stora svirigheter och bl. a. med forkortad
arbetstid.Detta inverkar givetvis pi vir forsriljning, men jag tror, att svirigheterna skall ge
med sig.
Arbetet dr omvdxlande och intressant och
mycket trevligt och jag trivs storartat."
Ingenjor Rune Nilsson, som helt nyligen
overtagit det norra forsdljningsdistriktet,kdn-

Herrat'na pi

Stochholrnskontoret: 6!erst
kantrer Arthu Andrdasson, ddreller ingenjdrerna Kjell Bdttner, Rune Nils:on, Olle
Lagergren, Hans Anderssotz och hdrnedan
t. u. PatriA Flygar.
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'l6nster.Till il)nster
Utsihten frin StocAholmskontorets
JaAobs
AyrAtaAoch till bdger Operublggnaden.

ner till Bofors frin praktikantl.r ph Hdrdverk,
Stilgjuteri och Valsverk innan han tog examen
pi Bergsskolani Filipstad.
"Jag var anstelld pi Atlas Diesels materiallaboratorium innan jag for 3 fu sedan kom till
Stockholmskontoretoch hade ett rent tekniskt
jobb innan jag blev forsdljare. Forsta tiden blev
det mest telefonarbeteoch besok hos kunder i
Stockholm och angrdnsandestdder, Sodertdlje
och Uppsala. De storsta kunderna jag nu har
ar ScaniaVabis och AB B. A. Hjort & Co, de
ar bra att ha gora med, men det dr pi sitt sdtt
roligare att ha att gora med smiverkstdderna.
Man fhr mer kontakt med tiilverkningsproblemen ddr, det dr friare och mera otvunget, men
ocksi svirare, eftersomman ofta fhr ge rid i en
mdngd olika frigor, bide konstruktions- och
metallurgiska.
Det dr en hirdare marknad vi har att sdlja
pi nu in bara for ett ir sedan. Di kunde vi
sdlja allt vi fick fram, nu koper de flesta mindre
partier p6. kortare sikt och vill ha korta och
sikra leveranstider.Jag tror for ovrigt att Bofors skulle ha nytta av en liten stilugn pi ca
1 ton si att vi kunde fi. snabb leverans av
gjutgods i mindre styckevikter.Nu miste gjutningen av speciallegeringar,som inte tillverkas
si ofta, samordnasmed flera andra or:der for
att f.h,full charge och de linga leveranstiderna
gor att vi ibland miste sdga nej till dylika forfrlgningar, eller t. o. m. tvingas att annullera
order. S8.dantir inte roligt."

Ingenjor Hans Andersson dr karlskogapojke
och har bl. a. tjdnstgjort pi Nobelkruts laboratorium, luktdmnesfabriken (salig i iminnelse)
och civila forsdljningen vid Nobelkrut iren
1941-1952 och har varit i Stockholmnu snart
ett ir.
"Mitt huvudsakliga arbete gdller nu Bonoplex. Forsdljningenhar senastetiden stigit avsevdrt- dven om vi klnner konkurrensenfrin
Plexiglas och Perspex,de tyska resp. engelska
motsvarigheterna.Men efterfr|gan dr livlig,
ibland ringer telefonen si att man blir alldeles
"nedtagen". I forsta hand dr det reklamfirmorna men ocksi andra firmor som ha intressefor
detta material. so /o gdller manufaktur av olika
slag och mycket slljs direkt frin virt lager hir.
95 /o av tiden gir sikerligen Lt for Bonoplexforsiljning, resten flr jag dgna Bonosol, Bonotex, sackarin,formalin och nigra andrapreparat.
H2ir pi kontoret trivs jag mycket bra och
Stockholm dr nog bittre in Karlskoga - men
det var ju litet annat d.n jobbet hdr som drog
mig tilt Stockholm."
Endast nlgra mhnaderpi FAS kan ingenjiir
Olle Lagergren rdkna, men han dr redan varm i
kldderna. Men si har han ocksi 3 Lrs erfarenheter fri.n Nobelkruts civila forsiljning.
"Jag sdljer alla Nobelkruts civilkemiska produkter utom plasten, alltsi ldkemedel av olika
slag och eter och kloramin, lacknitrocellulosa,
konserveringsmedel,ja det gir inte att rikna
upp allt. En stor del av forsdljningen gors per
telefon och den gir minsann i ett. Ar man ute i
nhgra 6.rendenfir de andra skdppanfull. Man
mirker en starkt okad forfrlgan och orderinging under de sistaminaderna. Det glller bide
smi och storre ooster. Sdrskilt kloramin okade
man mirkte att paratyfusunderuo--"r.^n,
epidemien inverkade positivt p& denna forsiiljning, trots alla fors6k att misstdnkliggoravirt
preparat i pressen.Vi fick t. o. m. ilsamtal frin
Smiland om kloramin.
Arbetet h'ir pL FAS dr vdsentligt skilt frin
arbetet pi NFC. Har fhr man direkt kontakt
med kunder och forbrukare och det ir stimulerande. Pe NFC var det mest kontakt med
v|ra egna agenter."
Damerna p6. kontoret presenteravi efter antalet tjdnsteir vid FAS och Bofors. Utover sina
ordinarie sysslorhar damernavar sin vecka, d&
de kokar eftermiddagstdoch bjuder hela personalen pi.

Fru Anrca-GretaStanbiicA rdknar sammanlagt
12 tjdnstehr, de sista pi FAS, dit hon flyttade
for 5 Lr sedan och samtidigt overgav jtilavdelningen i Bofors.
"Jag skriver fakturor for Hdrdverkstaden,tar
stenogramoch skoter distributionentill kunder_
na av alla trycksaker,prislistor och sidant, som
vi fi'.r frin Reklamavdelningen i Bofors.
Nigot direkt trikigt arbete har jag inte jektigt kan det nog vara ibland, snrskilt pi
hosten efter sommarminaderna, n:it herrarna
kommer hem fri.n sina resor och ha mycket att
skriva, men alla dr hjdlpsammaoch bussiga,si
det gir bra."

{

{

Fra Maj-Britt Tdnnuall dr malmoflicka och
bibehiller sin trevliga dialekt, trots 7 ir i Stockholm och pn FAS.
"I huvudsakbestir mitt arbeteav fakturerins
av stil och Nobelkruts produkter.
Vi pi bokforingsavdelningenhar det bdsta
pi.-kontoret, det dr si ljust och soligt
ly-"Tt
hir. Och si har vi ju en underbar utsikt frin
vira fonster. Det dr minsann inte minqa kontor
i Stockholm, som har det si trivsamt.;
Fem ir pi FAS har stockholmsflickan,nygifta fru Birgitta Bond - bdttre kdnd for kunderna och boforsarnasom froken ysn ftg5sn varit.
"Jag oppnar posten och datumstdmplar den
och ser iven till att avg|.endepost kommer ivdg
pi kvlllen. Si ansvararjag for lagerbokforingen
och bestdllningarnafrin Bofors, tar emot order
p6. telefon och skriver maskin it den kemiska
forsdljningen si l6,ngt min tid rdcker. Hd.r ar
fullt upp att gora, ruschigt vdrre ibland, men
det dr bara skojigt. Vdrre om det vore tvdrt om.
Si trivs vi si. bra allesammanshdr."
For huvuddelen av alla stenogram och all
maskinskrivning svarar froken nibro St,illberg
StocAbolmsAontoret.r
damer: Ot,erstfru Anna-Lita Suanbic|,
dibefter fru Mal-Briu Tbnnuall, fru Birgitta Bond,
frdhen
Barbro Stdllberg, fru Gunnel Ericssox och
fr\Aen Maj_Briu
Magnusson.
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Kdllarlokalen dr enligt uppgift minst 200 ir
gammal och de mdktiga stenvalven gor onekligen ett mycket ilderdomligt intryck. Hillfastheten dr det ocks&si och si med. Golvet stoppar
inte for den stora tonvikten utan ger sig nigon fan for att stilet skall sjunka i underjorden foreligger dock inte, ty marken ar gammal grusis - och nyligen brast golvet i nedfarten under en lastbil. Men ordning och reda
ar har, allt stil ligger fint insorterat i hyllfack
och de tre kapsigarna dr dndamilsenligt och
praktiskt placerade.FAS' lager ir den enda av
Bofors lagerlokaler som besitter en kapsig av
modernasteslag med indlos bandklinga.

Bofor.r Htirduerhstad, fasad.en /./tot Hilt)Ldst.tl)Agen.

som snart varrt har r 4 8.r och even dr infodd
stockholmsflicka.
"Vi forsoker ju skriva si. vinliga brev vi kan
dven om vi ha anledning att svara annorlunda.
Jag hlller reda pi alla order och forfrigningar
som kommer med inkommande Dostenoch bevakar alla offerter och forfrig.ringrr. For det
mesta brukar Boforskontoret svara ordentligt,
men ibland fhr man allt p6.minnadem. Det gir
bra och arbetet hd;-ar trevligt och sjdlvstdndigt."
Fru Gunnel Ericsson dr en mdktig ung dam
som har hand om kassan,rdknar ut avloningarna for Hdrdverkstadenoch dessutomhar mknga
andra sysslor.Hon dr norrldndskaoch har varit
pi FAS i litet mer dn | 3.r.
"I huvudsak bestir mitt arbete av reskontraoch dagbokforing. Dessutom har jag hand om
kundkrav, ddr vi anvdnder Bofors vanliga
standardbrev,och diverse andra gciromil, som
beror kassan.Det trevliga och sjdlvstindiga arbetet och den goda andan, som r6.der hir p6.
FAS, gor att jag trivs mycket bra."
Yngst pi kontoret, blde till tjanst och levnadsir, dr froken Maj-Britt Magnusson, som
ocksi dr stockholmsflickaoch tidigare vait anst?illd pi NKl-skolan.
"Jag skoter telefonvdxeln,sorterarbrevkopior
och hjdlper till med litet av varje. Annu har jag
inte kommit in i arbetet, men hdr dr trevligt
och trivsamt."
I Bofors lagerlokal, \Wallingatan 40, forvans
stingstil, verktyg, standarddetaljer, gjutgods
och Bonoplex for minst 2 miljoner kr. vdrde.

Lagerchefen,herc Bertil lohansson,har varit
anstdlld i 7L hr och borjade pi FAS redan ndr
lagret lhg pZ Kungsholmen.
"Har har vi minst 4 ghnger si stort lager
som i de gamlalokalerna pi. Kungsholmen,ddr
vi bara hade stingstil. Men lokalerna ar andlt
for sm6. och for trLnga"hd.r. Vi skulle kunna
sdlja mycket mer, nu fir vivara glada om vi fir
ut ett par-tre lass i veckan. Cirka 5 /o av aIl
forsiljning, som dock omfattar ca 2O % uu
alla order, sker kontant och minga kunder
hdmtar sjilva, storre partier kor vi ut. Vi har
en bra sortering p?, itta dimensioner av hogvardiga stil och dven en hel del slitgods. Men
i friga om sistndmndaskulle vi kunna ha bdttre
service. Av kemiska produkter ha vi inte si
mycket i lager, endast en del gratisprover och
si Bonoplex forstis.
Yad jag skulle onska dr att fFLstorre och
bittre lagerlokaler,ddr man kunde kora in med
en lastbil och lossaoch lassadirekt. Vi behovde
ocksi en egen bil. Annars dr allt bra och vi
irivs gott tillsammans."
Bitridande lagerchefen,herr Iuar Karlsson,
har varit anstilld pi FAS i t7 fu och lr ndst
chefen sjdlv ildst i tjdnst.
"Vi borjade 19)6 pe
Jacob\festinsgatan och
har nu varit hdr i 5 fu. Hdr dr det vanliga arbetet pi ett lager. Man flr plocka fram stil,
kapa, vaga och expediera,ta emot order och se
till att allt kommer ivd,gi ritt tid och korrekt.
Skulle jag onska ni.got si vore det bittre mdrkning av st&leti Bofors. Nu kan man ibland bara
se en smetigoch kladdi gfd,rgrandlings stingen.
Andra bruk ldr, efter vad kundernasdger,mdrka
sitt stil bdttre.
Det dr nog ocksi. en hel del risker att arbeta
i si hir trh.ngalokaler. For 8 ir sedanfick jag

mitt kne till hdlften krossat.Annars ar har bara
bra och vi har ett gott samarbetemellan kontoret och oss. Vi har rcjalt folk att gora med,
bide cheferna, som inte dr hdr si ofta, och
kunderna som ir desto fler. Minga kunder vill
ju forstis ha stilet genastoch hinner inte vinta,
men sidant ffu vi ju ta med ldmpor."
Herr Bengt Allan And.ersson,"Taggis" kallad, d-rinfodd stockholmareoch gammal hdstsportare innan han blev lagerman. Han har
varit hdr i ett ir och siger:
"Jo, hdr dr bra, litet jobbigt ibland forstis.
Det tog vd,l 3-4 veckor innan jag lirde mig
stilsorterna, men nu g&r det bra att hitta. Det
kommer mycket folk hit hela dagarna, s6"man
ffu ju rika en mdngd mdnniskor, de flesta dr
hyggliga."
Vi ha redan nimnt, att Hdrdverkstaden i
Stockholm var den forsta av hirdverkstdderna
utanfor Bofors - vi hiill oh att skriva landsorten. Den kom i drift hosten 7942 och d"r s3.lunda 11 ir gammal och har under de gingna
i.ren hunnit arbeta in sig i en stor och sdker
kundkrets och iven lockat flera efterfoljare. Ar
1942 fanns silunda endast t hdrdverkstad i
Stockholm, nu finns det 5 hirdverkstider i
Stockholm med omgivningar forutom Bofors.
Syftet med hdrdverkstadenvar dels att ge
FAS stilforsdljare okad kunskap i vdrmebehandling och verktygskonstruktioner,dels och
framfor allt, att ge kunderna en god service i
vdrmebehandling av hoglegeradest&l av olika
kvalitder, dels ocksi att ldra upp skickliga hardare 1t den mekaniska verkstadsindustrien.
Hdrdverkstaden har ocksi haft milnga elever
under de gingna iren.
Bilderna: |terst interiijr lrdn lagerloAalen, lYallingatan 40.
Ddrunder lagerchelen Bertil lohansson, bitriidande lagerchelen Irar Kail:son

och lagerman Bengt Allan Andersson.
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frfrn stora ugnthallen i HdrduerLstaden.

Bofors hirdverkstad blev genast en stor
framging och si.vdl vikten av behandlat gods
som det ekonomiska resultatet visar alltldmt
stigande siffror. Kunderna forstodo snart nog,
att det ir bide billigare och fordelaktigare att
utnyttja de resurser,som en vilutrustad hdrdverkstad med kontinuedig drift och skicklig
personal kan erbjuda. Tack vare Bofors hdrdverkstad har ocksi minga industrier i stockholmstraktensluppit bygga egna hdrdverksidder
och investera kapital i dyrbar ugns- och instrumentutrustning.
Hdrdverkstadendisponerarstora lokaler, omfattande kontor, personalrum, f.drrhd, inpackningsrum och verkstad samt mottagnings- och
avsdndningsrum i en storre industrifastighet
Huvudstavigen 49, som dges av AB Linhamn.
Ugnsparken omfattar 13 enheter, ndmligen
t elektriskt inkolningsbad (for ryanhdrdning)

40 k\tr,
t elektrisksnabbstilugn
40 k\W,

2
t
2
2

gaseldademuffelugnar,
elektrisk muffelugn 30 k\7,
elektriska muffelugnar 60 k\7,
elektriska konvektionsugnar 12 k\f,

t elektrisk konvektionsugn30 k\W,
t elektrisk saltbadugn 20 k\7 (degelugn),
t elektrisk saltbadugn t k\f (degelugn) for
nitrering samt
t elektriskt etapphdrdningsbad.
Samtliga ugnar, forutom snabbstilsugnen,dr
forsedda med automatisk temperaturreglering,
si att ugnarna kan slis ifrin och koras upp vid
onskat klockslag.Alla regleringsanordningar d.r
koncentreradetill ett modernt inbyggt stdllverk,
ddr instrumentendr placerade.I stdllverksrummet finns dven ett registrerandekontrollinstrument med 8 skrivpunkter. Genom denna placering av instrumenten i stdllverksrummet bli
dessa littare a,tt justera, skyddas for damm
o. dyl. och dessutomundvikesmenliga temperaturvdxlingar. Vid ugnarna ute i verkstaden
finns signallampor, som indikera n;ir ugnarna
kommit upp i temperatur dvensom till- och
frinslagning av strcimmen.
Fijrutom ugnarna finns ett flertal oljebad
och kylkar for vatten. Dessutom finns 2 riktpressar pi resp. 7Yz och 15 ton, en Brinellapparat och en Rockwell-apparat for hi.rdhetsprovning samt apparatur for inpackning av
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detaljer i kolpulver for sdtthdrdning,avfettning
av hdrdade delar, sandbliistringo. dyl.
Vid B-pilens besok pi Hiirdverkstaden var
hela personalen,si ndr som p6.en man, i arbete
och samtliga blevo vederborligen fotograferade
och intervjuade. Endast herr Dauid lakobsson
saknadespi. grund av sjukdom (yrkesskada).
Hdrdmistare Nils Rebn har jarn i blodet
sedan flera generationer.Han tillhor en gammal vallonsldkt och dr fodd i Avesta, ddr han
ocksi gjorde sina forsta ldrospin som stilprovare och pi laboratoriet. Innan han fu 1942
var med om att starta den forsta hdrdverkstaden
vid Thulegatan, arbetade han ca 2O ir som
verktygshirdare pi Atlas Diesel.
"De forsta kunderna 1942 var Alpha i Sundbyberg och Holms Maskinfabrik i Sodertiilje
och nu ha vi 100-talskunder i virt register.Det
dr nog minst ett 50-tal kunder som ldmnar in
och hdmtar gods varje dag. De flesta av vira
uppdragsgivare tillhor naturligtvis de minga
smiverkstdderna som finns i och omkring Stockholm, som varken har utrustning eller kompetent personalfor vdrmebehandling.Men minga
stora industrier har vi ocksi bland de regelbundna kunderna. som iterkommer for hdrdning av verktyg. Vi har ju mojlighet att virmebehandla allt mtijligt frin stora maskindetaljer
pi IOO kg. vikt till smi.detaljeri mycket stora
serier. De storsta kunderna ir nu Bergmans
Motorindustri, Sala Maskinfabrik, Thornborg &
Lundberg, Per Perssons Stickmaskinsfabrik,
AGA, Linhamn, och de brukar komma med ett
par-tre stora order vale dag.
Bil.druden: Hiirdmiistare Nils Rehn. - Fiirman Gunnar Rsdqaist aid Roch,utell-apparaten. - Herr Nilt Gillotte antecAnar inAommand.e gods. Hetr Karl Gastaf Olston aid
snabbstSlsbadet.
Hiirdmdstare Nils Rehn i Stdllaerksrzmnet.'
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Kunderna drbelhtna allihop, men det d,tklatt
att man kan fh reklamationer. Kanske vi har
for mycket att gora ibland och kunderna har
brittom vdrre. Men grabbarna har dr bra och
kan sitt jobb. De flesta har vait hdt i flera Lr
och ldrt sig yrket ordentligt."
Forman Gunnar Rudquist arbetade i 5 ht,
7940-45, pi Hdrdverkstaden i Bofors under
verkmistare Tillman och overflyttade ddrefter
till Stockholm som hdrdare och blev ftirman
hir L95l.
"Hdr d.r bra - inget att klaga pL. Nigot
'basa'
har vi inte
besvdr att sitta ackord eller
hdr. Alla har veckolon och allt gh sin gilla
ging och grabbana kan inte jobba mer dn de
nu gor."
Herr luar lVahlgren borde egentligen njuta
sitt otium, ty han dr pensioneradbanktjdnsteman, men han tillhijr de flitiga i landet, som
inte kan sitta overksam. Y arie morgon och kvdll
Dromenerafhan over Vdsterbron mellan sin boit"a pa Soder och Kungsholmen for att sk6ta
expeditionen p& Hdrdverkstaden.
"Hd.r d.r jimt gora med telefon, kassa,orderskrivning, avsdndningoch post. Litet irriterande
dr det ju ibland ndr telefonen gir i ett och man
inte dr inne i alla stilfrigor. Tiden glr fofth6'r."
Herr Nllr Guilotte tillhor ocksi en gammal
vallonslikt frin Osterby och borjade pi Hdrdverkstadensamtidigt som herr Rehn. Han borfade sin bana som hdrdare redan 7922 pn \7iklunds Cykelfabrik innan denna flyttade till
Uppsala.
Herr ltar Wahlgren ski;rer kontorsdrbetet pd HdrdtterAstalens
expedition.

Telelonerna inta en central plars pA HiirdaerAstadens hontor.

"Vi har haft fullt att gora i alla dessair.
Oftast gir det bra, men vi kan ju misslyckasvi
ocksi. Vi har ett bra gdng hdr. Ett och annat
rotdgg har ju kommit in under iren, men de
har inte blivit gamla hlr."
Bland "veteranerna-"pa Hdrdverkstaden fir
man ocksi. rdkna herr Karl Gustau, "Kal/e",
Olsson, som kom hit pi nyiret 1943, nlgra
minader efter starten. Ocksi han arbetadetidigare pL Atlas Diesel och foljde med hdrdmdstare Rehn hit.
"Jag skdter 4 ugnar, snabbstilsbadetoch gasugnarna och har fullt och jiimt jobb. Vi skoter
ju jobbet ganska sjdlvstdndigt och det dr trevligt."
Herr K. G. Olssonsbroder Sten arbetarocksh

Herr Daoid JaAobsson aid sin ugn.
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hdr. Aven han borjade som verktygshirdare pi.
Atlas Diesel men var chauffor nhgra ir, innan
han kom hit for 4 6.r sedan.
"Det var jag som tog brorsan till Atlas pi
sin tid, men sen foljde jag efter honom hit. Jobbet ir omvlxlande och bra. Synd att klaga helt nojd blir man vil aldrig."
De fackliga angeldgenheternaskots av herr
Kurt Suensson,hall,anning och sjoman frln begynnelsen,men stockholmaresedan 10 ir tillbaka och hd.r sedan 7947.
"Vi tillhor Metallettan, men vi har ingen egen
klubb hzir, vi dr for f.h for det. Jag ir skyddsombud och forhandlingsman vid loneavtalen.
Hd.r ar bra, och vi trivs faktiskt allesammans.
Vi har veckolon,vi kan inte kora pi ackord, det
gir inte, vi kor pi ansvar.Sjzilvhir jag Ifut mig
yrket hiir.
Lokalerna ar bra och jobbet inget att klaga
p6..Ett onskemil ha vi dock och det ar nkgon
slags a,vstdngningeller luftsluss mellan porten,
alltsi inkorseln- och mottagningsrummlt och
sjdlva verkstaden.Nu gir det vil an, men vintertid drar det alldeles forskrdckligt. Ingenjor
Gdverstam har dock lovat att den saken skall
klaras snarastmojligt."
Herr Gunnar Sundin har varit hdr ett par b.r
men dr gammal yrkesman,ty han borjade som
hdrdare i Sandviken 1929 och var dar i 13 ir,
innan han via Penta, Albin-Motor och UVA
kom hit.
"I^g skoter den stora elektriska muffelugnen, ddr vi behandlargrovre och tyngre gods.
Det dr omvdxlande arbete och vi ffu kora hhrt
ibland.
Min sl6kt kom forresten frin Bofors, morfar
hette Berggren och var smdltsmedddr, men far
min var polis i Sandviken,si familjen hoppade
over jirnet i en generation.Nu dr det nog 30 ir
Bildraden tisar bbdt,erhets pelrondl i arbete. Frfrn i)aerst
till bdger till nederst till udnster se oi herrar Kurt Saensson,
Gunnar Sundin, Sten Olsson, Harry Adolf:son, Ingrar Krantz
ocb Bernt Noilin.

ITobelkruts rnilitEirkerniska

laboratoriurn.
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Av {il. lic. FOLKE SAHLIN
Det nya militdrkemiska laboratoriet Z-20 har
pi senare tid tilldragit sig en hel del uppmirksamhet, varfor en presentation hdrav for
B-pilens ld.sekretskunde vara av intresse.
Tillverkningen av produkter for militdr anvdndning utgdr ju seJan ldnge grundvalen for
virt foretag och hdrvid spela sprdngdmnenaen
mycket viktig roll, inte endast som direkta forsiljningsobjekf, utan dven genom deras viktiga
andel i tillverkningen och forsdljningen av
ammunition.
Den tekniska och vetenskapligautvecklingen
pi detia omride har under tidigare decennier
inte gitt fortare an att driftsingenjorerna,genom viss experimentverksamhetvid sidan om
sitt huvudarbete, kunnat hhlla bolaget i nivi.
med utvecklingen.Under det senastedecenniet
har forhh,llandet emellertid radikalt fordndrats.
De alltmer okade kraven p3. vl.ra produkters
kvalitet och prestandahar tvingat fram en sdrskild forskningsorganisationdven pi den militirkemiska sidan. Nir denna avdelning (NZS)
for nl.gra ir sedan grundades,blev en av dess

forsta uppgifter att i.stadkomma anvdndbara
lokaler for sin verksamhet.
De laboratorier for springdmnesforskning,
som tidigare funnits i Sverigeoch si vitt bekant
dven utomlands, har i stort sett varit byggda
som vanliga laboratorier. Vi blev ocksi tiil en
borjan hdnvisadetill att inreda kdllaren i kontrollbyggnaden Z-2 for vira behov. Det stod
emellertid snart klart, att ett laboratorium for
sprdngdmnesforskningmiste vara konstruerat,
icke med hdnsyn till traditionen, utan till det
material man skulle arbeta med, d. v. s. de
speciella risker, som forskning med obekanta
sprdngdmneneller foga kanda processerinnebdra.
Med denna utgingspunkt blir byggnadens
huvuddrag ganska givna. Arbetet miste uppen,
barligen bedrivas i en rad smi stabilt byggda
rum beldgna I fil och endast i ett plan. Den
allminna principlosning vi kom flz;m till fram96l av skissensid. 15. Man ser hdr skyddsvallen,
den linga raden av stabila arbetsrum,den gemensamma manijverkorridoren och pi andra

sen jag var i Bofors sist, det skulle vara roligt att
fi komma dit igen."

2 man, Inguar Krantz och Bernt Nordin. Den
sistndmnde var nykomling pi verkstaden vid
virt besok och hade dnnu inte hunnit sitia sig
in i arbetet, men han si.g ut att trivas. Herr
Krantz har varit hdr ett par hr och var tidigare
anstdlld som forridsarbetare hos Per Perssons
Stickmaskiner.
"Jag sysslar mest med inpackning, kolsdttning for glodgning o. dyl. och det dr ju ett
ansvarsfullt jobb det ocksi. Men si hjalper jag
ju till med litet av varje ocksi. Jobbetdr smutsigt
forstis, men det ir synd att kIaga. Verkstaden
dr bra, det dr den bdsta verkstad jag vait ph."
Ddrmed ar repoftaget f.fin Bofors Stockholmskontor fullbordat, och forfattaren kan
endastkonstateraen sak, sammasom framholls
i si minga av intervjuerna:
Alla anstdllda, bide pi kontor, lager och
hdrdverkstad,2ir besjdladeav den ritta samarbetsandan.Man trivs med varandra,med chefen
och med arbetet och allt detta bidrager givetvis
i hogsta grad till stockholmskontoretsframglngar.

Lika gammal i girden ir herr Harry Adolfsson, tppsalapojke, som ldrt sig yrket som verktygshdrdare i Fagersta och hos Bergs, "Hajen",
i Eskilstuna.
"Vi har var och en sin ugn som vi skoter och
ansvarar f.or. Jag har en vanlig elektrisk h2irdugn, men vi hjdlper forstis alltid varandra."
I inpacknings- och beredningsrummet arbetar
HhrduerAstadens personalrlnz
BoforsaerAet.

pryds

nted fotografier

frdn

t4

Plan aa laboratoriebyggnadenZ 2o Nobelkrat
Silfrorna p3 planen betecAna:1, 2. Slatna spriingbis,3-6 Fdrid.sbfrs,7-12Fdr:6Lsb2:,13-14 Autohlaobds
fdr NZL, 15 MAL
runt, 16 Korridor, 17-20 Kontof,21 Entr6,22 Disdran,23 Fdrrhd,2( Experimentaerkstad,
25 Briinnrum, 26 l-aboratoritnt
ocb 27 Kontor.

sidan hdrav kontorsutrymmen,forfi.d, diskrum
och verkstad. Terrdngenslutning gav oss even
mojlighet fi in en killare under en del av huset
med diverse fdrridsrum samt el- och varmecentral.
Under det konstruktionen av laboratoriet pigick, anmilde sig dven ett annat behov av
explosionssdkraforskningslokaler.Den civilkemiska forskningen hade stora svirigheter att
bedriva sina arbetenmed autoklavDrocesser
Lrnder betryggandeforhillanden, ori Z-zo utokades ddrfor med nigra rum for deras rikning.
Utformningen av byggnadens alla detaljer
har skett genom ett team-work, dd.r mLnga
brytt sina hjiirnor ftir att f6.labontoriet si. dndamilsenligt som mojligt. Som kontaktmdn
mellan forskarna och byggnadsexperterna har
Mat)rcrkorridoren.
Ledningarna fdr uatten, tryckhft, uiirne
ocb elstrt)m ligga ldtt StAomliga pd stegar. Miit- och regleringsilrastning iir rdrligt'Jiist i skenor ingiutna i betongen.

ingenjor N. O. Magnussonoch ingenjor E.Haggren haft det ndrmasteansvaretfor att allting
skulle klaffa vid utformningen av detaljerna.
Arbetet med sprdngdmnen ir koncentrerat
till de explosionssikra rummen i byggnaden.
Yi,ggar och tak i dessa dr utforda av 3 till 4
dm tjock betong med mycket stark armering.
Enligt berlkningar skall vid detonation av L kg
hogbrisant springdmne ingen iverkan i dessa
vdggar iga rum och provsprdngning med Yz kB
pentyl visadeingen som helst inverkan phbyggnadskroppen.
Flertalet av dessarum dr forsedda med ldtta
utblisningsvdggar, ddr fonstren av sdkerhetsskdl utforts i Bonoplex. Ett par rum har dock
reserveratsfor sidana undersokningar,dar planerade explosionermiste utforas i mindre skala.
Dessa bdgge rum har inga utblisningsvdggar
utan kraftiga jd.ndorcar, som stdnga in explosionen. De dr dessutomskilda frin byggnadskroppen i ovrigt, s6. att vibrationer inte skall
fortplantas till denna.
Den fasta inredningen i rummen 6r den
minsta tdnkbara, di rummen mlste kunna disponerasom snabbt forstdndigtskiftandebehov.
Apparater, elektriska kontakter, hyllor, arbetsLaboratoriets lasad nzot uiister.
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Ingenji)r Knut Olsson i mandaerkorridoren ttid' urfdMnde, aI)
pressningsfdrsdA under noga kontrollerade betingelser.

Laboratoriebitriidet CIa.r Ehendahl fl;Ijer ett t'\rbrdnningsli;rsd6, som pL$r pA. andra sidan betongadggen.

bord etc. monteras ldtt in pi rorliga konsolei,
som loper i skenor ingjutna i betongen.
Nir f6rberedelsernafor ett forsok med explosionsrisk dro klan, tinder experimentatorn de
roda varningslampor,som finnes vid varje rum,
och gir in i byggnaden genom en inging, som
icke leder forbi nigon annan pigiende process.
I manoverkorridorenpi arbetsrumrtetsbaksida
sdtter han iging processenoch foljer forloppet
genom mdtinstrument av olika slag. Vill han
direkt se vad som hinder, kan han iven gora
detta fullt sdkert genom de decimetertjocka
synglasav Bonoplex, som finnas i vdggen, var-

vid han ju ofta fkr anvandasig av speglar vid
forsoksapparaturen.Ibland miste experimentatorn kunna ingripa under en pigiende process
och det gor han i allmdnhet genom manirverlinor, som passeragenom hil i vlggen. Aven
denna mit- och manoverutrustning dr rorligt
monterad pi skenor i betongen.
Vid ett besok pi Z-20 trdffa vi laboratoriets
chef, ingenjor Goran v. Haartman, ingenjor
Djurfelt samt deras medarbetare.Aven om det
mesta av deras arbeten dr av konfidentiell natur kan vi dock fh nFtgraglimtar hdrav vid en
rundvandring.

lngenjdr EriA Haggren justerar talsaerdet, som iir fdrsett med
llera skldd:anordningar, bl.a. en kontaAtlina,som aid berdring
'llamnonenr4nt stoppar och aiinder calsarnas rolalion, ett
sAydd.at, Bonoblex rn, n.,

Hyd,raulisk press med, pressuerAtlg och ntdtorgan. Pressen
manbureras lrfrn korridoren pd andra sidan betonguiiggen, ddr
ntAtinJrlillnenten iiro blacerade.
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KITSTASMDDJAN
Nybygget for Smedian vid Kilstaverken har
redan flera ginger omtalats i B-pilen, men nu,
sedan den forsta byggnadsetappenfdrdigstdllts
och smedjan kommit i produktion, kanske en
litet utforligare presentation kunde vata ph
sin plats.
Vid planliiggningen av de nya metallurgiska
verken vid Kilsta, beslots, att Smedian skulle
uppforas i 3 etapper och denna plan har ocksi
kunnat fiiljas, om einmed vissa forseningar och
inskrinkningar. Etapp I dr nu klar och det ir
dennas mdktiga roda tegelbyggnadet som nu
dominerar blickfdltet ndr man frin Karlskoga
nalkas Kilstaverken. Byggnadsarbetetpiborjades silunda med schaktning, planering och
grundgjutning hr 1947. Resning av stilkonstruktioner och murning av ytiervdggarna i
smedjans huvudbyggnad p&borjades 1948 och
hr 1949 stod byggnadenunder tak. Det mycket
krdvande arbetet med gjutning av fundament
for maskinaggregatoch ugnar piborjades snart
ddrefter och 1951 kunde overflyttning och montering av maskinaggregaten,uppforande av alla
nya ugn^r och installation av elkraft, hydraulik,
tryckluft m. m. pibiirjas. Den forsta smidningen
dgde rum i juli 1952,och installationenbedrevs
ddrefter i raskaretakt. Vid midsommartid i ir

voro alla motslagshejarei produktion och i borjan av decemberstodo alla plankhejare klara.
Kvar i Bofors dr nu endast nhgra av de dldsia
plankhejarna.
Smedjanstre byggnadsetapperomfattade:
I. Uppforande av sidlvahuvudbyggnaden,ca
120X150m stor,med kontors-och personalrum
samt overflyttning frin Bofors av hejarsmedjorna.
II. Uppfiirande av en flygel mot norr, c^
105X60 m stor, samt overflyttning fr&n Bofors
av hammar- och granatsmedjorna.
III. Uppforande av en flygel mot soder, ca
9tX9O m stor.
Smedjanstotala golvyta blir ca 32.000 m2,
varaYca 18.000i huvudbyggnaden.
Huvudbyggnadendr genom den bdrandestilkonstruktionen uppdelad i flera tvdrskepp, av
vilka det mellersta dr helt inbyggt och avdelar
byggnadeni tvenne hdlfter. Den ostra hdlften
innehiller hejarsmedjornasproducerande maskiner, alltsi samtliga motslags- och plankhejare, pressar for sdnksmide, hjdlpmaskinet
och vdrmugnar. Den vdstra hdlften, som innefattas i etapp II, skall innehilla hammarsmedjor
och granatsmedja.
ITejarsmedia I omfattar ett antal motslags-

Frin ett av rummen hor vi upprepade smdllar, som visar sig hanora frin provning av
sprdngdmnenskdnslighet enligt nya metoder.
Det 6r forbluffande att se vilka hirda slag ett
sprdngdmnesom trotyl ibland kan tila utan att
tdnda. Men under litet annorlunda forhillanden blir tindningen siker med mycket mindre
piverkningar. Att ldra kdnna dessakinslighetsegenskaper hos sprdngdmnenakrdver mycket
forskning och resultatet kommer oss till godo
genom storre sdkerheti vira tillverkningar och
i vira soldatersanvdndning av ammunition och
sprdngdmnen.
Frin ett annat rum tringer ett kraftigt ljussken ut genom synglaset och pennan pi' ett
skrivandeinstrument folier snabbtvariationerna
i ljusstyrkan. Hir 6r det en spirljussats som
nirmare understikes.All ammunition innehiller
iu ett stort antal militdrkemiska produkter, och
det dr inte de starkasteav dessaldnkar i kedjan
som bestdmmerammunitionenskvalitet utan de
svagaste.En storning i fabrikationen hade hdr

medfort omedelbar assistensfrin NZS for att
hilla ammunitionens kvalitet pi en tillfredsstillande nivl.
Langre bort sitta pressmaskinerieriging och
komprimerar sprdngdmnentill fasta kroppar,
eller pressarut dem i linga stringar. Man ser
minga instrument i verksamhet,som noga fiiljer processernasforlopp och ger upplysningar
om vad som egentligen hdnder under dessa
operationer.Aven om nya och forbdttrade produkter dr ledmotivet, finner man dven hdr tillverkningens sdkerhet som ett av arbetsmilen'
utgora dock ett komplicerat
Pressexplosionerna
problem, dir minga faktorer samverka, och
ingenting finns kvar efter explosionen, som
talar om vad det var f.or speciellaforhillanden,
som hade utlost den.
Aven om dessaglimtar frhn laboratorietZ-20
och dessverksamhetvisat tillgingen pi viktiga
resurser for forskning pe det militdrkemiska
omridet, iterstir dock innu mycket innan vira
behov dro tillfredsstdllda.

t7

Det rtdrrtd hejaraggregatet, f. d. "Saartdhejaren", 20 MH
hejaren. Ldgg miirhe till rynden och liuset ) den ny smedian
i KiI.rtd.

ning och glodskalsbildning,utan dven betydligt
okad trivsel pi arbetsplatsentack vare bl. a. den
minskade rokbildningen.
I bida hejarsmedjornahar hdnsyn tagits for
att gora arbetsforhillandena si trevliga och
har sildtta som mojligt. Varje smidesaggregat
lunda sin egen utsugningsanordningfor bortforande av rok o. dyl. och sirskildalyft- och transportanordningar for att underldtta hanterandet
av hetan. For eliminerandeav bullret frhn hejarna ha speciellaljudabsorberandekonstruktioner'
inlagts under taket. Storre delen av golvet dr
belagt med smigatsten, som inte dammar och
som ir ldtt att hilla ren.
Det ovan nrimnda "mellanskeppet", som
delar av smedjan,dr utfort som en sjdlvst2indig
byggnadskropp,innehillande pump- och kompressorstationer,transformatorstationoch stillverk samt forrid for reservdelar och diverse
fornodenheter.Eftersom de flesta heiarna och
En ,tu plankbejarna, poo PH, i Kilstasntedian. T. h. ont
heiaren s"tnesinduhtionstiirrtaren.

hejaref6n 20 ton (40.000kilogrammeter)ned
till2,5 ton (6.000 kilogrammeter) jdmte skiiggpressar av modernaste konstruktion i I'rydrauliskt eller mekaniskt utforande. Vdrmugnarna
for dessahejare dro ocksi av modernastekonstruktion, de flesta med roterande hdrd, ddr
virmningen av dmnena sker snabbt och likformigt. Ugnarna dro for ndrvarande oljeeldade,
men den mojiigheten har forutsetts,att de skola
koras med gas frhn den stora gascentralen.
Hejarsmedjall omfattar ett 10-tal medelstora
av vilka
och smi hejare och sdnksmidespressar,
i synnerhet de sistndmnda dro av modernaste
konstruktion. Samtliga smidesaggregatdro hdr
utrustade med elektriska induktionsvdrmareav
ASEA:s konstruktion.Detta innebdricke endast
bdttre vlrmning med betydligt mindre avbrdnInld.ggning aa iintnen nted nt,tgnel i den roterande ilinnugnen
till 12 MH beiaren.
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lramrarna drivas med komprimerad luft, d,r
luftbehovet synnerligen stort och totala komdr icke mindre dn ca 300 m3
pressorkapaciteten
fri luft per minut. Pumpavdelningen for hydraulik till hejarsmedjornaomfattar flera pumpar av varierande storlek, som tillsammans ge
900 liter vatten av 2OOatm. tryck per minut. I
samband med overflyttningen frin Bofors av
pumpar och kompressorermoderniseradeshela
denna anldggning, varjdmte dven flera nya m^skiner anskaffades.
I det elektriska stillverket finnes bl. a. 2 st.
omformare for induktionsvirmugnarna, v ardera
pi t,.ooo KVA (kilovoltamp6re). Kilstasmedjans anld,ggning for elvdrmning av smidesimnen torde vara en av de storsta anldggningarna
i sitt slag i vddden.
Hammarsmedjan,vars inredning som redan
ndmnts tillhor etapp II, kommer i stort seit att
innehilla alla de hamrar som for ndrvarande
finnes i grov- och klensmedjornai Bofors, samt

I9

t. h. och "Siidra"
Plan ta Kilstasnedjan. "Norra" f\geln
llygeln t. t. Mellan llyglarna synes de frantspringande blggrtderna ldr personalrant ocb Aonror. Entin ild pilen.

ddruiover en nyinkopt 4-tons hammare. Samthga aggregatkomma givetvis att moderniseras
i sambandmed overflyttningen och forses med
nya vdrmugnar samt bdttre anordningar for
hetansmanovrering. Hammarsmedjankommer,
fullt utbyggd, att omfatta ett 20-tal hammare
i storlek frin 100 kg opp till 4 ton.
Den planerade "Norra" flygeln, som ocks&
ingir i etapp II, skall innehilla stans- och
Kil.rtasnedjans

nzittparti

ned

t. t'. oclt kontorsbyggnaden t. h.

entrin

nzellan per.ronalbaset

1000 tonr tnehanisAsdnksnidespressrned tillhdrande knningt'
ualsaerh.

Hit skall
dmnesforrid samt reparationsverkstad.
fr&n valsverket leveieras allt det material, som
smedian behover for de ndrmaste veckornas
om si beproduktion. Materialet kapas hovs - till onskadevikter i saxar eller sigar.
Stansforridetskall innehilla hejarstansar,skdggverktyg och ovriga smidesverktyg till bida
skall utrustas
smedjorna.Reparationsverkstaden
med verktygsmaskiner,si att den kan klara
alla ej alltfor stora och omfattande reparationer. Sistndmnda fh alltfotfarande utforas i
Bofors.
Den "Sodra" flygeln, ca 9)X9O m stor och
ingiende i etapp III, kommer att innehilla forlnduhtionstdrrnare i Hejar.rrtedja IL

och fdrdigsyningsavdelningar samt vrirmebehandlingsavdelning for hejat gods. Syningsavdelningen flr dven maskiner for riktning och
efterbearbetningav detaljer samt en avdelning
for kallskdggning.
skola de
Till vdrmebehandlingsavdelningen
hirdugnar
overflyttas,
som for
automatiska
naruarandefinnas i hdrdverket i Bofors, men
dirjdmte kommer ett antal vagnugnar for
grcivrehejarsmide att anskaffas.Till denna avdelning hijr ocksi betning och sandbldstring.
Personalhuseti Kilstasmedianar pianerat for
500 man. De undre vlningarna upptagas av
omklddnings-och tvdttrum, den ovre viningen,
som just nu tillfdlligt disponerasav en avdelning av Konstruktionskontoret,skall bli matsal
(marketenteri) med kok och ovriga utrymmen
for ev. tillagning och beredning av maten. I
omklidningsrummen har varje man 2 klddskip,
ett for arbets-och ett for gingkldder och ytterplagg, placeradeS.varderasidan om ett mellanliggande tvdttrum, som alla miste passeravid
ombyte av kldder. Klddskipen dro placerade
s&, att de dela av omklddningsrummeti sektioner, vilka svara mot lika stora avdelningar av
tvdttrummet. Det blir s&lunda endast ett fital
man som anvdnder varje tvdttavdelning.
Kontorsbyggnadeninnehiller kontorsrum for
chefen f6r Smedja och Valsverk vid Kilsta,
Smedjansdriftsingenjorer och arbetsledare,tidett konferensrum,
skrivare, verkstadskontorister,
Verktygskonstruktionskontoretsavdelning for
hejarverktyg samt avd. PM, den Metallurgiska
Planeringsavdelningen.
Entr6n, som begagnasav alla som arbeta i
Smedjan, ligger mellan de utskjutande byggnadskropparna for personalhus och kontor.
Genom dubbla dorrar kommer man in i en
storre entr6hall, frin vilken man genom breda
kalkstenskldddatrappor it vdnster nir omklddningsrummen och it hoger kontoren, medan
glasdiirrar mitt emot entr6n leda in till sjdlva
smedjan.
inte
En anldggning som denna krdver minst med nuvarande byggnadskostnaderen betydandeinvestering.De fasta kostnaderna,
som ju innefatta rintor och amorteringskostnader, bli hoga. Konkurrensentilliter ej nigon
prishojning hos produkten - tvdrtom dr det
i dessadagar nodvdndigt att kunna sinka priserna. Hdrav foljer, att efl okning av produktionen ir nodvdndig. Genom rationellareanordningar for vdrmning och smidning samt for
1n

TURBINMONTAGD
A,u Monti;rHELGE

Jag har lovat berdtta nl.got om en resa till
Belgiska Congo for att montera fyra st. vattenturbiner, som skulle levererasav Nohab.
Ar 1951 fick jag en forfrigan, om jag var
villig resa till Afrika for ovannimnda arbete.
Jag hade klart for mig, att det var ling vdg dit
och att arbetet inte helt var utan risker. Ddrfor
var jag nigot tveks
men samtidigt ocksi
mycket intresserad.Ndr jag talat vid min fru
och hon forstod, att jag nog garna onskade
resa, si var saken klar och det bestdmdesatt
avfdrden skulle ske den 8 augusti 1951, sedan
alla papper blivit klara. Dessforinnanhade jag
fitt seruminsprutningar for olika sjukdomar
och kopt ldmpliga kldder.
Fdr-fattaren i bambusnirens skugga.

materialets hanterandegenom hela operationsfoljden ha dven forutsdttningar skapatsfor en
avsevird produktionsokning.
Jdmfort med den gamla smedjan erbjuder
Kilstasmedjan ldttare och betydligt trevligare
arbetsforhillanden. Se sminingom kommer
dven vdrmebehandling, ytbehandling, syning
och avsdndning att finnas under samma tak
som smidesaggregaten,varigenom de tidigare
thnga, besvdrligaoch kostsammainre transporterna minskar till ett minimum. Omloppstiden
frin valsat dmne till fdrdigt smide blir ocksi
mycket kortare in forr - detta betyder kortare
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I MORKASTD AFRIKA
ER1C.t-tON, Nobab
Klockan fem en regnig och ruskig morgon
den avsedda dagen bar det ivdg med tig till
Goteborg f. v. b. till Torslanda, dar flygplanet
via Kastrup och Amsterdam forde mig till
Briissel.
Hdr blev vdntetiden tre dagar, for att ordna
ytterligare papper, hdmta biljetten och ta kontakt med Forminiere. den firma. som skulle ha
turbinerna och som driver diamantgruvori Belgiska Congo. Sondagenden 72 aug. si var det
klart att fortsdtta resan. Fdrden gick over
schweiziskaalperna till Turin och ut over Medelhavet med ankomst till Tripolis i Nordafrika"kl. 21.15.
Efter uppehill for tankning och service var
vi klara kl. 22.30att startaigen. Uppe pa 6.000
meters hojd falldes ryggstoden,det deladesut
filt och kudde, for att ge oss tillfiille till nigra
timmars somn, medan vi flog over Sahara.
Ndsta anhalt var Kano i Nigeria, ddr planet
iter gick ned for tankning. Nu kdndes att det
var ett annat, mera tryckande klimat. Efter ett
kort uppehill var vi kl. 4.4t iter i luften med
kurs mot Leopoldville. Pi denna etapp skulle
vi passeraekvatorn. Vi skulle dopas. Planet
gjorde en dykning, som kindes lingt ned i foiterna. Det skilades och sedan fick var och en
dopattestmed namn och datum - ett trevligt
minne frin "linjepassagen" i luften.
Det var soligt och vackert vdder, nir vi kom
ner till Leoooldville. Klockan var 10.00 och vi
hade flugit in strdckapi 6.515 km, riknat frin
Brtissel.Eftersom det inte gick att komma Idngre
den dagen ordnades overnattning pi flygbola-

leveranstid,en sak som ocksi dr av avgorande
betydelsevid konkurrensenom orderna.
Entrbhallen i Ki J.rtasntedian.

F)rfattarens

bungalow i BaAwanga.

gets hotell. Staden har en befolkning pa
200.000 svarta och 20.000 vita. Den ser vdlordnad ut och trafiken dr livlig.
Vid vir ankomst pigick en varumdssaliknande SvenskaMdssani Goteborg. Aven Sverige
var representeratbl. a. av SKF, Bolinders och
Dux. I ovrigt visadeshusgerid samt en hel del
verktygsmaskineroch irets bilmodeller. Pi. morgonen den 14 aug. kl. 6.30 lyfte planet for den
sista etappen. Vi flog over tita djunglar, over
oknar och floder och efter 3 timmars flygning
Lubilloden

'flyter

fran

mellan palmhliidda striinder.

var vi si framme i Luluabourg, som motie med
rena bakugnsvdrmen.
Den forsta anblicken var knappast uppmuntrande - odsligt och kalt och endast rod mjuk
sand att 96.i. Fem vita motte vid flygplatsen, i
ovrigt var det endast svarta av bd.gge kiinen,
som nyfiket beskidade "den stora figeln". De
enda svarta, som forefoll oberorda av vlr ankomst, var de i bli uniform och r6da mossor
skrudadepoliserna, vilka for ovrigt var bevipnade med urildriga muskedunder.
Den allra sista biten skulle fdrden gi med
bil - 250 km
struntbit i de stora avstindens land. Ndr mina vdskor lastats i bilen
bar det ivdg. Det var en infodd som korde bilen
och det gjorde han bra, iven om det gick nigot
for fort pi dessa di'Iiga vdgar. Ef.ter 4 tim. var
jag dh framme i Bakwanga, som for en ling tid
{ramlt skulle bli min vistelseort.
Nu gdllde det att installera mig i mitt blivande hem, en bungalow uppford av cementsten med golv av putsad betong och tak av
plit, det sistndmnda vdl forankrat i marken
med en kraftig wire frin varje horn. Detta for
att f.h behilla taket under regntidens kraftiga
orkaner. Bygg hus av trd i dessa trakter ir
ingen id6 - de its pi mycket kort tid upp av
termiter. "Mitt" hus bestod av vardagsrum,tvi
sovrum med tillhorande badrum och var alltsi
egentligen avsett for tvi personer.
Den forsta natten i Bakwanga hade sina
podnger.Trott som man var efter resanvar det
l2impligt ati koja tidigt. Jag vet inte hur ldnge
jag sovit dL jag vaknade av tassandesteg och
h6,rdaslag mot mdblerna, golvet och fonstren.
Jag undrade om jag glomt att lhsa nigon dorr
si att hela Afrikas djurvdrld nu rumsteradeom
i huset. Hiret reste sig pi mitt huvud. Det var
morkt i rummet som i en kolkdllare. Jag krop
ned under filten och tdnkte, Iigger jag still, si
anfaller de vil inte. Si sminingom tog vdl
trottheten ut sin rdtt. Jag somnadeoch vaknade
inte forrdn solen lyste in genom fonstren.
Sl fick dennahdndelsernasnatt sin forklaring.
De hirda slagenkom frin odlor med sugfotter,
som under sin jakt pi insekterlings viggar och
tak plotsligt tappade fotfdstet och foll ned och
slog emot golv och mobler. De tassandestegen
var en stor groda som kommit in for att kalasa
pi insekter. Smdllarna mot fonstren kom frin
fladdermoss, som under sin jakt pi. insekter i
ivern dansademot rutorna. Vdrre var det siledes inte.
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Bakwanga dr ett gruvsamhdlle med ett hundratal vita, de flesta belgier, men dven holldndare och italienare. De gifta ha sina familjer
med och for barnen finns en nybyggd skola.
Ddr finns en restaurant,ddr alla vita, som ej
har familj, iter. Maten ar bra - overvdgande
kott. Potatis miste ta.gasf.rin Belgien och dr
darfor dyr, 1 :40 per kg. Maten gir till ca 4OO
kr. i minaden. I ovrigt ir att nimna en biograf,
ddr det tvh ghnger i veckan visas film, en bar
med tillhorande stor terrass,biljard, tennisplaner och en stor hdrlig swimmingpool. Givetvis
existerar inga restriktioner pi baren.
Den roda sanden i Bakwanga innehiller
diamanter och i gruvorna arbetasdet i treskift.
Den diamantforande sanden ligger pi mellan
6-15 m djup. Kapaciteten pi vaskmaskinerna
d.rca 500 ms/ dygn och det dr ndstanuteslutande
industridiamantersom vaskasfram.
For grdvningsarbetetanvdndesmoderna amerikanska grdvmaskineroch for sandtransporten
stora lastbilar. Sandengir sedan pi transportband in i vaskmaskinerna.Sista tempot vid
vaskningen,ddr diamanternakommer irum, ar
plomberat. Diamanterna faller ned i stor numrerad jarnl6.da,som hdmtas en ghng varje dygn.
For lekmannen ser diamanterna,oslipade som
de ir, ut som vanliga stenar. Det zii ju forst
efter slipningen, som de fir sin vackra lyster.
Pi ett stdlle forekom ocks&mera hanfverksmdssiga arbetsmetoder.Framgrdvningenskeddefor
hand och lastningengjordes i vanliga tippvagnar, som sakta rullade fram genom gruvan. I
slutet av gruvan var vagnen lastad och sedan
fordes den medelst en transDortortill vaskmaskinen,en strdckapi ca 500 m.
For att hi.lla en stor maskinoark i Afrika
fordras ocksi en stor reparationsverkstad.i
verkstaden fanns ett tjugoial svarvar av olika
storlekar, frismaskiner, stickmaskiner,slipma,
skiner etc. Dir fanns dven plitslageri och
smedja samt en sdrskild verkstad, som hade
hand om virden av den elektriskautrustningen.
Arbetskraften var svart, men ledningen vit, och
detta geillde alla yrken. De svarta, som arbetade i dessaverkstzider,var sdrskilt utvalda, som
under skoltiden visat sig vara speciellt duktiga
och ddrfor utbildats for mera krdvande arbete.
Rland de svarta,som arbetadevid kraftverksBildraden: Krat'tstationens tabintug och danrnen, - Betonggjatning ouanf)r datnmen. - Tryckskfrpen nitas ibop i na.rAinsalen, sotn iinna stdr 6ppen iltan tak och ud.ggar, Fi;rldrtaren, nr 5 lr. t.. omgiten d, ra4rt.1 hjiilpare.

"Tarbingodset lfrg spritt 6aer taaanen rotn agnar ldr rinden
och utan minsta tkldd 16r aiider ocb uind." Herrarna pd f otot
lystrade till namnen Sabba, Kitoga (Tjitoga) ocb Kazetnba,
den sistnlimnde aat li)ruan.

bygget, kunde man fe se den mest varierande
klidelegans. En kom i en begagnad figursydd
damkappa, en annan i avlagd vapenrock, som
tillhort en officer. Att denneblev vederborligen
beundrad av sina kamrater dr sidlvfallet. Kontorspersonalenvid gruvbolaget air ndstan uteslutande vit. Den svarta Dersonalenhar anstdllningsbok och lonerna dr uppdeladei tre kiasser,
vilka sti i relation till anstdllningstiden.
Klass 1
betalas frhn 7-I5 kr. per minad, klass 2 fri.n
1.5-30 kr. och klass 3 betalas inda upp till
150 kr. per minad, men det dr ytterst fi, som
tillhor hogsia loneklassen.
Avsikten med resan till Afrika var iu att det
skulle monterasturbiner. Det visade sig nu, att
turbingodset lig spritt ute over savannensom
agnar for vinden och utan minsta skydd for
vdder och vind.
Ndr alla verktygen,som behovdesfor montaget, kommit till rdtta, gnllde det att fi hantIangare. Jag hade vdl tinkt mig fh itminstone
en vit man till hjdlp, men det gick ej att ordna,
utan det blev svarta over hela linjen, med dirav
Negerbl ncira Bakuttrga.
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foljande spriksvirigheter. De svarta talar ett
sprik som heter tshiluba - mycket ordfattigt
och minga ord gdller for ett flertal olika saker.
Vdgen frin Bakwanga till kraftverksbygget
ar 25 km. For resornatill och frin arbetet disponerade jag en mindre lastbil, pi. vilken jag
Iastade mina hantlangare och for ivdg. Mina
hantlangare var utldrda fr6.n verkstadensi de
visste vad verktygen kallades etc., men det
hjdlpte mig foga, eftersom de inte forstod vad
jag sade. Det blev helt enkelt att sdtta iging
med att ldra tshiluba och redan efter nigra minader gick det ganska bra. Mitt namn som lig
illa till for de svartas tungor, utbyttes mot
Talacha, som jag i fortsdttningen lystrade till.
Talacha betyder en lugn man, som inte vill
sli negrer.
Att sdtta mina hantlangare att gora nigot
sjdlvstdndigt arbete gick inte, utan jag miste
hela tiden sjd'lv vara med, dven om de gjort
samma sak tidigare. De var mycket forsloade
och hade ingen som helst ansvarskinsla.De tog
dagen som den kom, de var glada och godmodiga och det fanns inget ont i dem och de sjong
sina entoniga sanger,men det gdllde att se upp
med dem, for de ville gdrna smisnatta.Allting
passadedem. Efter hand som jag ldrde kdnna
mina pappenheimare,lade jag mdrke till att en
del av dem var mycket duktiga och ldraktiga.
En av dem, som var bas over de andra, var
en duktig man vid namn Kazemba.Han deltog
sdllan i de andras pladder utan holl sig mest
for sig sjdlv. Honom hade jag mvcket nytta av,
speciellt under den forsta tiden.
Nir vi skulle borja montera sugroren, fanns
det pi botten en dryg decimetervatten och en
hel del virke, som miste undan. Under rojningen kom det si fram mdngder av stora grodor. Dessa fFngade mina hantlangare, tog en
sten och krossadebakbenenpi dem. si de inte
kunde hoppa och ndr kvdllen kom tog de dern
med hem, stektedem och it med god aptit. Att
de inte slog ihjiil dem omedelbart, var for att
de skulle van farska och inte bli skdmdai den
starka vdrmen. Deras matsdck var mycket ensidig. De hade en slags grot, som de Lt varje
dag och som de kallade majoc. I en mindre skil
hade de tilltugg, vanligtvis en slags torkad
mask, som de it med stor fortjusning. Det var
icke ovanligt med flera om sammamatsick. Di
satte de ned den pi marken och it med hdnderna ur samma fat. Kniv eller sked etc. forekom
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ej. Efter miltiden gick de ned till flodkanten
och tvdttade hdndernaoch drack av det smutsiga
vattnet i floden. Forunderligt ar, att de inte var
mer sjuka in de var. Malaia hade forst&s allesammansmer eller mindre.
Som exempel pi deras radikala metoder att
bota mindre krdmpor kan nd.mnas:En av dem
hade fitt nigot skrdp i ogat. En av de andra
som skulle hjalpa honom, hojde upp ogonlocket, tog ett djupt a,ndetagoch bl&ste till upplepade ghnger. Den som hade ont i ogat
blinkade inte en ging och skrdpet forsvann.
De svarta har ett sjdtte sinne for olika faror
som kan lura, speciellt i det hoga gr:dsetpi
savannen.Vid ett tillfnlle skulle jag taga fram
ritningar frin ett horn i verkstadsboden,diir
det inte var alldelesljust. Just som jag skulle
strd.ckafram handen efter ritningarna, si ryckte
en av mina svartamedhjdlpare,som stod bakom
mig, undan min arm. Det var en stor giftig
spindel,som gick till anfall. Den blev ihjdlslagen. Vid ett annat tillfdlle skulle vi himta ett
svdnghjul med en bilkran. Allt godset lig ju,
sisom tidigare ndmnts, i det hoga grdset-Jag
sade till mina svartingar hur vi skulle fdsta
wiren genom hjulets centrum och runt. De
grdvde forsiktigt undan med armen for att fk
tag i wiren. Allt gick bra, men ndr vi lyfte upp
h.iulet, lig ddr en stor orm under. Det var en
njoca, en och en halv meter ling, 60 mm i diameter och mycket giftig. Den blev hastigt och
lustigt avlivad med ett jdrnspett. Efter den episoden var jag om mojligt mer forsiktig, ndr vi
skulle himta gods, som lig i grdset.
Efter ett halvl.r hade vi blivit riktigt goda
vdnner, mina medhjalpare och jag. Jag forsokte
att behandla dem vdl och qav dem di och di
litet pengar som uppmuntian istdllei for att
sparka och sli dem, vilket var den vanliqa behandlingen.
Brider i packlhrar och lidor var begarliga
saker for mina svarta vdnner. Av brdderna tillverkade de pallar och singar etc. Ibland kunde
det bli riktiga slagsmil om brddstumparna.En
dag hade de fitt rdtt mycket brdder, si det blev
ett bra stort lass pi. bilen. Ndr vi kom fram tifl
byn, ddr de bodde, blev jag mycket forvinad, d5.
de borjade rcpa pL sina hustrur att dessaskulle
Bildrad.en: Den nya kraf tstationen larilgbrcgd.. Inreri6r
frin nt.a.rAinsalenned d.e 4 Nohab-aggregdteil, DanntlucAorna dra.r app med handkralt lar igingAarningen att
kraltstationen. Regalator ocb trycAAlocAa sant en at tJe
.rrar/a tna.rki ni.rrernt.
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komma och lossa brdderna.Sjdlva stod de med
hinderna pi ryggen och sig till att det gick
raskt undan.
De svarta kvinnorna dr oerhort fortryckta,
helt enkelt en handelsvaramdnnenemellan. Ndr
en svart flicka nitt 12 hrs Flder, d.r hon redan
giftasvuxen och fadern vet, att nu kan han
tjana en slant. Ar flickan mycket eftertraktad,
kan fadern fL dnda upp till 600 kr. - i sdmsta
fall 4OOkr. Flickan kan d.vensdljaspi avbetalning. Skulle det vara si, att flickan inte foder
nl-gra,barn, gir kopet tillbaka.
Det dr tilli.tet att ha inda upp till fyra hustrur. En mans vd.lst6.ndmits efter det antal
hustrur han kan kopa och den, som har fyra
hustrur, ansessom en vilbdrgad man. Kvinnorna gor allt grovarbete,odlar jorden, bdr ved och
vatten etc. Den allmdnt florerandebyteshandeln
skoteshelt och hi.llet av kvinnorna. De gir med
sina tunga bordor pi huvudet, ibland flera mil
till de olika marknadsolatserna.
Missionen gor ett gott arbetebland de svarta.
De visar dem till rdtta, de fir lara sig ldsa,
skriva och slojda - iiven kvinnorna.
Tiden gick med dagligt arbete, och si stod
Julen for dorren. Man hade svirt att tro att det
var Julafton, ndr allt stod gront, blommor av
alla slag stod i sin vackrastef.dgringoch svalorna holl ph att byggu sina bon. Julafton firas
inte som hemma i Sverige.Den gick som minga
andra dagar. Pi kvdllen var vi pi bio, som var
slut kl. 23. Dd,riffiin gick vi till den katolska
kyrkan for Julmdssamellan kI. 24-ot. Juldagen forflot stilla och lugnt ungefdr som hemma
i Sverige.Dagen var minnesvdrd si.tillvida, att
det var oerhort varmt, -l 34'C i skuggan,och
inte en vindpust. Svetten rann i strommar och
fram pL kvillen kom iskan med dunder och
brak. Himlen sig ut som ett eldhav och sedan
kom regnet, som varade ett par timmar. Det
kindes skont eftersom termometern halkade
ned till 25" C.
Nyirsafton firas som hemma i Sverige med
dans och musik. Nyirsdagensmorgon kom mina
svartingar med en blomma for att onska "Ett
Gott Nytt Ar". Men for det ville de ha nigon
giva, pengar, cigarretter eller nigot annat. En
giva kallas pi tshiluba for matapisk och de
Bildrad.en: OAiinda skiinheter. "tnoccaskhi", i negerbyn. Det appdixande sliihtet. Kldderna ufrlla tydligen inga stdrre
beklmmer. Fi)rf. stSr t. h. i bakgranden. - Dans i arbetar
kaarteren. Sual't balett i negerbln. Flickorna bred.ild in.rtrahrdren iir giftasruxna.

yRKDSUTBTIDNTNcETT
vrD BoFoRS zd An
Av IngenjdrOLLE HELLING
Man brukar vdl inte anseatt en 21-irig verksamhet dr sdrskilt ling, men ndr det gdller
yrkesutbildning dr dock z5 ir en ganska aktningsvdrd tid. I Bofors fyller yrkesutbildningen
i &r 21&r. Det var ndmligenden 8 oktober1928
som en ordnad yrkesutbildning startades. Pi
den tiden var detta nigot ganska unikt och
troligen ett av de allra forsta initiativ till en
ordnad yrkesutbildning inom industrin som
tagits i v&rt land.
I det sammanhangetbor ocksi nai.mnasatt
redan 10 ir tidigare ett forsok gjordes, pi initiativ av divarande disponenten Berndt Sfijkander, med en yrkesutbildning for smederoch
nigot senare iven for verkstadsarbetare.Att

dessa forsok rdtt snart rann ut i sanden, berodde vdl nirmast pi. att initiativtagaren ldmnade foretaget kort tid efterit och tiverhuvud
taget pi de svirigheter, som pi den tiden motte
en sidan nymodighet som en yrkesutbildning.
Ett 20-tal ldrlingar anstilldes emellertid under dessair omkring 1920. De flesta av dessa
har blivit f6retaget trogna och nigra ha till och
med avancerattill verkmdstare.
Under 1920-taletsborjan holls utbildningsfrigan vid liv genom de samtal, som ofta ldr
ha forekommit mellan dem som inte var noida
med att utbildningennedlagts.En av de ivrigaste
forkdmparna for att bolaget pi nytt skulle ta
upp frigan var ingenjoren Kad Th. Karlsson.

gick inte fonan de fitt nigon. Sedan tog de
en timma. Ar det klart vider, blir det en utsokt
resolut blomman med sig till ndsta hus och ddr
stjdrnhimmel och som regel i slutet av varje
upprepadessamma uppvaktning.
minad ett minsken, som gor att det blir ljust
Arstiderna kan sdgas vara tvh, torkperioden
som pi dagen.
och regnperioden.Torkperioden vatar frln maj
Naturen kring Bakwanga dr inte si vacker.
till november. Regnperioden ffin november
Det dr mest linga grdssldtterdi och di avbrutt. o. m. april. Under regnperiodenregnar det ej
na av smi palmdungar. Terrdngen ir ganska
varje dag och ej heller hela dagar. Det regnar
kuperad. Hojderna stiger upp till 800 m ii. h.,
2 i 3 timmar ht ghngenoch dessemellandr det
Bakwanga ligger 600 m o. h.
solsken och vackert vider, allting vdxer och
Den rikaste vdxtligheten forekommer ldngs
frodas. Luften dr forsti.s fuktigare och vdrmen
floderna och i palmdungarna, dzir ocksi de
vid sidana tillfillen mer pressande.
svartas byar ligger. Storre vilda djur sisom
I Bakwanga finns tvi sjukhus,ett for de vita
lejon, leoparder och elefanter finns inte i ndroch ett fiir de svarta. Det dr vdl ordnat med
heten av Bakwanga.De har skrdmts undan av
skotsel och tvi belgiska ldkare alternerar melindustrin. 5-6 mil ddrifrin kan man ddremot
lan sjukhusen. Virdpersonalen dr uteslutande
trdffa pi dem. I floderna finns gott om krokofargad. Lakarna var duktiga och gjorde alla
dil. Ormar finns i alla storlekar och giftighetsforekommande operationer. Det ar speciellt
grader och dessutomi riklig mdngd.
malariarr, olika typer tyfus och olika slag av
Tiden ghr fort ndr man har full sysselsitteksem och ormbett, som graserar bland de
ning. Det blev sommar i Sverige,jag reste hem
svarta, si arbete saknadesinte for ldkarna. De
for semesteroch itervdnde till Afrika for att
svartassjukhus ar byggt 7948.Det dr stort och
fullborda arbetet och hade di en kamrat med
modernt och ordningen var mycket god. De anmig. Det var trevligt. Arbetet gick fortare st2illdai gruvbolaget har fri sjukhus-och likarfritiden blev behagligare och jag fick visa vad
vird och fri medicin.
jag rcdan sett och uppleva Afrika pi nytt. Det
Innan jag for till Afrika, horde jag mLnga
blev pi ett helt annat sdtt spdnnandeatt gora
som sade, att morkret kommer hastigt, ndstan
smi utflvkter - tvi upplever alltid mer dn en.
som ndr man vdnder en hand. Detta dr en sanEfter ett halvir var vhr mission i Afrika slut.
ning med modifikation. Bakwanga ligger p3.
Alla fyn turbinerna voro monterade och klara
sjitte breddgraden, soder om ekvatorn. Soien
och vi itervdnde till Sverige itskilliga och oforgir upp kl. 6 och ned kl. 18 iret runt och morkglomliga minnen rikare, men konstateradenog
ret har intrdtt kl. tq. Skymningenvarar s5.ledes dndi "Borta bra men hemma bist".
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Lirlingsskolans 'f6rsta loAaler i Kanonrerkstaden uoro ljusa
och rymliga. Hlir iir ett bdrn au 'filareaudelningen. VerAtniistare Ehendahl till ttlinster och ldrman Hornstriim till hdger.
Foto Pontus Andersson 1928.

Det var kanske mycket hans fortjdnst att disponent Holm intresserades
for denna sak. Detta
resulteradei beslutet att imatta en sirskild ldrIingsavdelning.
Det var den gamla yxsmedjan,vars tillverkning nedlagts, som blev ombyggd till en mekanisk ldrlingsavdelning.Ddr fanns plats for ett
30-tal pojkar och efter den tidens mett var
denna ldrlingsverkstadbide stor och vdlutrustad. Den var uppdelad i en bdnk- och en maskinavdelning, med forstklassig utrustning.
Utbildningen var 4-hrig, tvh h pi ldrlingsverkstaden och tva 6r i verkstdderna.Under de tvi
forsta iren genomgick lidingarna ph kvdllarna
dven en obligatorisk yrkesundervisningi Bofors
Aftonskola. Man miste uttrycka sin beundran
for den som ordnade denna utbildning. For 25
ir sedan var det ett rnycket radikalt steg att
skapa en fristiende ldrlingsavdelning av sidan
kvalit6.
I 74 6,r bedrevs utbildningen i gamla lar
lingsverkstaden.Den forsta kullen, sominstrukLiirl)ngstterkstaden.r JoAaler tid.
1942. Boforsfoto Tillman.
ii iiriil i! r! r::
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Orebroliigerz stodo liirdiga

Ingenjdr Helling och Saen Larsson diskutera d.etalfernai ett
ritnin g. Boforsfoto Tillman.

torerna Ekendahl och Hornstrom fick ta hand
om i oktober I)28, bestod av 12 pojkar. Ndsta
ir kom det 13 och ddrmed var antalet uppe i
2t. Antalet ldrlingar varierade sedan under
iren mellan 25-30. Man hann att utbilda 183
ld,rlingar p6, dessa &r och av dessa finns fortfarande drygt 100-talet eller innemot 60 %,
kvar inom foretaget.
Under de hektiska 6len i slutet av 1930-talet
blev Kanonverkstadensutbyggnad aktuell och
ddrvid kom lirlingsverkstaden i farozonen. Pi.
nytt tog man ett radikalt steg och byggde en
ny ldrlingsverkstad,vid Orebrovdgenmitt emot
Idrotisplatsen. Det lades ned stor omsorg pi
att gora denna si indamilsenlig som mojligt.
I forhillande till sin foreghngarevar den mer
dn dubbelt si stor, och inrymde forutom bdnkoch maskinavdelning iven en plitavdelning och
en smedja. Nya ldrlingsverkstadenstod firdig
i september1942 och samtidigt borjade 23 nya
pojkar sin utbildning ddr. I de nya lokalerna
fanns dven tvi lirosalar inredda. Den kanske
vdsentligasteforindringen, som skedde i och
med tillkomsten av nya ldrlingsverkstaden,var,
att teoretiska undervisningenfodades till dagtid och dirigenom fick en bdttre anpassning
till den praktiska utbildningen.
Den 4-iriga ldrotiden bibeholls tills vidare,
men for att oka ldrlingarnas rutin kvarholls de
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3 hr il'irlingsverkstaden i stdllet for 2 hr. Tiden
i verkstddernaforkortades ddrvid till 1 ir. Utbildningen bedrevs i sin helhet pi konventionellt sdtt fram till 1948, d en rationellare utbildningsform, inspirerad av schweiziskaforebilder, borjade provas. Dn erfarenheternamed
denna varit goda har successivten omstillning
skett till en effektivare utbildning. For ett par
ir sedanansigs dirfor tiden mogen for en forkortning av utbildningstiden trll j 3.r.
Under forsta utbildningsiret sker numera en
allmdnt grundldggande utbildning, som delvis
ar ratt systematiseradoch uppbyggd med planerade ovningar. Den ger, forutom elementeira
fdrdigheter i nhgra "standardyrken", ocks&den
orientering, som dr av storsta betydelsefor ett
riktigt yrkesval. De bigge sista iren inriktas
utbildningen ddremot pi ett bestdmt yrke.
Denna del av utbildningen ar fortfarande av
helt konventionell typ, med produktivt arbete
som vdsentlig ingrediens.
Pi senare5.r har den mekaniskayrkesutbildningen kompletteratsmed en kemisk utbildning
till vissa fabriksarbetareoch till laboranter vid
Nobelkrut, och med en metallurgisk utbildning
for olika yrken inom Boforsverken. Yrkesut.
bildningen omspdnner alltsi numera samtliga
bolagets verksamhetsomriden.
Det ir inte svirt att av denna utvecklins utEn grundldggande
Tilanders foto.

Aurs i smide fdr aarje ldrling

undergd.

Teorilektion ldr ingenjbr Storntarh. C. E. Rosenbelo fntn

lisa en tendenstill okad yrkesutbildning. Den
tekniska utvecklingen okar kravet pi utbildningens kvalit6, samtidigt som behovet okar att
utbilda flera inom allt flera omriden. Man tog
ocksi konsekvensen av detta for ett oar 6.r
sedan, di. ldrlingsverkstadenoch aftonskolan
omorganiserades
till en industriskola,som inom
sig och under enhetlig ledning har att tillgodose
de olika utbildningsbehoven.
Efter L942, di utbildningskapacitetenfordubblades,har 225 ldrlingar utbildats och ddrtill kommer ett 80-tal vars utbildning pigir.
Under de 25 Lren har alltsi i runt tal 500 ynglingar antagitssom verkstadslirlingar och drygt
40O av dessaha fullgjort sin utbildning. Aven
om de "oroliga iren" I947-tI
innebar en
iderlitning av dessasantal med over 2O per hr,
finns dock 6o /o kvar i tjinst.
Vad dessamdn betytt for foretaget pi grund
av sin utbildning gir inte att redovisa.Men att
de representeraen mycket stor fond av yrkesskicklighet och ansvar, som bl. a. deras utbildning hjdlpt dem fram till, torde vara obestridligt.
Fi)rman Torttald Andersson tisar de fdrsta hundgreppen t,id
I i lni ng. Bof orsfoto Tillman.
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i den garnla

goda tiden

A , uS V E N S T O L P E
Det reste sig en herre ur ett horn i kup6n,
kom fram, ldmnade sitt visitkort och sade:
- Har min herre for mycket brdnnvin, si
har jag onodigt mycket bordeaux och byter
gd'tna.
- Tack si mycket, men jag byter inte mot
vilken vindger som helst!
- Duger mojligen Mouton Rotschild?
Den som ldser detta sdllsamma tigsamtal,
kan genastkonstateratvi saker.Dels miste det
ha utspelatsf6r iskilliga decenniersedan,i en
mildare tid dn vhr, "fore Bratten". Dels miste
det ha utspelats i Virmland. Sidana repliker
forekommer ndmligen knappast utanfor Vdrmlands grdnser, i varje fall inte mellan tvi obekanta gentlemdn i en kup6.
Den ene gentlemannenvar Ivar Kreuger det var han som hade for mycket bordeaux.
Den andre var Vdrmlands skronberdttarenummer ett, Katt-Erik, alias Erik Geijer.
"Att leva pi. vdrmldndska" kallar denne
oforskrdckte charmiir och berdttare en av sina
samlingar; dir finns bl. a. en skildring av en
gloggformiddag pi Uddeholms brukskontor,
som i mer dn ett avseendekan kallas remarkabel, och som hir iterberdttas uteslutandesom
ett varnande exempel, i full medvetenhetom
att nigot liknande varken forekommit, forekommer eller nigonsin kommer att ftirekomma

oi Bofors brukskontor -_ liksom inte heller
l.{obelkruts,iven om man pi det senarestdllet
en viss tid onekligen professionellt sysslade
med tillverkning av punschextrakt.
Hisiorien utspelades1905. Kontoret var vid
den tiden inrymt i Uddeholms herrgirdsbyggnad och bestod av sammanlagttvi rum. I det
yttre satt kassor,kamrer och tvi bokhillare vid
hdga pulpeter. I det inre satt brukspatronssekreterare. I rummet mellan hallen och sekreteraren satt patron sjdlv. Patron holl styvt pi
gaml.aseder - sldde till julottan i Rida med
brinnande facklor och den viktiga lussefrukosten klockan sju. Vid femtiden kom luciorna,
och klockan sju kom patron med sina damer
ned i hallen, och skjutdorrarna till matsalen
drogs undan. Infor det uppdykandefrukostbordet uttalade Datron den traditionella reoliken:
"Revbensbjdlf om lusse dr bittre dn vacker
flecka pusse". Efter miltiden ombads Erik
Geijer koka glogg. Han bad till sist ocksi
att f.L bjuda sina vdnner pi kontoret ett glas,
vilket oforsiktigt nog beviljades.
Personalen bestod alltsi av: sekreteraren,
som inte drack glogg, endast rokte cigarrer;
kassoren,en ildre man med "rodbrokigt helskdgg", som han ofta kammade, med borjan
lingt ned pi halsen; kamrern, en ung man med
begynnandekalaskula, samt bokhillare Johannes. Den siste deklamende garna sentimentala
poem och sjong likaledes tragiska visor. I hans
repertoaringick bl. a. "Vid livets sista station"
och en annan vemodig visa, vars refring lod:
"Iu, j^, hur li.gorna fladdra i spisen".
Johannes
delade pulpet med "Lillprosten", en tillfillig
hj2ilp, ndr det blev brittom pi kontoret, flintskallig men forseddmed stora,styvamustascher.
Patron fick telefon och blev di som vanligt
forhdxad som en spelande tjdder. Tack vare
detta lyckadesKatt-Erik smyga sig ut pi kontoret med en glastillbringarc av en handkannas
storlek, fylld med stark och het glogg. Forsta
skilen dgnades Lucia. Andra skilen husets
virdinna. Direfter var kannan tom, ty man
drack av princip i dricksglas. Kassoren skot
emellertid upp glasogoneni pannan, smackade
ljudligt och sade: "Broder, detta var litet men
sott. Haver du intet mera?" Katt-Erik startade
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en ny expedition ut i koket; ndr han kom tillbaka med hela kopparkitteln, hade stdmninsen
avsevdrtstigit; kassorensanlete flammade som
norrskenet, hans ndsa lyste som en mogen
Abundance, och han kammade sig allt ivrigare
i sitt skdgg.Han hade rikat sli omkull sitt glas
6ver pulpetens grcina kldde, och en flod av
glogg strommade over den uppslagna kassaboken.

dan ihop papperen och flydde, ty kassorenvar
si omgiven av gloggingor, att intet annat val
iterstod dn en snabb retrdtt. Dodstystnad.Lillprosten, som under patrons besok stitt mitt pi
golvet, forndmt uppstrdckt i nigot slags Napoleonattityd med ena handen instucken mellan
vdstknapparn^,var den ftjrste som yttrade sig:
"Ya va de ja sa, pojker? Varfor horde ni inte
pimej ...?"

Just di kom ett telefonsamtal frhn en hedervdrd, gammaldagsfirma i Goteborg. Kamreraren svarade - kort och gemytligt. Johannes
hade under tiden upprepade ghnger forsokt
ldsa Rydbergs "Tomten"; di han inte fann gehor, steg han upp pi en stol och borjade sjunga
"Vid livets sista station". Lillprosten vandrade
fram och tillbaka, hillande vdnstra handen mot
sin kala hjdssaoch nervostslitandei mustaschen
med den hogra, allt under det han klagade:
"Akt er pojker, patron kan komme".

Katt-Erik skyndade in for att kvinnovdgen
forsoka blidka patron. Nir han kom tillbaka
till kontoret, hdrskade ddr en minst sagt dov
stdmning. Glogg hade skoljt over pulpeter,
bocker och papper. Allting klibbade av glogg,
tvi glas lig krossade,och den stora kopparkastrullen var tom. Fotogenlamporna,som man
glomt sldcka, spred ett trolskt skimmer over
forodelsen.Kassoren hade upphort att kamma
sig. Han var bide sorgsenoch vred, ndr han
gick ut i kapprummet. Men hans diliga humor
varade inte ldnge. Si snart Lill-prosten forsvunnit ur hans isyn, blev han sig lik igen och ville
till varje pris sjunga duett med Johannespi
yttertrappan.Ddr fann Katt-Erik kassorenmed
uppkniippt ulster och pdlsmossanpi nacken
sittande uppflugen pi trappriicket. Nigon duett
blev det emellertid inte av, ty han ramlade bakldnges ned pi marken, dock utan att skada sig,
trots att han tumlade ett par meter. Katt-Eriks
rnycket virmlindska kommentar lyder: "Han
flot bara ut som kndck i sniin".
I samma veva borjade gongongen dina i
hallen. Det var redan kallelse till middag. KattErik gruvade sig fiir sin entr6 och for alla de
forklaringar han miste ge. Han forsvarade sig
vdltaligt, men tackade enligt egen uppgift nej
till snapsen.-

Plotsligt tystnadelarmet. I dorren stod patron
med en bunt papper i handen - liten, krokryggig, i skjortdrmarna, och stirrade. "Yad d.r
det hdr for ett oskick?" ffi,gade han, inte utan
skdl. Kassorenmiste ju fora ordet, han stegade
till sist fram till patron, lade sin hand pi hans
axel och sadevddjande: "Herr brukspatron,de
i ju lusse". Patron skulle bemota repliken men
rikade dh ld'ggasina papper pi det gloggklibbiga pulpetklddet, ddr de genast fastnade.
"Titta hdr!" rot han vredqad men rafsadese-
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Denna i sanningrysliga historia har hir iterberdttatsdels i varnande syfte, dels som kulturhistoriskt belysande.Den framstiller ndmligen
livs levandedet gamla, oscariska,patriarkaliska
bruks-Sverige.Utvecklingen har gltt fort. Man
har svirt att fatta, att vi alltidmt har ibland oss
folk, vilka som en naturlig sak upplevde dessa
arbetsforhillanden,liksom att en vdrldsindui;tri
kunnat vdxa fram ur den hantering, som for
inte femtio ir sedandirigeradesav ett si blygsamt antal personer och under si blygsamma
forhlllanden.
Kommer framtida boforsareoch uddeholmare
om ytterligare femtio iLr att semed sammaroade
leende ph v6.radagars vdrmld.ndskaindustrier?
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Vi studerar pfl NOHAB
Intervjuer: H. J rirnefors.
Fotos:
L.-G. Ericson.
Sedan en tid tillbaka har man oi Nohab startat
kurser av olika slag.B-pilen har bett personalchefen
pi
Nohab, dr H. lnrnefot, om ett uttalande om dessa
kurser och han civerl&terhdr Lt nlgra av kursdeltagarna
att sjdlva sdgasin mening om de kurser de deltageri.
Hiir fdljer intervjuer med fcirman Nil: Eddn, som dr
med i Nohabs f<irmanskurs,filare Stellan Karlssott,
som deltar i frirmansaspirantkursen
och maskinbyggare
Stig Karlsson,som bcirjat i den kurs fcir dieselmotormontcirer,som Nohab nyligen startat.

kunnat diskuteraigenom de olika problemen,likavdl
som man har kunnat friga dem om allt, och fitt de
upplysningar som man cinskar.Siirskilt bra har det
varit, att man fitt en blttre inblick i hur olika specialavdelningarpi iciretaget,soln t. ex. ekonomifrjrvaltningen, inkcipsavdelningen och arbetsstudieavdelningen,arbetar.
Ldrarna har ocksi varit kunniga och intresseradeav
sina uppgifter och framfcirallt pi ett mycket sympatiskt sett kunnat dela med sig av sina kunskaper.Att
'klassen'
inte omfattat mer dn 10 deltagarehar varit
bra fcir den direkta kontaktenbide mellan lirare och
eleveroch elevernasinsemellan."
"Vilket har varit det intressantaste
dmnet?"
"Utan tvekan driftekonomi. Ddr har vi fitt en
ganskaklar inblick i fdr ossfcirut ganskaokinda ting.
Det har varit nyttigt fcir oss att f3,veta, hur arbetetnere
i verkstadensi sminingom - genom en ganskaomfattande process- omsdttesi kundernasvaluta, som
ju med tiden komrnerbide fciretagetoch de anstdlldr
till del."

Fdrntan Nils Edtn.

F<irsthar fcirman Edbn ordet
"Varfcir har fcirnannen av idag behov av vidare
utbildning?"
"Jo, jug tycker det dr nridvdndigt,att man si mycket
som mtijligt f&r veta,hur det man sysslarmed nere pi
avdelningenkommer att inverka pi hela den linge
produktionskedjan.Di har man ldttare att placerain
sitt arbetei ett strirresammanhang.Dessutomvill jag
betone,att arbetarnasallmdnbildningi dessadagarstir
pi en myckethrig nivi; de deltar i kurser pi folkhdgskolor, ABF o. dyl., och det giller fcjr fdrmdnnenatt
'hdnga
med' i utvecklingen. En fcirman har nytta av,
'huvudet
om han if fiiga om allmdnbildning dr
hcigrc'
rin sina understdllda,bide i sin gi.rning som arbstsledareoch vid resonemang
om tekniskaspcirsrnil."
"Hur har den hdr kursen organiserats?"
"Vi har samlatsi grupper pi 10 fcirm?init ging:n
under tvi timmar varje vecka,och vi har sysslatmed
sidana imnen som praktisk matematik,arbetsstudier,
arbetsanalyser
och arbetsfcirenkling,
ritteknik, driftekonomi och arbetspsykologi.Jag tycker fcir civrigt, att
undervisningenhar varit mycket vdl tillrittalagd f<ir
'sitta
oss; lran har inte haft kd.nslanav att
pi skolbdnk', utan man har pi kamratlig fot med sina ldrare

Filare Stellan KarJsson.

Vi vdnder osstill fcirmansaspiranten,
filaren Stellan
Karltson, och fr&gar honom:
"Hur dr kursen fcir f6rmansaspiranternaorganiserad?"
"Teoriundervisningpigir under tvi ir tvi kvillar
i veckan.Ddrefter ir det meningen,att vi under sex
minader skall fi praktiserapi arbetsstudieavdelnirrgen
och under sex minader ute i verkstadensom assistent
it nigon verkmdstare.Under den tiden fir vi veckolcin. Si har vi blivit lovade en kurs pi Arbetsledareinstitutet pi ca tre veckor som avslutning pi vir utbildning."
"Har det varit arbetsamtmed en si Dassomfattande
undervisningpi kvlllarna?
"]a, det fordras bide energioch ett verkligt intresse
frir att fiilia med i kursen.Vi fir ocksi offra cn hel
del av vir fritid fcir att hinna med. Det var sv&rasttill
en bcirjan,men nlr fdrsti.r man, att det dr nridvdndigt
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med dessakunskaperfcir det kommandeyrket. Dessutom dr det verkligen intressantatt ldra sig nigonting
nytt. Ldrarnahar vil fcirst&ttatt ld.ggaundervisningcn
si, att den passaross, som allesammansir i trettio"
nrs&ldern.
"Det bdstadmnet?"
"Matematik, utan tvekan. Det Ir inte alltid si liitt,
men man insersnart,vilken oerhcirdnytta man kommer
att ha av att kunna nigon matematik,di man en ging
blir frirman.
Till slut vill jag tilligga, att vi nio f<irmansaspiranter
bildar en kamratkrets,som fdrstiker att pi bista sdtt
hjllpa varandramed studierna,nigot som nog ocksi
ir bra fiir det fortsattasamarbetetpi fiiretaget."

skulle kunna vinna p& orl man haderndjlighet att fcirarbetade olika delarnanoggrannarepi maskinellvlg !
en elogef<ir
Si vill jag ge de ildre arbetskamraterna
derasvillighet att hjiilpa ossnykomlingartill ritta och
visa oss hur de olika detaloernaskall utfdras. Vi har
ocksi fitt en egen forman, som tar hand orn oss och
ger ossinstruktioneri arbetet."
"Har Ni n&gotsirskilt dnskemil att framfcirahdr?"
"Ja, det skulle vara, att man fick sysslamed si
rninga olika motortyper som mdjligt under utbildningstiden,men jag antar,att kursledningenredanhar
tlnkt De detta."
"Vid tyckerNi om Trollhiittan di?"
"Stadenverkar nybyggd och ovanligt renlig ftir att
vara en si stor industristad,och f<ir mig dr det inget
stdrre problem att bo ddr, fdr jag har varje helg rndjlighet att resa till mitt fcjrildrahem i ndrheten av
Gdteborg."

Litterutur
Armins eldhanduapen
f 6n ochnu, av JosefAlm.
1953.
Stockholm

Dr liirnefors t. r., heru StigKarlssont. b.

i
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Slutligen har eleveni Nohabs kurs f<jr dieselmotorrnonttirer, Slig Karlsson,ordet:
"Vad var anledningentill att Ni fick intressefcir
att siika till kursen?"
"Jag har arbetati fem ir pi en motorfirma i Gciteborg, som sysslademed renoveringav mindre diesellnotorer och nu <jnskadejag fortsdtta min utbildning
och lira klnna tillverkningen av stcirredieselmotorer.
Dessutom tycker jag, att det skulle vara ett mycket
intressantyrke, att som resemontdrha mdjlighet att
resaut till olika frimmande lInder."
"Hur har undervisningenlagts upp fcir kursen?"
"Vi har fem timmar teoriundervisningi veckanunder arbetstid,och de imnen vi framfciralltsysslarmed
dr praktisk matematik,fysik och kemi, maskinritning
med maskinelement,ritningsldsning och toleranser
och praktisk svenska.Senarekommer vi att bcirjamed
huvudzimnet,dieselmotorldra,
som jag for min personliga del anserbrir bli det mestintressantai kursen.
Den praktiskaundervisningeni verkstadenbestir i
att vi fl. hjalpa till vid montering och demonteringa'r,
de olika dieselmotorer,som dr under byggnad.Jag rir
fcir 6vrigt ganskafdrvinad civeratt det &tg&rsi mycket
handarbete i rnonteringsverkstaden,
men det beror
kanske pi att motorernadr se pass stora och att si
rn&ngaolika typer tillverkas,Men, tdnk si mycketman

JJ

En av landets frlmste vapenkinnare, r varje fall
av svenskaarm6nsmodellvapen,dr rustmdstarenvid
Arm6museum,JosefAlm. Hin iir oerhcjrtbeldstinom
den vaoenhistoriskalitteraturen och besitter dven ett
fenomenaltminne betrdffandevaDnensminsta detaljer i konstruktion och utfcirande.I nigra tidigare, pi
fdrlag utkomna volymer har han utMilit?irsZillskapets
frirligt redogjort fcir eldhandvapnensoch de blanka
vapnensoch skyddsvapnens
historia.Nu har han samlat allt sitt kunnande om den svenskaarmdns eldhandvapenfrin ildsta till modernastetid i en stitlig
volym, den fdrsta i en pibdrjad serie med titeln
"Kungl. Arm6museumsHandb<jcker".
Alms historik brirjar redan pi 1200-talet,d& kiin
nedomenom svartkrutetn&dde Eurooa och di detta
krut b6rjade anvdndasi fyrverkeripjdieroch eldhandvapen. En av de dldstakinda "handb<issorna"
i vdrlden stammar fr&n Loshult i norra Skine och frin
1400-taletkdnner man ett icke si litet antal "hakebcissor" med luntlis frin virt land. Nya listyper,
hjullis, snapplls (kanske en rent svensk konstruktion) och flintlis framkommo under 1500- och
1600-talen.Under 18OO-talets
mitt och senaregjordes
en mdngd olika konstruktioner av slaglis och bakjdmte enhetspatroner.
laddningsmekanismer
I samband med den svenskahlrens upprustning
under Gustaf II Adolfs tid fingo vi modellenliga
vapen- muskdteroch pistoler- och en standardiserad kaliber plt ca 20 lnlr, som bibehtills till lingt in
pi 1800-talet.Under tidernas lopp ha vi i Sverige
haft ett l3o-tal olika modeller pA mynningsladdade
gevir, karbiner och pistoler, 21 olika modeller pi
bakladdningsgevlroch karbiner (den sista n/l)42)
och 19 olika modeller pi revolvrar,pistoler och automatvapen.Samtliga dessamodeller dro av Alm utfddigt beskrivna och mittangivna.
Boken, som dr vackerttryckt och mycket vdl illustrerad, bcir bli en oumbdrlig handbok fd,r alla vapenintresserade.
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Vaktombyte

p& Artilleridirektiirsposten

DireAtdr Oscar Lindin.

Artilleridirektor Oscar Lind6n avgick den 1
oktober 1953 med pension och fri.ntridde ddrrned den befattning han sedan 1940 innehaft
inom bolaget. Overenskommelsehar dock triffats med direktor Lind6n, att han fortfarande
tills vidare skall stl till bolagets forfogande
sisorn konsulterande.
Till eftertrddare sisom chef for Krigsmaterialavdelningenoch till Artilleridirektor frin
den 1 januai t954 har bolaget utndmnt kapten
Borie af Klint.
I sambandmed chefsskiftetpi Artilleridirektorsposten har samtidigt den organisatoriska
fordndringen skett, att Konstruktionskontoret
frin och med den 1 oktober skall vara direkt
understdllt Direktionen. Hdrvid skall gdlla, att
all kontakt med bolagets krigsmaterielkunder
uppritthilles genom eller formedlas av Krigsmaterielavdelningenoch att viktigare principffitgor rorande Konstruktionsverksamhetenavgores av Direktionen eller i dess frinvaro av
chefen for Krigsmaterielavdelningen.
Direktor Oscar Linddn, som nu avslutar sin
mhngl,riga och mycket gagnande gdrning i Bofors, dr fodd i Gudmunri den 1 maj 1888. Han
valde officersbanan,blev 1909 underlojtnantvid
Kustartilleriet och kapten i sammavapen 1!1!.
Han var en av de forsta officemna inom Marinen, som utbildade sig till flygare,och innehar
ett av de forsta flygcertifikaten i Sverige. Ar
1926 blev han kapten i Flygvapnet,men anstdlldes 2 ir senare,3,r 1928, vid Bofors Krigsmaterielavdelning, for vilken han l94o blev chef

1)lt eRrot
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och Artilleridirektiir. Vid irets medaljutdelning
mottog han medalj och gratifikation f,or 25
tidnsteir.
Kapten Borje af Klint d,r f6dd i Stockholm
(Skeppsholmsforsamling) den 15 juni i903.
Han foljde sliktens traditioner och blev sjoof.ficer,blev fdnrik vid Flottan l)26, genomgick
under iren 1932-1935 Sjiikrigshogskolanoch
desshogre artillerikurs, men tog 1935 avskedur
aktiv tjiinst och anstilldes den 4 novembervid
Bofors som chefsassistentpi Skjutfiltet. Ar
1938 blev han kapten i Flottans reserv. Aren
I94O-I941 tjdnstgjorde han pi Krigsmaterielavdelningens offertavdelning, och blev sistnimnda ir assistentoch senarestillforetridare
it Artilleridirektoren.

Ndsta nummer av B-pilen, m I 1954, beriknas utkomma i slutet av mars mLnad t954.
Redaktionen dr tacksam att fL material till
kronikan snarast mojligt pi nyi.ret 1954 och
ovrigt material, ex. insdndare, frkgor, uppsatser, bilder m. m. - allt lika vdlkommet senastden 10 febr. Redaktionensadressdr endast B-pilensRedaktion,AB Bofors, Bofors.
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Stfrendelrix adnsteri fri)msta raden: E. G. Kihlsudm, G. A. Hellgren, G. B. V. Penerrsotz,A. L. Forsberg,Dauid Kling, Henning WiAander, K. ].EriL:son, P. V. Nyberg och G. A. Fredrihsson. Stdendei mellersta och baLre raderna: frdn uiinster:
A. H. Elfstrt)m, Eduad. Zander, K. A. Karlsson, V. E. Zander, Erik Nilsson (liingst baL), Daaid Biicknzan,Gastaa S|oog
(liingst bak), Henning Melker, Daaid Andersson,E. T, Sjiberg, Ditponent lYiikander, G. A. Holnrberg, G. A. Liungberg,
Axel Shoogoch G. P. Shaog.BoforsfotoTillman.

Medaliutdelniog

titl Boforsveteraner

I enlighet med styrelsensbeslut att utdela
Kungl. Patriotiska Slllskapetsstora silvermedalj
trll alla anstlllda eller pension:irer, vilka sedan
30O-irsjubileet7946uppnitt 50 eller fler tjinsteir vid AB Bofors, har under hosten trenne medaljutdelnin gar d"gtrum. Tvi pi Tjdnstemannamissen, den 29 september och 4 november,
varvid Disponent E. \Tijkander utdelademedaljer till boforsarna, en pe Bjorkborns Herrgird
den 9 november, d6. Direktor Sverre Sohlman
gav samma medalj till nobelkrutarna. Varje
medaljutdelning formades till en enkel rnen
vdrdig och minnesrik liten hogtidlighet.
Hir nedan friljer forteckning pi irets 50-irs
medaljorer.
BOFORSVERKEN.

Pensiondrer.

And ersson, D auid, Suaruare.
Bjdrk, Herman Saturnus Gottfrid, Reuoluersuaruare.*)
Biickman, Dauid, Skogsarl:etare.
*)

Yrke under stdrre delen av anstdllningstiden.
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rned 50 tiiinsterflr

Elfstrdm, Axel Herman, Filare.
Eriksson,Karl lohan, Groaarbetare.
Forsberg,Axel Leander,Monti;r,
Fredriksson,Gustau Adolf , Reaoluersuaruarc.
Gryzell, Gustaf Adolf , Fdrman.
Hellgren, Gustaf Adolf, Valsuerksarbetare.
Holmberg, Gustaf Adolf, Smidesarbetare.
Karlsson, Karl August, Saaruare.
Kihlstrom, Ernfrid Gereon, Valsuerksarbetare.
Kling, Dauid Frithiof , Gjutare,
Ljungberg, Gustau Adolf , Transportarbetare,
Melker, Gustau Henning, V alsaerksarbetare.
Nilsson, Erik, Rdrledningsarbetare.
Nyberg, Per Vilhelm, Milare.
Pettersson,Gustau Bernhard lYaldemar, Filare.
Sjoberg,Ernst T eodor, Valsaerksarbetare.
Skoog, Axel, Granatsaaraare,
Skoog, Gustau, Stickare.
Shoog,Gustau Pontus, Arborrare.
lf/ahlgren, N atanael Ignatius, Gjuteriarbetare.
Vihander, Gustaa Henning, Saaruare.
Zander, Karl Edaard, V erktygssaa(aare.
Zander, Viktor Emanuel,Suaruare.

Stdendefrdnil)nster till bdger:
H. S. G. Bji;rk, G. A. Giifuerr,
G. L. HAgg, F. E. Karltson,
O. V. lansson, Otto Flod.man,
N. I. lYablgren, K. J. Eriksson, G. A. Gryzell, K. A.
Gastaasson,G. E. Sjdgren,disponent E. lVijkander, A. E.
Nilsson och G. A. Laruotz.

NOBELKRUT.

Pensiondrer.

Gillberg, Oloa Viktor, Eldare.
Karlsson, Gustau Eduin, Blylr)dare.
N il sson, G ustaa I ul ius, Krut bruksarbetare.
N ykuist, Gustaa Adolf, Krutpressare.
Sjdgren, loban Sigfrid Eugen, Verkrniistare.
Aling, August T eodor, Trotylarbetare.
BOFORSVERKEN.

I aktiv tj?inst.

Erihsson, Karl I ohan, Groaarbetare.
Flod.m,an,Frans Otto, V erkmkstare.
G ustaasson,Knut Andr, V erktygsfilare,
Giifuert, Gustaa Albin, Smed,
Sittande: Aryust

Ahling,

son. Stdexde: Gutaa
Sigfrid. Sjdgren

Gustau Nyluist ocb Gilstdr) Nilr-

Karlsson, diredtdr Srcrre Sohlnan ocb

Boforsfoto Tillman.

Hiigg, Gustaf Leonard, Fiirman.
I ansson, Oskar V aldemar, Borrare.
Karlsson, Frans Emil, V alssaaraare.
Larsson, Gustau Albert, Verktygsskotare.
N ilsson, Axel Eduard, Smid.esarbetare.
Sidgren, Gustau Edmund, Hand.formare.
NOBELKRUT.

I aktiv tj2inst.

Henriksson, Gustaa Adolf Hjalmar, Verkntastufe.
Mybr, Axel Lennart, Fi)rman.
Sanduall, Alfred Fritiof , Elektriker.

Inte

srfl farligt

Vid senaste styrelsesammantrideti Bofors
skulle nl,gra av styrelsens ledamoter besoka
verkstdderna pi eftermiddagen. Avdelningsingenjoren, som var angeldgen om att allt skulle
vara snyggt, gick en rond innan besoket och
uppteckte di en rock, som hdngde vid en av
maskinerna.
"Ta bort rocken, som hanger ddr! Styrelsen
kommer", sade han till vederborandevid maskinen och fick till svar:
"De i nog inte si fadigt, di har vatt hdr
forr, L de har inte forsvunnit nigot."

Aktuellt
- "T ju, vi blir vil tvungna ^tt gifta oss tlu,
nir en annanhar blitr med ldgenhet!"
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vanniin cfin Yr FDl?
Aztfil.lic. GUSTAF L UNDGREN
Att arbetet i allt hogre grad mekaniseratsbetyder ingalunda att den rent mdnskliga faktorn
skulle ha forlorat i betydelse. I sista hand
hdnger aIIt pL den hand och den hjdrna, som
skall skota de sinnrika maskinerna. Med den
tilltagande mekaniseringen har ddrfor arbetspsykologin fitt allt storre betydelse.Och en av
arbetspsykologins mest betydelsefulla och intressanta uppgifter dr att undersoka uarfdr ui
gdr fel. I viss utstrdckning beror fel, misstag,
smi olyckshdndelseretc. kanske pi rena tilfelligheter, pi materialfel eller dylikt, men i ett
mycket stort antal fall visar det sig, att de
stundom ofta mycket odesdigrasmi felgreppen
ha bestdmdapsykologiskaorsaker.
Det sagda giiller arbetet pi siv6l kontor och
laboratorier som i verkstdder och fabriker,
overallt ddr arbete bedrives med minsklig arbetskraft. Det hinder vdl, att en svarvare,frdsare eller annan maskinarbetareset fel pi ritningen, att en virmare brdnner dmnena i ugnen,
att en tidskrivare skriver fel ordernummer eller
andra siffror pi arbetskortet, att nigon flicka
vid det liipande bandet i rorapteringen missar
nigot enkelt tempo, att en konstruktiir ej tiinker

igenom aIIa detaljer i konstruktionen utan
ldmnar ifrin sig en "omqjlig" ritning, att vi lite
var slhr fel pi telefonen eller skriver fel adress
pi ett kuvert. Yargar, kassationeroch reklamationer blir resultatet av felen, for att nu inte
tala om de reprimander som cheferna f.L anledning till.
Fel kan hinda overallt och vem som helst
i vir stora organisation,och vdl att mdrka, det
kan hdnda dven den mest skotsamme,omtdnk.
samme och fortrdfflige medarbetaren.
"Jag dr si. forskrdckligt ledsen, men jag forstir inte hur det hint, det miste ha varit en
ren distraktion" yttrar sig kanske den skyldige.
Det ir troligen alldeles riktigt, att saken hdnt
i "distraktion". Men detta ord forklarar iust
ingenting. Vad beror distraktionen pi? Yad d'r
det for krafter, som kan fi oss att bli forstrbdda
och tankspridda och utan att veta om det gora
oss skyldiga till missgrepp, som ev. kan fi
mycket vittgiende foljder ? Varfor gor vi fel ?
Vi kan gora fel av trotthet, utmattning, sjukdom. Vi kan gora fel, ddrfor att vi av nigon
anledning dr missbelitna med arbetsledningen
eller forhillandena pi arbetsplatsen.Felen kan
givetvis ocksi. bero pi ren teknisk okunnighet.
Men de flesta av de fel som begis i arbetslivet
gors av folk som dr vid god vigor, har filtrdff'
lig teknisk utbildning och inte har nigon anledning att sabotera produktionen. "Pi varje
kontor eller i varje butik, hur mdnstergillt ddr
dn mi vara ordnat, sker dagligen en massa
misstag, till vilka t. o. m. de mest sdkra och
vana bland personalenbidrar", ldste man fot
en tid sedani en personaltidning,som utges av
ett av landets storsta affarcf.oretag.
Det ir som om nigon liten okynnig eller
illasinnad kobolt i virt eget inre ibland grep in
och trassladetill det for oss. Llt oss filrsoka
gripa detta mystiska vdsen pi bar gdrning och
syna det en smula i s<immarna.
Felprestationerna 2ir psysiskt betingade

Varliir gdr ai uargar . .
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uppDet dr Sigmand Freud.,psykoanalysens
hovsman, som ha,r fortjdnsten att ha lagt grunden till det psykologiska utforskandet av de
minskliga felhandlingarna. I sin 1904 skrivna
och tjugo ir senaretill svenskaoversatta bok
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oss gripa den lilla hobolten och syna ltorzon i si)tnnrartta.

"Vardagslivets psykopatologi" har han skildrat
och analyserat ett stort antal felprestationer,
t. ex. glomska av eljest vdlkinda ord, namn
eller foresatser,felsdgning, felldsning och felskrivning, forliiggande av foremll, vissamisstag
mot bdttre vetande. Sidana felprestationer,sager Freud - mi.h2inda med nigon overdrift
men i stort sett sdkedigen fullt riktigt - "har
alltid mening och tend.enr". De tjdnar bestdmda
syften och framgi.r ur en inre situation, som i
regel bestir av en psykisk konflikt, vars egentliga natur av vissa skeil dr forhindrad frln att
komma direkt till uttryck och som deirfor begagnar sig av ett indirekt framstdllningssdtt. Si
glommer man t. ex. envist namnet pi. personer,
som man har anledning att inte tycka om, man
kommer inte ihlg attutfora foresatser,som man
egentligen helst ville slippa, man forlagger
eller tappar foremil, som plminner om mdnniskor, som man blivit ovin med. Man stiger
pi fel tig, om man hellre vill stanna hemma
in resa bort eller ocksi kommer man for sent
till stationen.
Siirskilt belysandefor den okynnige koboltens
verksamhet dr de felsdgningar och felskrivningar, som vi si. ofta gor oss skyldiga till. De
dr i stor utstrickning, om ock inte alltid, som
Freud anser, resultatet av virt psykologiska
tillstind och avslojar pi ett mhnga ginger over-

raskande och ibland ganska obehagligt sdtt
vira dolda tankar och avsikter, vfui h-emliga
problem och konflikter.
Om t. ex. en dam siger om sin make som
just tillfrisknat frin en magikomma: "Jo, tack,
han ar si kry nu, ha,n kan d.ta och dricka vad
jag vilI", si ir det ingen hemlighet vem som
miste lyda den andre i det dktenskapet.Att en
gift kvinna vid presentationenav misstag ndmner sitt flicknamn kan vara ett tecken pi att hon
finner sitt dktenskapotillfredsstdllandeoch umgis med planer pi sHlsmassa eller Idngtar
tillbaka till tiden fore gifterm6.let.
Aven nir vi skriver stir dolda avsikter pi lur
och tar sig vid tillfiille uttryck i form iv feIskrivningar, svirigheter att forma vissa ord och
bokstdver etc. Den svenskalikaren dr Alfhild
Tamm har skildrat fall, d8, det varit omojligt
for barn att skriva bestimda bokstdver och
siffror ddrfor att de hingt sammanmed olustbetonadeupplevelseroch minnen, och professor
Alf Nyman i Lund har berittat anekdotenom
den lundensiskevetenskapsmannen,
som omojligen kunde skriva bokstaven H riktigt, emedan
han en ging hade blivit hindrad i sin akademiska karridr av en kollega vars fornamn och
efternamn bbrjade med H.
Olycksfall och olyckstillbud
Ndra besldktademed felprestationernadr de
mer eller mindre allvarliga olycksfall och
olyckstillbud, som inte hor till ovanligheten i
arbetslivet och som i hog grad tilldrar sig arbetspsykologinsintresse.Den amerikanskaldkaren Flanders Dunbar har agnat detta dmne ett
"Man
flertal uppmdrksammadeundersokningar.
vill gdrna", sdger hon, "skriva olycksfallen
enbart pi. de tillf.alliga miljofaktorernas konto,
men genom psykologiska studier har man kunnat visa, att detta ar lLngt ifrin hela sanningen,
eftersom man pi det sittet inte kan forklara
det fullt bevisadeforhillandet, att vissa mainniskor dr betydligt mer utsatta for olyckor
dn andra".
Aven detta uppslag g&r direkt tillbaka till
Freud, som i sin ovan ndmnda bok analyserar
en del skenbart tlllfalliga olyckor och kommer
till det resultatet, att omedvetna krafter och
tendenser hdr driver sitt spel. En ung gift dam
dansar t. ex. pi en bjudning en regelrdtt cancan
till gdsternasstora fornojelseoch mannensstora
fortret. Efterit forebrir han henne och sdger,
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psykologiskutan juridisk - och sedan var det
slut med olycksfallen for den ungemannensdel.
Varfiir

giir vi fel?

Felprestationeroch olyckshiindelseri arbetet
har alltsd. en uiktig men ofta dold. kiilla i olustkomplex och konfliktspiinningar au olika slag,
Den arbetareso?ninte bara har en sund ktopp
utan ocksfren sund.sjiil, fri fri'n trassel, minderai)rdeski)nslor, osiikerhet, fruktan, oli)sta sfiinningar och ouppklaradepersonligaproblem, har
ocksd.formfrga till den sakligt inriktade upprndrksambet'ocbden koncentration pn uppgif'
ten, som utgor den biistagarantin rnot fel' ntisstag och olyckor. "Olycksfiglarna", de som
f6rfiiljs av oturen och stdndigt rikar i brydEn ang dant dansar cancan . , . och bryter benet,
samma situationer,dr vanligen mdnniskor, som
b2ir pi ouppklarade problem av ett eller annat
att hon uppfort sig lattsinnigt - och dagen
slag. Ledningen inom de stora foretagen pi
efter bryter hon benet. Det var enligt Freuds
affirslivets och industrins omride har ocksi
sdtt att se ett f.all av omedveten sjdlvbeborjat inse detta i stigande grad och genom
straffning.
skilda itgdrder, t. ex. anstillande av psykoloFlanders Dunbar vill betecknabendgenheten giska konsulenter,tillgodoser man personalens
att rika ut for olycksfall som "ett ikta synbehov av mentalhygien. Det ir inte bara hudrom", d. v. s. en verklig karakteristisk sjukmant, utan det betalar sig dven utomordentligt
domsbild. I de stora amerikanskaindustrierna
bra rent af{drsmissigt sett.
har man satt ig&ng med omfaitande undersokningar av sidana fall och kommit till intressanta
M?inniskan och iidet
och praktiskt betydelsefulla resultat. Ur en
artikel i "Nation's Business"citerarvifoljande:
Felens och olycksfallens psykologi dr ocksi
"Mary Jones var anstdlld pi en stor fabrik
agnadatt sprida ljus iiver en friga, som dr lika
gammal som minniskosldktet, ndmligen probleoch ddr rFkade hon under fem irs tid ut f6r
met om "odet". Freud har latt oss, att dven
i medeltal sexton olycksfall om iret' Omsider
underkastadeshon en ingiende undersokning. de yttre hdndelserna,som "vi rikar ut for" och
som vi ofta anserbero pi slump eller tillfdlligDet visade sig, att Mary, som sjilv var minst
temperaen
lika
het,
i minga fall dirigeras inifrin, av vir egen
hade
sagt temperamentsfull,
mentsfull far. Och de drabbade ofta samman. instillning, vira sympatier och antipatier, vira
komplex och virt sinnestillstind i vidaste meNdr fabriksledningenlyckadesovertygaMary
ning. Pi sdtt och vis dr vi faktiskt "skyldiga"
om att orsakentill de minga olycksfallenkunde
inte bara fijr vad vi gor utan ocks&for vad som
vara bristande sinnesjdmviktorsakad av forhilhdnder oss.
landena i hemmet, tog Mary ett drastiskt steg.
egen
sig
skaffade
och
hemifrin
flyttade
Hon
Diktare och filosofer har alltid forkunnat,
ut
for
rikat
inte
och har sedan dess
bostad
att virt odes stjdrna "bor inom virt eget brost",
nigot olycksfall."
som Schiller sdger."Minniskan forestdller sig"
heter det pi ett egendomligtklarsynt stdlle hos
I ett annat fall var det fritga om en ung man,
jimt
jdrnvdg
den amerikansketdnkarenEmerson,"att hennes
och
som var anstilld vid en stor
ode bestimmesav for henne frdmmande faktooch stdndigt rikade ut fijr olycksfall, vilket
arbeteman dn sattehonom till. Undersokningen rer; hon tror det, emedan sammanhangetdr
henne fordoit. Men i verkligheten ligger den
uppdagade, att han, ndr han gifte sig, hade
hon skall mota som fro i hennessjilshdndelse
som
linat en summa Pengarhos en Procentare,
liv, ty det som hdnder dr endastforkroppsligansog ut honom pi ett samvetslostsdtt. Hir tog
det av det tinkta, och vad vi begiir av oss sjdlva
man procentarenunder behandling dock inte
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Pensionerad.e arbetsledare ocb atdelningens styrelJe,
Foto Sch6nning.

Iliisttriiff rred arbetsledare.
Yeteraner vid Bofors
Fredagen den 18 septemberhade avdelning
Ir3 ^v SverigesArbetsledareforbundanordnar
en "ftdff" for pensioneradearbetsledare.Som
huvudpunkt pi programmet stod ett industribesiik pi Kilstaverken, dir ingenjor Caspersson
redogjorde for anldggningarna. Ddrefter foretogs en rundvandring genom de olika avdelningarna. Diskussionerna och den noggrannhet
varmed deltagarnastuderadede olika detaljerna
i anldggningen visar, att intresset for foretaget
och vad som ddr tilldrager sig fonfarande finns
kvar hos dessaveteraner.
Efterit samladesdeltagarnasom avdelningens
gdster till en gemensamsup6 pi Stadshotellet.
Se bilden hdr ovan.
R, L.

Arb etar"kydd" Jonf eren s
vid Nohab
Inom Nohab brukar irligen en arbetarskyddskonferens anordnas med deltagande av avdelningschefer, arbetsledare, skyddsombud och
representanterfor de fackliga organisationerna.
Den 9 oktober avhiills irets konferensi Folkets
Gjutare A. Emanaelsson, prydd rned ArbetarsAydd.sli)reningezs
'fdrtjdnntechen, ongiuen
au ingeni1r Bidre t. a. och yrkesinspeLtdr Landgren r. /. Nohabfoto L.-G. Ericson.

Hus. Konferensen, som samlat ett stort antal
deltagare, fick en sdrskilt hogtidlig prigel genom att gjutarenAnders Emanuelssontilldelades
Foreningens for Arbetarskydd fortjdnsttecken.
Herr Emanuelsson,som for nigon tid sedan
ldmnade sitt uppdrag som skyddsombud,har
verkat inom Nohabs sikerhetstjdnst under ett
tjugotal ir. Yrkesinspektor G.-,{. Landgren,
Boris, overldmnadefortjinsttecknet och framforde samtidigt yrkesinspektionenstack till
Emanuelssonfor hans insatserinom arbetarskyddet. Yrkesinspektor Landgren holl direfter ett
mycketintressantanforandeom samarbetetmellan arbetsledareoch skyddsombudoch besvarade
i samband ddrmed nl,gra frl.gor.
Ingenjor E. Biire rapporterade om skyddskommitt6ns planer for en aktivisering av arbetarskyddet och berorde nl.gra planerade Ltgdrder. SkyddsombudetJ. Larsson framforde ett
forslag fri.n skyddskommitt6n om att pi de
storre avdelningarnainr6tta interna skyddskommitt6er, bestiende av representanter
for arbets^
befdl och skyddsombud.
Forman S. Svenssonframforde onskemil om
att intrdffade olycksfall och olycksfallstillbud
delges samtliga avdelningschefer,arbetsledare
och skyddsombud,di ddrigenom en hel del ldrdomar vinnes.
Den mycket givande konferensenavslotsmed
en visning av filmen "Att doda ett barn".
L-n
Ocksrfl en venkm&istare
- "Varfor kallar dom Petterkvist for verkmdstare,egentligen?"
- "Han har ont overallt."
Vatfiir

sid.39.
giir vi fel? ports..frdn

erhiller vi alltid. Det som sker dr avtrycket av
vir egen stdmpel. Det passar oss som virt
skinn."
Psykologin har nu kastat vetenskapligt ljus
over detta tidigare intuitivt anade forhillande.
Den har dessutomvisat att "odet" inte alltid
dr s6. obevekligt och ofri.nkomligt som man
trott utan i minga fall kan dndrasoch dirigeras
i gynnsammarebanor. Om det som hinder oss
ir avtrycket av vhr egen stimpel, si kommer
det an pi hurdan denna steimpel ir. Om dess
prdgel ir ogynnsam, si kan den dndras och hdr
har mentalhygien och karaktdrsfostran en stor
och tacksam uppgift att fylla.
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Ett slag ltir konsten
Genornden eAonomishaocb dirmed socialautjiimning som tkett i ahrt land iir konstenfi ung aft bli oar
mans egendom. I uarje arbetarehemf innt numera
Aonstuerkp2 uiiggarna.Det finns god'och dilig konst'
lag f drddmerinte Hdtorgskonrten,den iir en etapp,ett
med.el till nhgot biittre. Och liknm i de flesta Aul'
turella fr7gorna tarierar srnahengudskelou.
Alla boforsare iiro kiinslomihsigt mer eller mindre
uarierar.En
hnutna till f dretagel.Samhi)rigbetskdnilan
del jobbar en kort tid, andra ger sin mannakrafti bo'
lagets tfdn$. lag tinker pd d'engamle penioniiren tom
med. barnsben bdriade sin awtiillning. De fletta som
aarit anstlillda en liingre tid oill i itt ben kga nfrgon
bild som knyter an till d.endagliga eller liasgiirningen.
Som udckerntinnen,tom stiirker bandensLuiilhot pensioniirensom d.enaktiue.
Friln denna summariskt enkla inledning till p//delnr
Aiirna. lag illl hdrmed.fdreslL, att B-fulent redahtiorz
eller annan representatiu fdrtamling skulle :tiilla sig
i spetsenfdr ut(aand.el au bestiimtantal grafi:ka blad
i nart-u)tt ao aiilhknda, fdrsuunna och nuaarandeBofort-exteridreroch interi|rer. Siika kontakt med goda
honttniirer, bl. a. finn: aktiua honstniirer i Karlskoga
sont kunde tat i antprLk. Motto: God konst till 6aerenshomligapriter.
Ifall fdrslaget realiseradeshunde kon$en gi)ras liitttillgi)nglig fdr alla inkomsthategorier genom hiiilp
medelst budgeten.Tror fdrslaget ir genomfi)rbart bara
nLgoninstansuille gh i briiscben.
,,Nouis,,
Soorr
Det fdrslag, som "Novis" vlckt med sin frhga, dr
mycket gott och B-pilens redaktion skall fijra detsammavldafe.
Frigan om utgivande av ett album, eller snarareen
"mapp", med bilder frin Bofors Nobelkrut och Karlskoga-trakten i litografi, etsning eller firgtryck, har
redan tidigare diskuterats, ehuru i nigot annat sammanhang. De fdrslag som hittills framkommit ha
strandat pi grund av kostnadsskll och osikerhet om
upplagans storlek.
Framstdllningen av en pHt till ett grafiskt blad,
exempelvisen etsning, dr relativt dyrbar och avdragen,
trycken, bli ocksi timligen dyra. Man kan berikna
minst ca 25-30 kronor per st. En litografisk plit
eller sten fcir fiirgtryck kostar likaledes ganskamycket
i framstlllning och endast ett fetal speciellatryckerier
ha sedan mdjlighet att trycka de fiirdiga bladen. Med
modern klichdteknik kan man emellertid trycka utomordentligt vackra reproduktioner i fd,rg (3- eller fler-
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vfirar,
f?irgstryck) eller svarttryck med de finaste toner oci't
val<ireritergivna. Fir man en tillriickligt stor upplaga
bestilld, kunna dylika reproduktionersdljasfd,r nigra
kronor, hiigst kanske8-10 kronor per blad uppfodrade p& kartong. Fdrsziljningsprisetblir naturligtvis
ocks&beroendepi konstndrensarvodesamttryckningsfcirfarandet,eftersomsvartvitt-tryckendastfordrar en
klich6 (tedigen billig), medan fdrgtrycket kriver
flera klich6er.
medgiRedaktionenhar inhdmtat bolagsledningens
vande att ge ut en bildserie i enlighet med "Novis"
fcirslag.Vi b6rja serienmed den vackra utsikt 6ver
Timsdlven och Bofors bruk, som konstndrenM. G.
tecknadefrin Backa-landet.
AnckarswdrdDe 183O-talet
Vi ha ocksi ;6kt kontakt med ett par ^v Karlskogakonstndrerna och bett dem teckna eller mila nigra
passandemotiv. I ndsta nummer av B-pilen hoppas
redaktionenddrfdr kunna ldmna litet utfdrligare uppgifter om den fdreslagnaserienav konstndrligabilder
till "civerkomligtpris".

Stadsbiblioteket

i Trollhiittan

Ett uttalandei sitla numret au B-pilen har aiickt en
del fi)rst)imning och fdrargelse hnr p2 Nohab. Det
giiller Doktor Knut Hagberg: SsiAt om gamla Tingshuset.Han siger: "Det iir mycAetsom iir seudrtkring
Trollbiittan; knappafi ttaden tjiilu, fatt dess fiadsbibliotek torde aara ett rehord au arhilektoni:k fulbet;
men iilaen ned.anfdrde forna fallen och landskapett
ttoralinier..."
Vi kan inte tycAa,att StadrbiblioteketinnebarnIgot
rekord i det lallet. Det iir taiirtemoten mycket uacker
och stilig byggnad',tycher
" L € t S " m . ' fl .
Socrr

Det finns ett gammalt klokt ordspr&ksom seger,att
om tycke och smak skall man ej diskutera.Detta gdller
icke minst arkitekfur, ddr den ene tycker, att de senaste
irtiondenas"funkislidor" dr underbartvackraoch inte
alls kan fiirsti sig pi ?ildrebyggnadet med tinnar och
torn, medan den andre tycker att byggnader av ststndmnda typ iir det vackrastesom finns. Uttalandet om
Stadsbiblioteketf&r alltsi sti fijr fiirfattarens egen rdkning, men redaktdrenvill endastfiir sin personligadel
tilld.gga,att han sett bide vackrare och mera sevdrda
Detta fylbyggnaderi Trollhdttan an Stadsbiblioteket.
ler emellertid en mycket stor funktion i stadenskulturella liv, och det dr ju huvudsaken.Kanske lven de
[rade kritikerna kan instdmma i vir isikt om att
innehhllet i byggnaden?ir b&devackrare och vdrdefullare d'n den yttre arkitekturen.
Red.
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Bolorsverken
Som redan meddelades i fo:'ra numret av
B-pilen, hijll Forslagskommitt6nej nigot sammintrdde under 3:e kvartalet, emedan inga nya
forslag inkommit under sommaren.Mot hosten
borjade tydligen uppfinnarna och forslagsstdlluna att "vakna", ty under oktober minad inldmnades ett stort antal forslag. Vid senaste
sammantrddetmed f6rslagskommitt6n, torsdagen den I november, behandladessilunda ej
Lindre an 2t f"orslagav vilka 7 tidigate behandlats och bordlagts.
Fiiljande 15 fiirslag belonades,medan r forslag avbojdes och 5 bordlades for utredning
betrdffande kostnaderetc.
1528Gyllstri)m, Gunnar,VK 2J; Anordning att
anvdndasvid instillning av hojd- och sidriktsbegrdnsning(Reg. z3/5)).
4509 Andersson,lob., D 30: Forslagtill tillvaratagande av varmluft i virmecentral (R"g
24/y).
2027 Ldou, Elon, VK 21.' Konstruktion av kulsvarvningsanordning(Reg. z6/ 13).
152 Bragd.dn,Erik, MEK: Konstruktion av strilningsskydd(Reg. zt /fi).
7094 Ericsson,Eric, MS 20: Invdndig placering
av plittihltta i trdskor (F'eg.2s/)3).
19099 Rossi, Aldo, VV 20; Konstruktion av
vinkelhylla (Reg. 33/53).
7982 Hi)gg, Nils, VT: Anordning fiir upprullning av brandslang(Reg. 3a/53).
795 Andersson,Knut L, MG z1: Fotbdttrad metod for riktning av trid, och konstruktion av
svetsfixturer(Reg. 37/53, 38/51).
20221 Buursink, I, KA 7J; Anordning fiir fasthillande av koppling vid glappmdtning (Reg.
40/fi).
7531 Ericsson, Eric, VF ZO: Kopieringsanordning (Reg. 4r/13).
3864 Karlsson, Gastau, VV z0: Anordning vid
rundslipmaskiner for slipning med passbitsinstdllning (Reg. z/ )3).
2763 Eriksson, Verner, VV z4: Metod for att
bittre kunna utnyttja slipskivor i rundslipmaskin (Reg. a3/)3).

3645 Saensson,Nils, VA2O: Anordning fiir
vixling av kopieringsmallar vid kopieringssvarvning (F.eg. a/fi).
2212 Pettersson,Elis, VK 10:.Delningsanord.
ning vid skdrpningav slitsfrdsar(Xetg.4S/Sl).
Den sammanlagda beloningssumman for
'
ovanstiende forslag utgjorde 950 kronor.
Kommitt6n diskuteraded,venfrhganom okad
en ftlga
propagandafor forslagsverksamheten,
som dven kommer att behandlasi annat sammanhang.
Lbg
Nobelkrut
Forslagskommitt6nvid Nobelkrut sammantrddde den 10. 9. 7953 varvid tvi bordlagda
och fem nya fiirslag behandlades.
Det i B-pilen m 2f 1953 omnimnda f6rslaget
om inrdttande av en sprutmilningsverkstad for
bilar hade av direktionen icke ansetts ekonomiski motiverat.
Av de fem nyinkomna forslagen rekommenderadesfoljande fyra till beloningar:
50452 Knut Karlsson,NVA: Forslag till utsugningsanordningdirekt vid kolven vid liidning
av lidor (Reg. 5z).
54s49 Gilbert Schyrnan,R,4; Forslagtill banderolleringsapparat for mintdndarburkar (Reg.
59 a).
54549 Gilbert Schyman,Rl; Fiirslag till verktyg fiir aptering av sidskruven till 20 mm
brandtindror (Reg. 59 b).
54676 Louise Diiwe, Rl: Forslag till tempoindring vid fernissning av tdndskruv (Reg.
60).
Forslagsndmndenbeslot vidare att nytt Propagandaanslagskall utarbetasoch att sammantrdde skall hillas i borjan av vale minad.
Erg'

o

BHBVIAIIA
Rrs
Signaturen
har dnnu inte givit sig tillkinna, trots att han
(hon ?) har ett honorar att hdmta for en limerick.
Vore det inte ldmpligt att fL detta honorar
som en extra liten julklapp ? Ring Redaktoren,
tel. Bofors 1567 eller skriv en rad, si sdnda vi
honoraret omgiende.
Red..
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Direktiir
Eric E. Lundin
Sundspall

I. A, Bergstri)rn
Bofors

F. l. Hedenquist
N obelhrut

D. l. Ltrsson
Bofors

A, S. Landstri)tn
Bolors

I

*

Bergstritna,lonas August, (f . I juli 189), d. 24 sePt.
r953), anstdlldesi aug. 1943 i MekaniseradeStilgjuteriet ddt han arbetade som mejslare, bldstrare,
manganslipareoch svetsaretill sept. L951, dL han
Hdr arbetadehan som
till Kilstavalsverket.
<iverflyttade
fdrridsarbetaretill sin bortging.
Hedenquist,Frant lulius, (fddd 23 okt. 1901, ditd 24
okt. r93l), var iren l9r5-r922 anstllldpi Elektriska
avdelningeni Bofors. Efter 9 ir i USA iteranstdlldes
han 1932 som elektrikervid Boforsverken.I j:oli l94r
blev han fijrman pi Elektriskaavdelningenvid Nobelkrut och utnlmndes 1948 t|tI verkmdstarepi samma
avdelning. Under tre perioder, i'ren 1937-L939,
tjZinstgjordehan pi bolagetsuppdrag i Persienoch avrestei mars 1953 i liknande uppdragtill Egypten,dZir
han befann sig vid sin bortging.

+

Direktor Eric E. Lundin, AB N. O. Ronne t
Sundsvall,den firma som sedanmitten PF,tglotalet skoti Bofors civila fors2iljningpi Norrland,
avled den 2 sept. 1913 eftet en bilolycka'
Direktor Lundin var fodd i Hornefors, Visterbottens ldn, den 4 nov. 1893. Efter handelsutbildning och studier vid industrier i England,
Tyskland och Sverige,kom han 1924 till Sundsvall som kontors-och forsdljningschefvid firma
N. O. Riinne. Nlr denna firma senareombildades till aktiebolag blev hans dessverkstdllande
direktor och igare. Direktdr Lundin var en
synnerligendriftig och skicklig affdrsman och
en god organisator, och hans erfarenhet och
kunnighet togs dven i ansprik av andra foretag
inom de branscherhan arbetade.Ndstan all sin
tid ignade han emellertid at sitt eget foretag,
som han arbetade upp till en av de fornimsta
grossistfirmorna inom stil- och byggnadsbranschen.Som representantfdr Bofors nedlade
han ett mycket stort och intresseratarbete och
hans bortging innebar dd.rfor en svir och beklaglig forlust dven for virt bolag.
*
lVablstrdrn,
GustauGerhard,(fddd 6 juli 1890,dcid

Larrton, Daaid.lohannes,(f. 23 juni 18p8, d. 24 sept.
L953), anstdlldesi naj 1.936som milare pn Byggnadsavdelningenoch innehade denna sysslatill sin
bortging.
Lundstrdrn, Ake Sigfrid, (fitdd 15 febr. 1912, dtjd
18 okt. L9r3), anstdlldesI jull 1927 som bitrddande
vaktmlstare pi Bofors Hotell, civerflyttade 1929 tlll
filnings- och monteringsavdelning,
Kanonverkstadens
ddr han arbetadetill sin bortging. Ar L952 erhcillhan
medalj och gratifikation fd,r 25 tjd.nstefu.
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G. G. Wablstrdm
Bofors

28 okt. l9r3), anstilldes
i aprll l9o4 som smideshjnlpare i Smedjan vid
Bofors,varifr&nhan senare d,verflyttadetill Transportavd. som transportarbetare. Denna syssla
innehade han vid sin
bortglng, dock sjukskriven de senasteminaderna.
Vid y'ubileet L946 erh6ll
han medalj och gratifikation f6,r 42 tjdnste&r och
hadeslledesca 49 tj'dnste&r vid sin bortglng.

oUeteraner
slfttslutat
s{ntjansf,+

Adofi Andersson
N obelkrut

K, O. Andersson
Bofors

S. A. Fred.riAsson
B of ors

K. A. Green
N obelhrut

Andersson,Adolf , (fodd 2 nov. 1886,pension3Ookt.
tg>l), anstdlldes1905 p3"Acetonfabrikenvid Nobelkrut och arbetadeddr samtpn tv2itt-och malningshuset
till 1908. P3.sistndmndaavdelnins arbetadehan iren
1913-1920, di han dverflyttade till Martinverket i
Bofors. 7926 Ftterkomhan till Nobelkrut, nu till kokhuset p& Nitrocellulosaavdelningen.
Di bolaget 1930
bdrjade tillverkningen av lacknitrocellulosa
dverfcirdes
han till tryckkokningen,ddr han arbetadetills han avgick med pension efter ca 44 tjanstelLr.Vid jubileet
erhdll han medalj och gratifikation fcir 37 tjanstelr.
Andertson,Karl Otto, (f. 2 sept. 1886, pension1 okt.
1953), arbetadefcirstagingen i Bofors mars 1974juni r9l9 p& Byggnadsavdelningen.
Aterkom i jan.
1921 ti[ Stilgjuteriet som gjuteriarbetare,men rjverflyttade senaretill Byggnadsavdelningen
ddr han arbetade som grovarbetaretill uppnidd pensionsilder.Vid
jubileet erhcjll han medalj och gratifikation fcir 31
tjinste&r och hade s&lunda38 fu i bolagetstjinst ndr
han avgick.
Bji)rk, August Ludaig, (f. 20 juni 1886, pension 30
juni L953), anstd.lldesi aprrl 1940 som ordningsvakt
vid Tidaholmsverkensamt tj?instgjordeunder de senare iren som nattvakt. Avgick vid uppn&dd pensionsilder.
Er)ksson,Erik Henning, (f. 11 okt. 1886, pension 10
okt. 1953), anstilldesi nov. 1917 i Stilgjuterieti
Bofors, varefter han 1928 civerflyttadetill Valsverket

A. L. Bjarh
T idaholntsaerhen

E. H. Eriksson
'
Bofors

IVihtor Jansson
Bofors

C. B. Johansson
N ohab

som betarei bethuset.FrLn L942 till avgingen med
pension har han tilltrett flera olika avd., de senaste
8.renfr8.n 1951 som stddarei Hdrdverket.Han erhdll
vid jubileet medalj och gratifikation fcir 2p tjlnsteir
och rdknadesilunda 36 tjlnsteir nir han slutade.
Fred.rihston,Gu$aa Adolf , (f . 24 aug. 1886, pension
1 sept. I9r3), anstdlldesi nov. 1903 som smidesarbetarei Bofors, men riverflyttadesenaretill Rtjrverkstaden som revolversvarvare.Frin aprrl 1945 till sin
avgFLng
med pensiontj?instgjordehan som fcjrridsman
pn Automatavd. Vid jubileet erhdll han medalj och
gratifikation f'& 43 tjanstefuoch 1,953storamedaljen
fdr )0 tjlnsteir.
Green, Karl Magnut, (fttdd 26 dec. 1885, pension 2
okt. r953), arbetadepi Byggnadsavdelningen
i Bofors
7926-L927 och sammaavdelning i Nobelkrut 1929
och 1930. Ateranstdlldes1933 pi sistnlmnda avdelning, ddr han arbetadetill 1938, d5'han <iverf<jrdes
till
Ammunitionsavdelningen.1944-4i
tillhdrde han
Nitroglycerinkrutavdelningen och arbetade sista iren
p& Nitrocellulosaavdelningen,
tills han slutade med
pension efter ca 22 tjanstefu.
lanston, lViktor, (f'6dd 24 sept.1886, pension15 okt.
L953), anstilldes i juni 1.)26 som grovarbetarepi
Byggnadsavdelningen
i Bofors, varifrin han i juni
1944 iverflyttades till Centralfdrridet. Hdr var han
fdrridsarbetaretill sin avgSrng
med pension.Ar l95I
erhcill han medalj och gratifikation fcir 25 tjinsteir.
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D. E. Karlsson
Bofors

E. G. Persson
Bofors

Hilrner Olsson
N ohab

()skar

Kat ls.totl
N obelkrut

MariaV. Karlsson
Bofors

O. H. Sjdgren
Nobelkrut

lohanron, Carl Bernhard, (f6dd 3 juni 1885,Penslon
9 sept. I9r3), anstdlldesfu I92O pi Reparationsavd.
vid Nydqvist & HoLn, ddr han hela sin anst[llningstid
arbetadelom reparattir.Vid Nohabs lOO-irsjubileum
1947 erhijll han medalj och gratifikation fcir 27 tjdnste'
ir och rdknade s&ledes33 tidnste&rndr han slutade.
Karltson, Daaid Emanuel, (f .7 aug. 1888, Pension1
sept. 1p5l), anstdlldesi april 1916 som rdttare vid
Bjbrkborns jordbruk och innehade denna tjdnst till
dec.1947, di jordbruket ladesner. Han dverfiirdesd&
till Vikers AB och blev i juni 1949 bitradande parkmestare pi Bofors Byggnadsavdelning.Vid jubileet
1946 erhdll han medalj och gratifikation fcir 30 tjdnsteir och hades&lunda37 tidnsteir ndr han slutade.
Karlsson,MariaVilhelmina, (f . 30 maj 1893,pension
1 sept. 1953), tjlnstgjorde alltsedanhon i febt. 1923
anstllldes vid Bofors, som stederska.Fru Karlsson
erhcill medalj och gratifikation fdr 25 tid'nsteful)48
och rdknadesilunda 30 tjdnste&rndr hon pi grund av
sjukdom f <irtidspensionerades.
Karlston, Oskar Georg, (fddd 9 okt. 1886, pension
i Bo9 okt. 1953), arbetadepi Byggnadsavdelningen
fors sommarent9l6 oCh anstilldes L924 vid Nobelkrut pl Nitrocellulosaavdelningen, ddr han tlll L932
arbetide pl bomullstorken och saltmalningen. Han
tiverflyttades da till tv?itt- och malningshuset,ddr han
arbetade till sin avglng med pension efter ca 30
tj[nstelr. Medalj och gratifikation ftir 25 tjdnstelLr
erhiill han 1949.

N, I. lYahlgren
Bof ors

Han rdknadevid sin avglng
arbetatsom vagnsnickare.
ca 24 tjdnstelrrhos Nohab.
Olsson,Guttau Hilmer, (fddd 21 mars 1,886,pension
i
25 aug. l9r3), anstdlldesir 1908 som ugnsarbetare
Stilgjuteriet vid Nydqvist & Holm och hade denna
i Masysslatill L93r, dL han blev transportarbetare
1947
fick
harr
1O0-irsjubileet
vid
skinverkstaden'
medalj och gratifikation fijr 39 tianstehroch rdknade
siledes ca 45 tjdnsteFrrn[r han slutade.
Perston,EriA Gustau, (f6dd 9 nov. 1886, slutade 30
okt. 1953), anstdlldesr juni L949 som stddarei Stilgjuteriet, var direfter kranfdrareca 1,Lr, varefter han
iter blev stddarei sammaavdelninq tills han slutade
av ildersskdl.
Sjt)gren,OscarHenning, (fodd 2 jvlt 1887, pension
3r aug. 1953), arbetade 1904-1906 vid Sigen i
Bjcirkbornoch t9o8-t916 som eldareoch pressareI
Hdrdverket i Bofors. Sistndmndair civerflyttadehan
till Nobelkrut som ingpanneeldareoch innehadedenna
sysslatills han avgick med pension efter ca 46 tjdnsteir. Vid jubileet L946 erhoIIhan n-redaljoch gratifikation frir 39 tjd'nstehr.

lYablgren, Nalanael lgnat)ut, (fodd 27 sept. 1887,
pension 1 april L953), arbetadeunder skolferierna
rs99 och 1900 vid Valsverketi Bofors och anstdlldes
1902 som k2irnpojkei Stilgjuteriet.Han arbetadedirtiII 1939, di han
efter i Valsverketoch Smidespressen
<iverflyttadetill Transportlagetsom bilhandrdckning.
Frin maj L946 till sin avg&ng med pension tillh<jrde
Transportavdelningen.Vid jubileet 1945 erholl
han
18p1,
pension
Larsson,Viktor Adolu, (fiidd 12 sept.
8 sePt.1953), anstdlldesiLr1929pl Snickeriverkstaden han medalj och gratifikation fdr 45 tjdnsteFnoch 1913
vid Nydqvist & Holm, ddr han hela sin anstdllningstid storamedaljenfor 52 tjdnsteir.
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Nohab
Anstelld

,-r"5r,*r"rrfu@
E,oforr,oerhen
Anstdlld

Januari.
l. Reinholdsson,Knut Ragnar, Kontorist
2. ldrn, Gottlieb Bernbard'Algaton, Gravdr
4. Nilsson, Albin, Svarvate
l). Petlertson, Knut Hialmar, Bitr. f<irman
14. Linder, Anders Gi)sla Yngoe, Lab.-vakt
16. Erihuon, Daaid. Mattias, Triarbetare
t6. StLlberg, Erik Mauritz, Klingskirpare
!9. Karlston, Gustau lulias, Tnnsportarbetare
l). Lesonen,Heikhi, Krankopplare
24. Edgren, EriA Valdenzar, Avsynarc
26. Karlberg, Gdsta Alfred, Tempoavsynare
28. Hehing, Harald. Alexius, Fdrman
29. Karltson, Oskar Ragnar, Svarvare
30. Lutbruan, SaenGdsta,Konstruktijr

1936
L919
194L
1927
L948
L940
1949
19rO

19r3
L937
Lg40
192'
1935
L9i'

Februari.
L940
7. Aronrson, Esler Maria, Stdd,erska
1918
7. EArnan,Ragnar FredriA Fritiof, Filarc
1952
9. I i)rgensen, Ad.olf S6ren, Ktankopplare
t945
t5. Vamsad, Elof , Arbetsstudieingenjiir
1946
18. lohanron, Nih Ragnar, El. monttir
1943
21. lernberg, Berta Maria, Stdderska
1924
2I. Palmqoist, Soen EriA, Flrman
22. Gut taasson, D agmarLinn da Mar i a,Stiderska L943
1923
27. Brask, Henning Hialmar, Dammvakt
Mars.
S. Si6berg,Per GustaaRagnar, Handformare r g 2 3
9. I obant son, Art u r V alent in, F<irr&dsarbetareL9L9
tl. Malmstrdm, Kar I Bertil Emanuel,Kanonborr. L926
t9rL
12. Olston, Erih Einar, Fiirrndsarbetare
'1.3.
1950
Karlsson, Karl Leonard, ForcS.dsman
194r
L1. SAoog,Esler Kristina, Stiderska
L93r
26. Forsberg, Axel Ernanuel, Div.-arbetare
Nobc,lkrut
Januari.
1947
21. Glaas, lobn, Krutbruksarbetare
26. St or m, D agmarEl i ub et b ( Li sa),Krutbr. -arb. 1 9 4 r
L928
29. Erneui, Karl Guilaa,Ingenjdr
Februari.
r935
l. lohansson,GustauUao, Krutbruksarb.
L9tO
2. Blom, Erih Einar, Krutbruksarb.
8. lohantson, Per GustaaGunnar, Ingenjiir 1928
1929
12. Sjlfirand, Karl Birger, Apparatskdtare
1"948
28. Andertson, Sigrid Elisabetb, Stdderska
Mars.
1934
lo. Darnberg, Nils Paul, Apparatskcitare
1o)7
20. Nystri)m, Karl Georg, Reparattir
22. T ornberg, D oI tti t z V alI ent in, Krutbruksarb. L g 2 0
19'L
2). Groste, Hans, lngenjdr
1918
24. Sandkuitt, Otcar Teodor, Verkmdstare

ir
Januari.
1950
i. Karlsson, loban Alfred, Godsdragare
4. Augusttson,Gurlaa Arnold, Radialborrare 1 c ) r o
Februari.
1 c ) 1a
14. Olausson,Axel Euald, Avsynare
28. Borg, Axel Melker, Fcirr&dsarbetare
19r3
Mars.
r927
). Fort, Knut Georg, Plitslagare
!3. Sandblom,Nils Teod.or,Inkdpschef
1 9 18

Tidoholneoerken

Februari.
L. Lidberg, Alfons Gottbard Ferry, Svetsare 194I
1936
24. Lust, Frits Elof , Reparat<ir
Mars.
I94l
2o. Sandberg,Oliaer Alarik, Grovarbetare
UVA
Februari.
). Eriksson,EriA Artur, Frlsare
Mars.
Lo. lobantson, Nils Axel Birger, Chaufftjr

195o
1943

Wcd,anlerhen

Januari.
5. Guilaatson,Holger, Smdltare
8. Perron, Signe, Std.derska
29. Anand,er, Gi)fia, Fcirr&dsarbetare
Februari.
28. Ortjd, Elsa, Stiderska
Mars.
7. bstenton, Bengt, Tjd.nsteman
27. Lindquitt, Daaid, Hantlangare

1937
1947
1942
1949
194r
1937

Litterutwr
Sll)kten Geijer jiimte dottersliikterna aon Geiier
och af Geijerstam, av Lennart Geijer. Stockholm 1953.
Sekreterareni Geijetska sliktfiireningen, ombudsmannen i SIF, jur. kand. Lennart Geijer, har nyligen
givit ut en shktkriinika med ovanstiendetitel. SlZikten
Geijer har djupa rdtter i den vdrmlindska bygden,
och dess medlemmar ha spelat betydelsefulla roller i
historia. Ett 60-tal medlemmarha
bergshanteringens
silunda burit titeln brukspatron,och ett stort antal
jiirnbruk och girdar ha 2igts av sldkten. Men ocksi
inom andra vetenskaper,konst och litteratur, ha
Geijrarna visat sig framst&ende;klarast lyser givetvis
namnet Erik Gustaf Geijer. I. den nu fdreliggande
sllktkriinikan &terfinnas utfdrliga levnadsteckningar
av sllktens store mdn, frlmst Bengt Gustaf Geijer
till Uddeholm, stiftaren av Uddeholms sldktbolag och
stamfadertill de nuvarande6 sl?iktgrenarna,diiribland
de tvi nobiliseradevon Geijer och af Geijerstam.
Ocksn Bofors bruk skymtar i sliiktkrdnikan. Brukspatron Salomon Gottschalk Geijer fick genom sitt
giftermtl 1757 med Magdalena Ldfman, dotter till
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Wedaverkens arbetsledareklubb
1O'Arsjubileum
Fredagen den 6 november hade \Tedaverkens
arbetsledareklubb lagt sitt forsta decennium
bakom sig och jubileet firades med sup6 pi
RagnhildsborgsGisthem.
Ndr ordforanden, Carl-Martin Eriksson,efter
att ha gett nl.gra glimiar ur klubbens verksamhet under de gingna 10 iren, onskadevdlkommen kunde han med tillfredsstillelse hilsa
sivil direktcjr Sven G. Lind som dveringenjor
U. Molin och kamrer A. Flock frin \Wedaverken. Sodertdljesavd. av S A F representerades
av sin ordforande verkmdstare R. Ljung och
av herr
Wedaverkensindustritjdnstemannaklubb
rWehnert. Bland inbjudna gdster kunde ocksi
klubbens forste ordforande verkmistare H.
Gustavssonhilsas vdlkommen.
Klubbmdstaten,R. Granqvist, hade som vanligt all heder av sina arrangemangvare sig det
gAtd" bordsvisan i rebusform eller den (hm)
intellektuella trekampen. Arbetsledarnas egen
trubadur Algot Kullgren sjong visor och ledde
allsingen med extra glod och trivseln tycktes
vara allmitn.
Frin \Tedaverken overldmnade direktor Lind
en blomsterkorg och hoppadesi sitt lyckonskningstal pi ett fortsatt gott samarbete.Aven
heri \fehnert gratulerade med blommor frin
S. I. F:s foretagsklubb. Verkmdstare Ljung
frumbar Sodertiljekollegernas lyckonskningar
och gratulerade klubben till den uppskattning

I

brukspatronPehr Liifman, andelar i Bofors, ddr han
ocks& bodde de ftirsta hren av sitt dktenskap. Hans
broder, Johan Eberhard, gifte sig med brukspatron
Ltifmani yngre dotter, Anna Fredrika. ]ohan Eberhard blev tivermasmistareoch Directeur under Bergskollegium, fr&n vilken sysslahan 7763 tog avskedoch
bosattesig pi Bofors, ddr han i iuni l77O hade dran
att taga embt Kronprins Gustav (sedermera Gustav
III) och bjuda denne starkdl ur en prdktig silverkanna. (Se hiirom i B-pilen t949 r 3.) Aven m&
nimnas att brukspatron Carl Fredrik af Geijerstam
till Ribbingsfors och Gullspnng fu 1873 var en av
grundarna till Aktiebolaget Bofors-Gullsping, flera
ir ledamot av bolagets styrelse, fuen 1879-1'882
tillika disponent.
Denna sldktkrd,nika dr mycket intressant och ett
vackert forskningsarbeteligger bakom densamma.
Huvudskildringenrdr sig givetvisom sjilva Geijrarna,
familjens manliga medlemmar,medan de ingifta dro
relativt kortfattat skildrade.Om sistndmndahade man
mingen ging dnskatfl veta litet mer.
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sida, som direktiir Lind
frhn f.oreta"gsledningens
gett uttryck it i sitt tal. Frin Sodertdljeavdelningen tiverldmnadeherr Ljung en ordforandeklubba med S. A. F:s emblem.
Medan singen och si kallat "ljug" fortsatte,
arbetade tivlingsjuryn febrilt och i sinom tid
overldmnadesden nagnifika prissamlingen,vilken domineradesav ett "fiaspel", till de lyckliga vinnarna. Ett ev. deponerandeav trof6erna
i \Wedas prismonter lir vdnligt ha avbojts,

osikert av vem.
Och si blev det si sminingomtid for hemfeird.
s. N.

trwtigri rlfrlten
Suck

prfl avliiningsdagen

8471I X:son skakar betdnkligt pi huvudet,
ndr han oppnar avloningspisen och ser dess
magra innehill och den hiiga summan ph avrdkningsnotanoch utbrister:
"Idag onskar man ta mej katten, att man vore
d6dfodd - 6,hette Johan."

Seen: Sp"itnotog"l
En "nohabit" av gamla stammen vill ej ta
emot en "liter", forsedd med modern skruvkork, utan han begdr att fL en butelj med en
"riktig" kork i. "Yafi.or vill ni inte ha en modern butelj", ffi.gar expediten. "Nd, for de'
blev svaret.
blir si mocke snusi gd.ngerar.",

-

"Kan vi fi tvi munkar."

I
-

I)ansk liisiivning
- Altid alene og ingen Radio har NIor Ane,
bli'r det ikke lidt trist i Ensomheden?
- Nr-da - j"g har en los Tand, som jeg
vrikker paa en1angimellem !

Herr A: Ursikta direktoren kunde jag fh
ledigt nigra timmar i morgon for att folja med
min fru ut och julhandla7
Dir.: Nej:
Herr A: Hjdrtligt tack direktoren!

Karlstad 195). Nermans Trycksaker91293
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Medft;lj er sowtidningsbilaga

TIDNII{GFtiRDEAIISTAI.I.OA
II{OM
B0F0RSK0t{CERl{El{
Nr 4 . 1953

Boforsverken

I

FRAN
FURETAGSNIMNDER

emotseen avmattningi konjunkturern . Det torde emellertid icke fdreF6retagsndmnden
vid Boforsverken ligga nigon risk fdr en ekonomisk
hrill, under ordf<irandeskapav Herr kris motsvarandeden, som ridde p&
Ragnar Oltott, tnS,ndagend"tt 30 no- 1930-talet,
utan rdknarman blott med
vember 1953 sitt fjdrde ordinariesam- en lingsamt skeendeanpassningtill
rnantrddefdr 8ret.
en normal produktion,motsvarandeen
nedging i produktionsindexmed ca
10 %.Efter svenskafcirhillanden
Konjankturliiget.
skulle detta ungefdrligenmotsvaraen
Direktor Soltlman framhiill inled- nedging tlll t948 irs nivl.
ningsvis,att den utrikespolitiskasituaI England har under det sistahalvtionen i hdg grad piverkade de han- iret fdrhillandena vdsentlist fdrbiittdelspolitiska fdrh&llandena och dirrats. Produktionen har ste-grats,och
med den allmdnna koniunkturbilden. man har kunnat registreradkning av
Det skulle ernellertid fcira frir linet
exporten. Handelsbalansener atskilatt hdr bercira denna kompliceraJe ligt fcirblittrad, och detta gi.ller icke
fr8.ga.Framstdllningenskulle i st?illet trinst i fcirhillandetill dollarldnderna.
begrlnsastill en snabbskissijver kon- S3.sminingom torde man kunna emotjunkturfdrhillandena i de ldnder, som se iterinfcirande av konvertabiliteten
handelspolitisktvore av stdrsta bety- hos pundet och ddrmedfri valutahandelse frjr Sverige.
del. Lnportrestriktionernaha begrdnSenast vid friregiende fciretags- sats,och de frist?illdavarornaha under
ndmndssammantrddeerinrades om, det gingna iret 6kat fr&n 58 till75 %.
Det kan i detta sammanhangndmnas,
vilket inflytande konjunkturerna i
U. S. A. ha p[ f<irh&llandena
i Europa. att frilistningen i Sverige fdr ndrvaI U. S. A. befinner sig produktions- rande uppgir till 90 /p. Alla tecken
index fortfarande i topplnge, dven om tyda p& fortsatt gynnsamutveckling av
en viss nedging skett under sistahalv- fd,rhillandena i England, och man
iret. Under den allra senastetiden har hoppas,att detta skall sdtta spir i de
index fijr industriaktierstegratsett par handelsavtalsfcirhandlingar,
som i dagarna p&biirjas mellan England och
entreter
detta
tyder
pi
en
opti.och
rnistisk beddmnine
av den nd,rmaste Sverige.Det finns inte nigra problem
-dock
av st6rrer?ickviddinfrir dessahandelsframtiden. Det dr
sv&rtait fdrutsdga, hur 1954 skall komma att ge- avtalsfcirhandlingar,mer iin mdjligen
bekymret att bereda avsdttning fd,r de
stalta sig. Pessimisterna
tala om, itt
man fcir 7954 har att dkna. med rea- svenskaj ordbruksprodukterna.
lisation av en del av de stora lager,
Den ndst England stdrsta handelssom uppbyggts under senare8r, och parten till virt land at Vibtrythland.
att detta skulle medfcira en nedging i
Produktionen har hdr fortsatt att stiga,
produktionen.Under senarei.r ha kon- och jzimfdrt med fd'regiende &r f6,resumenterna i stor utstrdckning kcipt ligger en produktionsiikning med hela
varor p3. avbetalningoch dirmed har 1.0 /o. Exporten har vidare utvecklats
en ornfattandekonsumtionskreditupp- gynnsamt och har i icke ringa grad
stett. Detta fiirhillande kommer san- dirigeratstill sidana linder, som d.ro
nolikt att frir den nlrmastetiden verka industriellt underutvecklade.
Man har,
hdmmande pi kdpkraften. Att dcima trots det stora befolkningstillskottet p&
av rapporterfrfln U. S. A. skullevidare ca 10 miljoner flyktingar, lyckats rerustningskonjunkturerna ha n8.ft sin ducera de arbetslcisasantal frln 2,6
topp i btirjan av nista ir, och ddrefter miljoner fdr tvt tr sedantill endast7
bcjr man vil, om intet ofdrutsett ) 800.000 st. idag. Vdsttyskland6r i
sisom internationella fdrvecklingar fiirhillande till Sverige i f6rsta hand
skulle intrdffa, ha att s& smlnioqom viktigt som leverantdrlandoch Sverige

importerar diirifrin stora mdngder av
bl. a. maskiner och kemikalier. Vdsttyskland dr ddremot inte sammastora
avnd.mareav vl.ra produkter. Exporten
till Viisttyskland av vira skogsindustriella produkter gir fortfarande triigt,
ndrmastsom fcilid av den svira konkurrens,som fcir nd.rvarande
rider betrdffande dessaprodukter. Aven vad
ang5.rVisttyskland fcireligger svirigheter fdr oss att vinna avsdttninsf6r
vira jordbruksprodukter.
Vad betriiffar Franhribe, har detta
land fcir nanarand,estora ekonomiska
bekymmer.De politiska fdrhS.llandena
dro ytterligt instabila, och landet har
stora svirigheter att komma tillriitta
med medborgarnasfcirsdk att undandraga sig sin skatteskyldighet.Handelsutbytet med andn ldnder har
krympt och importen 2ir frilagd blott
tiLl ca.20 /6.
Vad ddrefter ang|r dststaterna,dt
det mycket sv&rtatt fi n&gotordentligt
grepp om de ekonomiska fcirhillandenai dessaldnder.Att dcimaemellertid av de uppgifter, som di och di
sippra ut frin dessaldnder, synesman
sti inf6,r en allmdn ekonomiskutveckling. Hittills har man byggt upp industriernapi kapitalvaror,men synes
en tendens fcireligga att mera dirigera
produktionen civer pi. konsumtionivarorna. Man har tydligen kommit un"i
derfund om, att det fortsdttninqen
inte gir att hilla nere folken p& den
orimligt liga Ievnadsstandarden.
Samtidigt f<irs<ikerman att gora sig mer
och mer sjdlvfdrsd,rjande,och de
autarktiska strdvandenairo fdr dagen
stdrreeinnigonsin.Det blir med andra
ord allt sv&rareatt qcira affdrer med
dessaldnder.
Icke minst med hlnsyn till sitt geografiska ld.ge,borde vtit land ha itora
frirutsd,ttningaratt 6ka sin handel med
ciststaterna,
men tendensendr den motsatta. Silunda hat vlr export dsterut i
ir nedgltt till hZilften jzimfcirt med
fdregiende ir. Frln svenskthandelspolitiskt hill har man pi allt sdtt anstrlngt sig att cika handeln och bereda
avslttning fdr vl"ra produkter. Sa

skedde redan T946. di kreditavtalet
med Sovjet tillkom. Sedan detta avtal
numera utliipt, ha af.fdrerna mellan
ldnderna emellertid mer eller mindre
avstannat.Den stora svirigheten med
exporten till d,ststaterna
torde bero pi
dessaldnders brist o& EPU-valutor och
andn ghngbarabetilningsmedel. Skall
man silunda exportera varor till llnderna iffitga, miste man fiir betalning
ay exporten kiipa importvaror till
motsvarandevirden.
Sovjet har god tillging pi malmer,
olja och jordbruksprodukter.De olje'dro
produkter, som kunna bjudas,
emellertid i kvalitet och orishdnseende
inte jlmfdrbara med den-olja,som kan
erhillas pL andta h&ll. Vad betrd,ffar
jordbruksprodukterna fdreligger fdr
ndrvarande,fcir virt eget lands vidkommande, en dverproduktion av
dessa,varftir det ej heller dr mojligt
att importera sldana produkter frin
Soviet.
Polen har huvudsakligen kol att
bjuda. 90 /o av exporten frin Polen
utgdres s&lunda av kol. Med hinsyn
emellertid till, dels allt stdrre iivergnng
fr&n kol till oljan, dels de alltfdr hiiga
kolpriserna jamfort med motsvarande
priser pi annat hill, har koiimporten
frin Polen under de senasteEren vdsentligt minskat. I iivrigt kan Polen
inte bjuda oss n&gralZimpligaimportvaror, och torde man silunda inte hellet hir kunna rdkna med n&gon <ikning
i vir export.
F6r Sueriget vidkommande,ha de
ekonomiskafdrhillandena under hdstens lopp utvecklatsvdsenligt bd.ttredn
man i bdrjan av iret haft anledning
rikna med. Detta torde i f<irstahand
bero p& den gynnsammautvecklingen
i England och Viisttyskland m. fl. liinder. Vir export har silunda kunnat
itervinna sin stlllning pi flera olika
marknader. I fd,rsta hand giller detta
de skogsindustriella produkterna, betriffande vilka exporten 6kat med fcir
cellulosaoch trivaror 50 /o ochpapper
sett har dock inte
30 /o. Y'd,rdemdssigt
nigon st6rre dkning skett. Den kvantitativa dkningentorde till en del bero
pL att mlnga av de stora kdparna fyllt
upp sina lager. Fiir 1954 b'6r man
rdkna med en n&got mindre export av
nimnda produkter. Fdr jZirn och st&l
ir exporten ofcirindrad jiimf6rt med
L952, mentill yttedigaresdnktapriser.
Maskin- och fartygsexportenha nedgitt med ca. 15 /o. Fcir verkstadsindustrins produkter d.r ld,get ytterligt
pressat,och detta avspeglarsig bl. a. i
minskad orderstock.
Under de ftirsta L0 m&naderna
innevarande hr har exporten uppgatt till
6,2 mrljardet kr., eller till ca Io /o

ldgre vdrden dn under motsvarandetid
1952. Under samma 10 minader har
importenuppgitt till 6,7 miljarder kr.,
vilket innebdr en sdnkningmot fdregiende &r med ca 13 /o. Det hittills
fcjr iret fcireliggande importdverskottet ir ca 300 milj. kr. ldgre [n fd,r
motsvarandetid f6regiende nr. Man
rlknar med att import- och exportvdrdena skola viga td.mligen jiimnt vid
irsslutet.
har under
Produktionsutvecklingen
&ren efter kriget varit tillfredsstdllande och genomsnittligt har produktionen under vart och ett av dessair
stegratsmed 3-5 /o. Produktionen
har hittills under &retgitt n8got - ca
| % - tillbaka, men man rdknar med
sidan f6rb[ttring fdre &rets slut, att
produktionen fdr innevarandeir skulle
komma att motsvara L952 8,rs produktion.
En viss stabilitet har intrdtt betrdffande priserna inom landet. Priserna
i brdnsle,vissa metaller och kemikalier ha gitt ned, och i jlmfdrelse med
fdrhillandena vid &rets biirjan har
partiprisindex fallit med ca 2rl %.
Konsumtionsvaruindex, liksom levhar emellertidicke
nadskostnadsindex,
undergitt nigon fdrdndringunderiret.
For Boforc del har nigon stdrrefdrdndring icke skett sedan fdregiende
Priserna
fdretagsnlmndssammantrdde.
& stil och kemikalier iro fortfarande
p3, vdg ned&t och framfdr allt rider
stora svirigheter betrdffande exporten
av dessaprodukter.Man har dock under de sistaminaderna kunnat skdnja
n&gon f6rb?ittring hdrutinnan.

Herr Giista Nilston framhiill of tal
om beldggningen,att det givetvii vore
beklagligt, att denna icke vore strirre
med hdnsyntill den storaproduktionskapaciteten. Situationen vore emellertid orovdckande iven fcir dem. som
arbeta i de nya verken. Efter fcjrra
sammantrddet med f<iretagsnlmnden
har ett 2O-tal mat i valsverketbertirts
av inskrdnkningari driften. Vid sagda
sammantrdde ndmndes emellertid
ingenting om n|gra fd,resttendedriftsinskrd.nkningar. Fr&n arbetarpartens
sida ville man framhilla vikten av att
informationer av detta slas lirlnades
f ciretagsnlmnden.
Oueringenjdr lYablberg erinrade
om, att det vid fiirra fdretagsnd.mndssammantrddetframhillits, att bel?iggningen i valsverket vore otillrlcklig.
Det 1r tyviirr alltid sv&rt att i god tid
limna information om nddvdndiga
omflyttningar inom verken. I det l?ingsta hoppas man pi nya order ftir att
ddrmed slippa ifrin annars oundvikliga driftsinskrd.nkningar. I det nu
aktuella fallet ha omflyttningarna i
frirvZig diskuterats med klubbordfciranden. Det kunde vidare nzimnas,att
flertalet av de av driftsinskrdnkninsen
bercirdaarbetarnakunnat omplacJras
inom Kilstaverken,medanfem av dem
beretts arbete hos Siab fcjr byggnation
i Kilsta.
Herr Gerhard Nilsson framhcill, att
han sisom klubbordfcirande fcirst ett
par dagar i f6rvag blivit informerad
om den fcirestiendeinskrd.nkningeni
driften i valsverketoch dlrav f<iliande
omplaceringav personal.Dessauppgifter hade limnats alltfcir kort tid i
fdndg och fcir framtiden miste man
rikna med bdttre information i dessa
frigor.

Direktt)r Wablteen erinrade om
den svira konkurrensenmed vikande
priser, som fijr ndrvarandernder pi
stilmarknaden. Fdr att Bofors skall
kunna hdvda sig i den allmlnna konkurrensen 1r det niidvlndigt att fi
Orderin- F d rsI agsu erksam h ete n,
ned oroduktionskostnaderna.
gingin E stil har icke ijkat och det ir
D)rektiir Wahltteen meddelade,att
givetvis beklagligt, att beldggningen Frirslagskommitt6n vid sammantride
dr sl ringa med den stora kapacitet den 5 november t953
behandlat 21
Bolors nu fcirfogar tiver.
olika fdrslag.Av dessahade 16 ansetts
Hen Arne Oblron efterlyste upp- virda belcining, 4 bordlagts fcir yttergifter om den nuvarandebeldggningen ligare utredning,medan 1 fdrslag icke
i stilverket.
ansettsbdra bel6nas.Vid kommitt6ns
sammantrd.de
hade vidare diskuterats
DireAtiir lYablfieen framhiill hiirtill, att beliiggningen fdr ndrvarande mcijligheten att cjka propagandan fdr
motsvaradeca 7.000 ton, vilket emel- f drslagsverksamheten.
lertid fijr stilverkets kapacitet med ca
45.ooo ton per ir, vore alltfdr ringa Frfr.gan onz samdrbetsorgan inom
belZiggning. Atltjiimt funnes i lager drif taudelningdrnd.,
gcit och lmnen motsvatandeca 10.000
ton, fdr vilka man innu icke funnit
Direktdr lYahltteen erinrade om, att
nigon avsdttning. Nigon ytterligare vid fdregS.endefdretagsnlmndssamtillverkning fcir upplZiggandep& lager mantrddetillsatts en kommitt6, bestivore s&lunda fdr ndrvarande icke ende av utdver honom sillv herar
tdnkbar.
Ragnar Olson, Kempe och Holm frir

r

att utarbeta fcirslag till l?implig verk- ningen. H2irvid skall protokoll fcjras an olika fcirekommande frisor och
samhetsform fiir lokala samarbets- och avskrift av protokollet skall tillproblem.
organ.
stdllas sekreteraren i Fdretagsnd.mnDet kunde erinras emot ett par deKommittdn har haft tvi sammantrl- den. Onskvdrtvore, att en gemensam taljer i kommitt6nsfcirslag.
den och iven inhlmtat uttalanden om sekreterarefunnes f& alla kommitt6erDen fdreslagnaorganisationsformen
de erfarenheterandra industrier, som na. Frigor av central art hdnskjutas vore icke anvdndbarfdr mindre avdelredan ha liknandc samarbetskommit- till Fciretagsnlmnden.
ningar med blott en ingenjiir.
t6er, gjort.
Sammantrd.denkunna aga rum pFt
Inom Kanonverkstadenfunnes icke
Kommitt6n dr enig om, att det ute- arbetstid och ddrvid betalas fdrlorad mindre dn fem olika klubbar. varav
med semesterersdttning.
slutande skulle innebdra fdrdelar, om arbetsfcirtjd.nst
enligt fcireliggandefdrslag blott en av
bildas, och den Vid sammantrideni annan tid, utgir
lokala samarbetsorgan
klubbarna skulle bliva reDresenterad
dr dven enig om organisationen,sorrr ersittning enligt normerna fcir Fcire- med styrelseledamot
i den lbkala komdock givetviskan dndrasom si befin- tagsnlmndenssammantrdden.
mitt6n. Hdr vore det givetvis dnskvdrt,
En g&ng om iret, fdrslagsvisi sam- att samtliga klubbar kunde fi var och
nes lZimpligt. Kommiit6n anservidare,
att ett fcirsdk f<irst bdr gons inom en band med genomgingen av bokslutet, en sin representant
i kommitt6n.
driftavdelning, innan verksamheten kallas alla kommitt6ledamdter till ett
Det kunde vidare ifrigasdttas, om
gemensamtsammantrdde.
eventuellt utvidgas.
vederbdrandedriftsingenjcirborde erAlla frigor, som ha med produktiohilla befogenhetenatt ensam avg6ra,
Organisation
nen att gdra, kunna behandlas,sisom:
om ett pikallat sammantride vore erorganisatoriska, maskinanskaffning, Fciretagsndmnden
fordedigt eller icke. Minga driftsfcirbittringar, beldggningen, f6rflytt(sekreteraren)
ingenjcirer skulle sdkert ritt fdrsti sin
ning av arbetskraft,sparsamhetsfrigor, Lokala kommitt6n 1 avdelningschef uppgift och inte va:gtaatt till behandallmdnna kostnadsfrAgor.Kommittderling upptaga fdrekommande frF,got,
1-2 drifsing.
na skola ddremot icke behandla rena
1-2 arbetsledare men kunde det E andra sidan td.nkas
ackords- eller ldnefrigot, icke heller
att andraingenjd,rerskulle visa mindre
1 kontorsman
sdkerhetsfrigor eller fcirslagsverksamfd,rstielsehdrutinnan.
L-2 arbetare
heten, utan skola dessa fr&gor hdn(ddrav en frin
Direktdr IY/ahl$een framhdll. att
skjutastill de organ, som redanfinnas
klubbstyrelsen)
man inom kommitt6n diskuterat de
hdrfdr.
Grupperna
1 ingenjrir
ftlgor, som herr Gd,staNilsson berd,rt.
Driftavdelningarna indelas i grup1 arbetsledare
Enighet
hade d2irvid ritt om, att orgaper allt efter arbetarnassysselslttning,
L arbetare(helst
nisationens3.sminingorn finge byggas
s&somfrisare, montcirer,handformare,
icke frin klubbvidare pi de erfarenheter,som kunde
rensareo. s. v. och man fer de 10 ) 30
styrelsen)
gdras i samarbetsverksamheten.
man i varje grupp.
Inom kommitt6n hade man tdnkt
Som l2impligt namn pe kommitt6erInom varje grupp utser arbetarparten en gruppman, som icke bcir tillhcira na fiireslis Samarbetskommitt6er
eller sig mrijlighetenatt vid behandlinqav
frigor inom avdelningar med ilera
Klubbstyrelsen, men som bcir vara vd-l fcirkortat Sako.
klubbar,
den lokala kommitt6n skulle
insatt i gruppens arbetsproblem.
Ledamdternai Sako skola ha oerGruppmannenvdnder sig i de ffitgor, sonligasuppleanteroch de skolaviljas ha mrijlighet att vid behandling av
siirskild friga kunna kalla sakkunniq
som kunna uppkomma frin hans sida enligt sammabestdmmelscr,
som gdlla
person.
Hdrigenom borde det silundi
till vederbdrande arbetsledare(fiirfdr Fciretagsndmnden.
vara
m6jligt
att lhta. nigon klubbman, verkmdstare),vilken i sin tur tar
Samarbetetinom de olika avdelupp frigorna med sin driftsingenjcir, ningarnavore i och fcir sig icke n&gon- styrelseledamot,som icke redan vore
med i kommitt6n,ndrvaravid behandvarefter ett sammantrddekan ordnas. ting nytt, utan hade endast
enligt fcir- ling av viss fr&ga av
intressefcir honom
Initiativ till ett sammantrZide
kan ci- slaget givits en fastare organisation.
och hans klubb.
vetvis tagas av vilken part som helit. Fdr att verksamheten
skall bliva framHuruvida ett sammantride erfordras gingsrik fcjrutsittes
Var och en inom en avdelning har
?irlig vilja och
alltid r2itt att taga upp en friga, och
eller ej avgcires av driftsingenjciren, entusiasmffi"n alla
parterssida.
men i varje fall skall en anteckning
skulle en driitsingenjdr i nigot fall
DireAti)r
Soblnzan
framhiill i anslut- icke anseett sammantrddeerforderligt
alltid gdras om att ett sammantride
begirts och vad {Agan gd.ller.Ager ett ning till kommitt6fdrslaget,att det fcir behandling av {rl,gan,skall i varJe
sammantrdde rum, skall ett mycket vore av stor vikt att samarbetskom- fall anteckniriggciras-om att sidant
mitt6ernakontinuerligt hcille Friretags- sammantrddebegdrts. Frigan kan sekort protokoll skrivas.
problem och nare alltid fciras vidare till den lokala
Grupperna sortera under en lokal nzimndeninformerad om -behandlades
fr&gestdllningar,
som
kommittdn och i sista hand till Fcirekommitt6, bestiendeav avdelningschetagsndmnden.
fen som ordfcirande,en eller flera inom de lokala kommittderna.
driftsingenjdrer,en kontors- eller tidHerr Gtista Nilsrcn ansig, att den
Herr Arne Oblston ifrigasatte, om
skrivare,en eller tvi arbetsledare
samt av kommitt6n f6reslagnaverksamheten
icke gruppen i st?illetfd,r vederbdrande
upp till tre arbetare. Kommittdn kan frir bdttre samarbeteinom driftavdeldriftsingenjdr borde ft avg6ra, om en
fcir en s?irskild frisa
tillkalla annan ningarna borde kunna leda till goda
-D..r.ru
friga skall tagas upp till behandling
sakkunnig person.
kommitt6 resultat.Det frirutsattesgivetvis, s&som
vid ett sammantride.
skall sammantrdda minst tvi ginger
direktcir Sohlman redan framhillit.
om &ret, dels fdr behandling av for st?indig kontakt via de lokala samarHerr Edain Carltson ansldt sis till
avdelningen vd.sentliga produktions- betskommitt6erna
med Fdretagsn[mn- komrnitt6nsuppfatining att man Sorde
och andra frlgor, dels frir information den. Denna kontakt borde lven inspi- begrdnsa protokollsskrivningen s8,
om angellgenheter, som berciraavdel- rera kommitt6erna till att taga sig lingt miijligt; dock borde alltid an-

tcckningar fcjras om frjrekommandc
frigor. Yad betrdffar ffitgan orn de
mindre avdelningarna kunde firan
kansketlnka sig att gruppen santidigt
finge bilda lokal kornrnitt6.

Detaljplancringonrfattarresencring
av kapacitet, bestZillning av material
och verktyg,utskrift av samtutsdndande till bercirdaverk av ordersatserf<ir
beordringav ifrigakornmandearbeten.
Verksamheten inom de angivna
Oaeringenjb W ahlberg stiillde frigan, oln kommitt6n tenkt sig att arbe- funktionerna vanerar givetvis hdgst
tarnas sysselsdttningskuiie vara Jrelt vdsentligtinom olika slag a't fciretag.
vid Bofors inavgdrande fdr anslutr.rir.rgen
till en Planeringsverksamheten
rymsi stort settunder de ifrigavarande
gfuPP.
funktionernaoch i fortsdttningenldrlHiirtill fiirklarade lit'ekttir lYahlnadesi f<irstahand en redogciielse
fcir
.rleen,att laget miste vara ar.giirande,
planeringen av kanontillverkningen.
s5.att t. ex. inom valsverksavdeir.rinsen
Fcjr att fi ett grepp om bolagets
ugnsskdtareoch valsarevid ctt r.rlskapacitetuppgdresinom Planeringsavverk hdnfcjrastill samrnagrupp.
delningenbeld.ggningsschemor
avseenP3, frhga av herr Arne Ohlsson de sivil Bofors
som dotterbolagoch
framhdll direAtdr lil/abltteen, att kom- diverse
underleverantdrer. Belnggmitt6n haft skyddsarbetet
inom bolaget ningsschemat dndras frin tid till
som fcirebild vid utfollandet av den annan,
och det gdller att stZindigt
fcireslagnasamarbetsorganisationen.
riverseoch korrigeradetta schcmamed
Ingenjdr Palmi meddelade,att han hdnsyntill inflvtande order. Ett mera
nyligen deltagit i en konferensi Sait- detallerat beldggningsscherna
uppgrisjcibaden,anordnad av Studiefrjrbun- resmed hdnsyntill beliiggningenav de
Med utgingsdet Ndringsliv och Sarnhdllesamt att olika maskingrupperna.
vid dettatillfiille alla partervarit eniga punki fr&n beldggningsschernat
planeom, att det nu fcireslagnasamarbetet rar fcirslljningsavdelningensin fcirinorn lokala grupper och kommit6er siljningsverksamhet.
vore blsta sittet att aktiviserafciretagsI och med att en order influtit, galndrnndsverksamheten.
ler det fdr Planeringsavdelningen
att
samtfcir st6rre
Direktdr Wablsteenansag,att man uppgdraleveransplaner
borde pi fdrsiik prciva det fcireslagna order en tillverkningsplan.Dessa sesystemetsamt meddelade,att han vid- nare planer tillstiillas verkstadsbefilet
talat ingenjcirKempe att snarastbdrja och planeringensarbetsberedning.
hd.rmedinom Kanonverkstaden.
Frin Fiirslljningsavdelningeniiverorder i
Pi frirslag av berr Ragnar Olton l[mnas till arbetsberedningen
fijrklarade nimnden sig infcirstidd inkomna bestdllningar,medanRitkonmed att fiian snarastsatte igtng med toret dverldmnar ritningar och mateen fiirsijksverksamhetenligt ftirelig- riallistor. Arbetsberedningenhar segande av komrnitt6n avgivet fdrslag. nare att planerahur sjdlva arbetetskall
utfciras,och sammanstiillerdZirvidde
tidigare berdrda ordersatserna.
En orPI an erin gsu er k sam h et en.
dersatsbestir i allmdnhetav:
arbetsordertill vederbiirandeavdelo uerin g enj dr B ergendal idnlnadeen
fcir Planeringsavning
ingiende redogdrelse
delninsen och dess verksarnhet.Till
bevakningskopiaav arbetsordernfcir
en bdrjan berdrdesde fcir planeringsplaneringsavdelningen
verksamheti allmdnhetvisentliga fyra
kopia av arbetsordernfdr Avsyhur.udfunktionerna,ndmligen huvudningsavdelningen
planering, arbetsberedning,detaljplatidkort fdr varje operation med
nering eller tidsplanering och beordkopia samt
ring samt kontroll <jveratt uppgjorda
materialrekvisition.
planer fdljas och piminnelser.

minga dctaljer. Fcir r.arje detalj erfordras i n-redeltal10 olika arbetstempon. Di varje arbetstempofordrar sitt
tidkort, innebdr detta. att fcir cn order
i denna kanon utfdrdas totalt ca
80.000kort.
Det nligger vidare Planeringsavdelningen att via Inkcipsavdelningen
anskaffa erforderligt rnaterial f<jr till"
verkningen, iivensornhos dotterbolag
och uton-rst&ende
leverant<irerbestlllr
stcirreeller mindre detalier till kanonerna.Sedanmaterialoch detaljerbestdllts,tillkommer det Planeringsavdclningen att bevakaatt vad sorl bestdllts
levererasi rltt tid. I den min material
eller detaljer finnas i lager giller det
fcir arbetsberedningen
att reserveraerforderlig mdngd hdrar'.
Frir kanonplaneringenutfdr Pianeringsavdelningenicke nigon tidsplanering, utan hlr tilldmpas ett systcn.r,
enligt vilket det tillkornrner verkstddernaatt planerasj?ilvatillverkningen.
Fdr tillverkningen av arnmunition
tillgir planeringeni stort sett pi samma sdtt som betriffande kanoner.Arbetsberedningeninom ammunitionsplaneringenir emellertidvida enklare.
Frir Ammunitionsverkstdderna sdr
Planeringsavdelningen
ernellertid en
detaljeradtidsplaneringmed sdrskilda
veckoprogramciver vad som b<ir tillverkas i de olika maskingruppernaoch
verken under veckan.Det dr nd,dvdndigt med en sidan detaljeradplanering
fcir dennatillverkning med hlnsyn tili
risken frir avbrott i den fortsattatillverkningen ar. ammunitionenvid Nobelkrut.

De, som dgna sig 5t den metallurgiska planeringen, ha placeratsvid
Kilstaverken.I dvrigi frirekomrnerfrir
de Metallurgiska verken, liksom fcir
Ammunitionsverkstdderna.tidsplanering per veckamed veckoprograin.
Slutligen kan nimnas planeringen
ftir tillverkning av verktyg. Denna
planering Ir synnerligen viktig, och
stora delar av tillverkningen ir beroende p& hur snabbt man kan &staclkommaerforderligaverktyg.
Den fj?irde funktionen frir Planeringsavdelningenmed kontroll och
Tidkortet anvdndessom c'rder till
Huvudplaneringenskail ge en bild
oiminnelserut6vasbetrdffandekanonav ett fciretagskapacitetvid olika tid- arbetarnaoch som underlagfrir betal- tilh'erkningen pi s& sdtt, att, ner man
punkter dvensomi vilken utstrdckning ning av utfcirt arbete, uidur" sorn genom tidkorten fir rapport om att en
rapport till Planeringsavdelningen
om
fciretagetir belagt med arbeten.
operationir utf6rd, detta antecknaspi
att en viss arbetsoperationdr utfcird
som iir en opeArbetsberedningen,
baksidantill bevakningskopianav arsamt slutligen som underlagf<jr efterrationsanalys,avser att klarldgga,hur
betsordern.Dessa kooior visa var i
kalkyleringen.
tillverkningskedjan
varje detalj befinett arbete skall utfciras. Hiiri ingir beFdr att rdtt fdrst&,vilket omfattande ner sig, och det tillkornmerPlaneringsstlmning av dirnensionerp& utg&ngsmaterial,operationsfciljd,
berlkning av arbete,som hlr tvilar Planeringsavdel- avdelningen att piminna om varie
tid per operation, bestin-rningav er- ningen kan ndmnas, att fdr en 40 leveransavgcirande
detalj, som ser ut
forderligaverktyg samtutskrivandetav mm fdltautomatkanon fdrekomrner ca att halka efter i tillverkningen. Overkonceptfijr arbetsorder.
8.000 olika ritninsar avseendelika vakning av ammunitionstillverkningen
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tillglr p& salnmasdtt som fdr kanonerna, men dessutom omfattar denna
kontroll av veckoprogrammen.Fcir den
rnetallurgiska planeringen fcirekornrna
liknande civervakningsitgirder.

I

Herr Ragnar Olson erimade om, att
frigan om planering och organisation
varit uppe inorn F6retagsndmnden
rcdan fdr fyn &r sedan samt att man
diirvid, liksom dF'fr&ganom planering
varit pi tal vid fciregiendefciretagsndmndssammantride
icke SsyftatPlaneringsavdelningensom s&dan,utan
organisationeninom bolaget i strirsta
allmlnhet.
Sedanfdrra sammantrddet
hade han
sisom representant fd,r arbetarparten
berettstillfille att under n|gra-d,agar
fcilja arbetet pi Planeringsavdelningen. Frin Planeringsavdelningens
sida
hade man p& allt sltt medverkatfdr att
gdra det mc;ltlgt fdr honom att sitta
sig in i avdelningensolika arbetsuppgifter och verksamhet.

av kanontillverkningen. Man vore
emellertidfcir nirvarande inom Planeringsavdelningensysselsattmed att i
samarbetemed Ekonomiavdelnincen
och Konstruktionskontoret
undersdka
mcijligheternaatt i angivet syfte pi
lagerordertillverka stcirreserier av
r'issa konstruktionsgrupper, sesonl
exempelviseleverandesystem.

All planeringsverksamhet
miste utfcirasmed tanke p& normala fcirhillanden.Det ?irgiveti att man i planeringsverksamhetenm8.stetaga hdnsyn till
rninskad kapacitetpi grund av sjukKarnrer Henning frarnhcilli anslutdom. kassationeroch vissa rnaskinrenins till herr Edvin Carlssonsanforanparationer. Det intriffar emellertid
de,itt den nyligen omlagdaldneredoemellanit, att en heiareeller ett verkvisningen icke b6r ha medfrirt nigra
tyg ger scinder, att konstruktioner
nackdelarp3.arbetsplatserna
ifriga orn
dndras,m. fl. onormalaornstdndiehelagackorden.Overgingentill hilkortsier, vartill man inie kan taga hdisyrr
rndssigldneredovisninghar resulterati
vid en planering.NZir dylika ononnala
en rninskningav antaiettjlnstemin pi
fcirhillanden intraffa, giller det fdr
avlciningskontor
och tidskrivarcavdelPlaneringen att fd,rscika planera orn
ning med ndrmare 20 personer.
och fciresli sS.dana
itgdrder, som gcira
Herr Edain Carlssort frarnhdll. att Systemomldggningen
har vidlre irrncskadeverkningarnas3.smi som rntijligt. den inom Planeringsavdelningen
verk- burit en arbetsldttnadf<ir tidskrivarna.
Ett av de svlraste hindren i tillverk- safirmapersonalenslkert vil
fullgjor- Tidigare miste ndmligen tidskrivarer.r
ningen Ir fdrekomrnandekonstruk- de sina uppgifter. Den eventuella
kri- f& varje arbetareoch aviciningspcriod
tionsdndringar,och dessaleda till att tik, som kan ha f6rekommit
vid fcire- skriva ett s. k. ldnesammandrag,
son.r
planeringenstdllesinfdr minga svira giende fdretagsndmndssarnmantrdde
innehcillen specifikationtill alla dc
uppgifter. Man miste i ett dylikt liige emot planeringoch organisation
inorn arbeten,vilka^en arbetarehaft under
undersdka,hur i&ngt ett arbcte fort- bolaget har givetvis icke
varit riktad avldningsperiodenenligt de anvlnda
skridit, om bestdlld material kan an- mot Planeringsavdelningen
som s&dan arbetskorten.Tidskrivaren dr nu bevindas eller orn man meste anskaffa utan emot ridande
systemfdr plane- friad frin arbetetmed dessal<inesamnytt material, i vad rn5.n [ndringen ring och organisation
mandrag och i stiillet utfdra hilinorn bolaget.
piverkar arbetethosundcrleverantdrer
kortsmaskinernaalla utrdkninsar och
Det
finns
kanske
inte
si
rnycket
att
ctc. Alla uppgifter fcir Planeringsavoch tidskiivarens
erinra emot de stora linjerna i plane- sammanstdllningar
delnir.rgenrnAstc emellertid l6sas i
uppgift i dettasammanhang
ir begrinringens
verksarnhet.
Emellertid
kan
ir.rtimt sarnarbetcrned alla ber6,rda
sad
till
att
endast
vidarebefordri
inman
inte
komma
ifrin tankenatt vissa
avdelningar. Planeringsavdelningen
ldmnadearbetskort.
rnornent
i
s.jiilva
arbetsberedningen
uppehiller nira kontakt med KonNdr det sedangdller lagackorden,ir
borde i kostnadsnedbringande
syfte
strukiionskontoret, och ir.ron-rsjllva
kunna fdrenkias.Detta gdller i fdrsta det riktigt att ett lag tidigare endasr
Planeringsavdelningen
ridcr vidare ett
hand den ornfattande
pappersexercisenhade ett av lagbasen ornhinderhaft
f drtroendefulltlagarbete.
med fcirekornmande blankctter och arbetskort.Pi baksidanav arbetskortet
Vid fdrekornmandefdrseningaroch kort av olika slag. I praktiken fdre- fick emellertidnoterasvilka nersor.rer.
andra svirigheteri sarnbandmid till- kommer det silunda mvcket ofta. att sorndeltagiti Iagarbetet
lned angivanverkningentalasofta om, att n&gotfel lninga av de arbetsoperationer,
sorn de av tid och ld,n fcir varie man. N,fed
blivit beg&ngetfr&n Planeringenssida. finnas antecknadepl blika kort, icke ledning av dettakort skrevsedantidI det svira arbete, som &vilar Plane- kunna specificerasoch fciras p& de skrivaren ut ett lcinesammandrag
av
ringsavdelningenkan givetvis ernel- olika korten. Hdr borde man kunna tidigare ndrnndtyp fcir rarjc i iaget
Ianii griras nigot fel. lnen i stora infrjra flera uppgifter pi ett och sam- ingiende arbetare.
'dr
flertalet fall
det fcjrvisso rnS"nqa ma kort. Vidare kunde i dettasammanEfter omliiggningenav redovisningsarnverkande
ornstindigheter,
som bi- hang erinrasemot det system,som nu en rniste varje man i ett lagarbeteha
dragit till svirigheterna.Di frigan om till2impasfrir l6neredovisningoch sorn sitt egetkort. Frjrdenskullbehciverdet
planering var pi tal vid fdreg&ende ifrlga om lagarbeternedfdrt att varje emellertidicke bli kcjbildninevid tidFciretagsndmndssammantrdde
riktades arbetare i ett arbetslag rniste ha eget skrivarluckorna,
di ndmligenlagbasen
vissa erinringar efiiot planeringsverk- arbetskort,medanrnan tidieare kunde ensam kan, ndr arbetet pibcirjas, avsamhcteninorn bolaget.Det nilnndes ncija sig med ett enda arbltskort fcir hlmta och vid avkiningsperiodens
slut
ddrvid vissa
pi dilig plane- hela laget. H2irtill korrr den l6nga inlirnna sarntligaatbetskortfcir laget.
ring. Hdrtill "*emp"1
kan emellertid sdgas,att r;intetiden.sornuppstodevid tidskiiIngenjdr Palntd plpekade, att vid
flertalct av dessaexernDelicke kunna varluckorna, ndr arbetskortenskulle
l-rd.nfrirastill Planeringsavdelningen, avhdrntasoch avldmnasvid avldnings- diskussion,som frirekomvid f<irege.ende fciretagsndmndssammantrdde,
ordet
utan emanera frin eventuella fel och periodensslut.
"planering" ofta uttalades,utan att det
brister i organisationeni stcirstaallOaeringenjdr Bergendal framhrill, av talarna klargjordes vad man egentmdnhet.
att en fcirenkling av nuvarandesysteffr ligen avs8.gerned detta begrepp. Vad
OveringenjcirBergendalfdrevisadei
rned blanketter och kort miste fcirut- som framkom vid denna diskussion
anslutning till anfcirandetbl. a. be- sdtta en mera standardiserad
tillverk- kunde m6jligen tolkass&somen kritik
ldggningsschemor,leveransplaoer,ar- ning. Det har emellertid hittills visat mot Planeringsavdelningen
och dess
betsorder,bevakningskopioroch tid- sig vara synnedigen svirt att istad- verksamhet,ehuru detta givetvis inte
kort.
komma n&gon sidan standardisering r,arit talarnasmening. Det som plLtala-

des rdrde produktionsplaneringeni
stort inom bolaget.Vad Planeringsavdelningen betrd"ffar, miste man ha
klart fdr sig, att detta dr en serviceavdelning, som stir ett flertal avdelntngat inom bolaget till tjiinst. Fcireligger nigot fel i planeringsarbetet
kan detta lika viil scikashos de avdelningat, som si att sdgad.rouppdra-gsgivare till Planeringsavdelningen
som
hos Planeringsavdelningen
sjZilv.
Hen GdstaI,lilssonerinradeom, att,
dL fr&gan om planering och organisation vid fcireg&endefdretagsndmndssammantrdde fdrdes pe tal, detta
gjordes i syfte att prcivavarje itglrd
fiir f<irbilligandeav produktionenmedelst rationalisering. Overingenjdr
Bergendals anfrirande hade givit en
god bild av hur Planeringsavdelningen arbetar. Framstd.llningen har
emellertidinte givit svarpi fr&ganhur
man eventuelli skulle kunna genom
enklareplaneringsverksamhet
frjrbilliga produktionen. Man miste fortsitta
unders6kningarnahzirutinnanoch dlrvid bl. a. inrikta sig p& att fd,rscika
minska pi den omfattandeoch fcir alla
parter tidsddandesysselsittningen
med
skrivandeav blanketteroch kort.

Redo gdre lse f 6r marknadsll)ge
och beliiggning.
I sin redogd,relsefrjr marknadsldget
berijrdeDirekt6r Od.elber
g inledningsvis den markeradenedging, som enligt prognoservintas i Amerika under
1954. Skulle det bli en sidan nedging
kan man befara dollarbrist i Eurooa
j?imfortmed den relativtgoda dollarbalans,som vi ha fdr ndrvarande.Dd.rmed skulle ocks&svirieheterna cjkavid
ink<ip av amerikanskamaskiner och
varof.

Vad Eurooabetrdffarfinner man en
rdtt markerid uppging fcir den tyska
industrioroduktionenoch en tillbakag&ng fiir den engelska. Detta mdrks
tydligt p& transoceana
marknader,som
fdrut betraktatssom engelska,t. ex.
Sydafrikaoch Australien,dit tyskarna
dkar sin leveransvolymmedan engelsmdnnen gir tillbaka. Tyskarna g5"r
fram mycketintensivtmed ldgrepriser
och ldttnader frir exporten genom
statligt kreditstdd,och detta kan komma att medfcira svirieheter dven fcir
den svenskaexporten.
I Sverigehar liget inte dndratsmycket de senasteminaderna.Koniunkturen ir fortfarandemycketgod fdr vira
Pi fdrslag av berr Ragnar Olson skogsprodukter liksom fdr textilinbeslcjt Fdretagsnimnden att vid ett dustri och annan konsumtionsvaruinkommande sammantrddefortsdttadis- dustri. Inom den mekaniskaindustrien
kussionenkring planeringsverksamhe- har en viss nedging intrdffat. Malmten och organisationen i allmdnhet exporten,som har haft utomordentliga
konjunkturer, har mattats nigot s5.vd.l
inom bolaget.
inom Europa som till USA.
Den svenskamekaniskaindustriens
Ytterligare nigra smdrre drenden
produktionsvolym
har minskat omfdrekom till behandling.
kring
10
1953 jdmflt
i
oktober
/o
Snzt
med oktober L952, vllket alltsi betyder en yttedigare nedg&ngunder de
senasteminaderna.Denna ned&tgienNohab
de tendenssyneskomma att for-tsdtta
men [r indi inte direkt orovdckande.
Nohabs fdretagsnd.mndhiill sitt 5 :te Den tyskakonkurrensendr hird iven
sammantrldefdr fi.retonsdaqenden 2 i Sverige.
december 19)3 under diiktar Per
VerkstadsindustriensorderstockmotOd elbergs ordfdrandeskap.
svarar fdr ndrvarande 9 m&naders
produktion,varvid man bdr beakta,att
produktionsvolymen
nu dr 10 /o ldgre
Protokollen,
in tidigare. I ordetstockeningir exHen lohn Larston uttryckte 6nske- portbestdllningarmed 17 /o. Expotten
m&let, att protokollen och referaten i har minskat kraftigare d.n hemmabeB-pilen borde gdras fylligare dn vad stlllningarna.
Konjunkturen fdr Nohabs produksom hittills varit fallet. Han iimfdrde
med referaten fr&n sammantrfi.denai ter har i hur.udsak f6ljt utvecklingen
Bofors fdretagsndmnd,som han ansig inom den dvrisa mekaniskaindustrien.
Det ir nu betydlig svirare att ta hem
vara betydligt utfdrligare. Awikande
meningar uttrycktes emellertid fr8n bestdllningar an f6r bara nhgra ml.naandra ledamdter,som ansig, att proto- der sedan.
kollen och referaten ir bra som de ir.
Vad turbiner betrdffar har Nohab i
Det ijverllts it sekreterarenoch iuste- ir fitt endasten bestdllning,ndmligen
ringsmdnnen att utforma protokollen frin Norge. Inom Sverige har vi ging
pi liimpligaste sZitt.
pi ging underbjudits av konkurren6

terna. Vi gdr nu stora anstrdngningar
att f& best2illningpi en stor inhemsk
anldggning, som nyligen offererats.
Ifriga om lok finnes ingenting nytt
att rapportera. Vi bearbetarftir ndrvatande ett par intressantaaffdrer ttomlands, d?ir konkurrensen dr mycket
h&rd.
Aven ifr&ga om dieselmotorer har
konkurrensen hirdnat betydligt de
sista minaderna. I Norge offererar
tyskarna till priser, som ar betydligt
ldgre dn vira, och fir leveransertill
vira tidigare kunder. Ni.gra motorbestd.llningarhar pi sista tiden annullerats. Aven konkurrensenfrin svenska
motortillverkare blir alltmer kd.nnbar.
Skeppsvarven
har en snabbtsjunkande
orderstock och tendenseni stort ir
neditg&endemed <ikadefdrsiiljningssvirighetersom fiiljd. Prisfrigan kommer alltmer i fcirgrunden.
Till f6lid av leveransf<irseningarna
pi dieselmotorer,har vi hittills ofta
mnst tillgripa diverse onormala htgdrder i verkstdderna,som verkat frirdyrande pi produktionen.F<irseningarna
dr nu si gott som eliminerade, och fcir
att vi skall kunna utnyttja den relativt
goda produktionskapacitet,vi fdr nlrvarandehar, har undersdkningarsatts
ig&ng om mcijligheternaatt istadkomma s&danaprissdnkningarpi vira produkter, att orderingingen inte minskar.
Priserna pi i produkterna ingiende
material undersdksnu noga, varvid vi
jZimfdr underleverantcirernaspriser
rned v8.raegna tillverkningskosthader
och k6'perborta, om detta ir billigare.
Samma sak gdller om bearbetningar.
Under prisstegringsperioden
sildes
produkternamed s. k. glidskala.Sedan
prisutvecklingen nu vint och blivit
ned&tg&ende,kan faktureringspriserna
bli hgre d,n vilra fd,rslljningspriser.
Aven av den anledningen miste vi se
till, att vlra tillverkningskostnader
nedbringas i takt med den allminna
prissdnkning, som iterspeglas i glidskalan. Detta kan ske genom de kostnadssdnkningar,vi efterstrdvar p3, material och bortabest[llda delar, men
iven genom bittre planering av vlra.
egna arbeten och en kortare genomloppstid i verkstiderna. Samtidigt
miste det kvalitativa utfdrandet fiirbdttras si att kassationsprocenten
minskar.
Hem Miiller fann det orovlckande,
att bestillningar placerasut hos underleverantdreriven av kostnadsskdl.Han
anslg, att mycket finnes att giira inom
Nohab fdr att fdrbilliga produktionen
och menade,att den fiirsta st6tenborde
sdttas in hIr. Han framhdll att fackftireningen medverkat till att fdrsiika

fdrbilliga produktionen,bl. a. genom
att g& med pl tidsstudieri gjuteriet,
trots att fackfdreningen principiellt ir
motstlndare till sidana och han vddjade till ledningen att fdrsdka gcira
allt, som gdras kan inom Nohab, si att
Nohabs anstdllda inte blir stillda utan
arbete.
Herr Carlssonhoppades,att strlvandena att fiirbilliga produktionen inte
skulle gi ut iiver arbetarnasl6ner. Han
fijrstod inte meningen med att arbeten
ldmnas bort nu, nd.r civerbellggningen
bdrjar ta slut.
Herr lohan Nilston instlmde och
fann det natudigt att dylika tendenser
upordr sinnenahos de anstillda. Han
fruktade, att om detta ftjrfarande drives fcir l&ngt, si blir Nohab i bdsta
fall en monteringsverkstadoch i sdmsta
fall en fdrsdljningscentral.Han menamlste
de ocksi, att bortabestlllningarna
st?illasig dyra i transporthlnseende.
D)rekttir Odelberg tackade fijr de
inld.gg,som gjorts, och fd'rklarade att
allt givetvis skall giiras fdr att sildana
arbeten, som Nohab ir ldmpat f6,r,
kan utfdras s& billigt hlr att konkurrenterna inte slir oss. Han hoppades,
att oroduktionskommitt6erna skulle
kunna anvisa goda vdgar i den riktningen och att deras arbete skulle
intensifierasoch bira frukt. I kalkylerna inrdknas givetvis de tiil?iggskostnader, som uppstar vid bortabestll]ningar och iven sidana indirekta
kostnader,som uppkommer genom att
Nohabs egen maskinpark kanske inte
belZiggesfullt.

tagits fram fcir vlntande b&tar och
serierna hat fltt bry'tasftir reservdelstillverkning. Nlsta irs program blir
vdsentligt lugnare och di blir det tid
att gL igenom den organisatoriska
sidan. Det ir riktigt, att gods bearbetats, ttots att risk fdrelegat att det
miste kasseras,
men man har ansettdet
vara bittre att [d.gga.ned vissa kostnader fdr att 6ver huvud taget fL f:am
detaljer,som annarsstoppatLlpp monteringen.Produktioneni dieselverkstaden har varit hrig och krivt mycket
scindags-och rjvertidsarbete
under det
sistairet. OveringenjiirHolmqvist uttalade ett tack f6'r allas medverkan
hZirvidlag.
Herr Mdller plttalade,att ftir ett par
minader sedanhade man f&tt besked
om att gjuteriet var diligt belagt med
s. k. "mellangods". Det blev ingen
dndring fdrrdn tvt man ritt som det
var flyttadesriver pi s&dantgods.Han
ans&g,att b&de bolaget och arbetarna
fdrlorar pi sidana arrangemang;produktionen fdrdyras. Han ansig dven,
att det l2ittgjutna godset ldmnas bort
till andra gjuterier, medan Nohabs
eget gjuteri ffu ndja sig med svirtillverkat gods,som de andrainte vill ha.
Detta dr inte riktigt, ans&gherr Miiller.

Herr Carltsonoitalade det bristande
samarbete,som stnes fdreligga mellan
Nohab och Bofors och som visat sig
vid de kassationeroch returer, som
fdrekommit av stilgjutgods fdr kanonerna.Dylikt godshar ofta returnerats
till Bofors, har svetsatsdir och sedan
skickatstillbaka till Nohab isen. Hlr
har det efter ytterligare nigon bearHerr Herman Andersson Del'alade betning blivit kasseratpi nytt.
de stora kostnader,som uppi<ommer
6aeringeni6r Holmqui:t omtalade,
vid kontrollen av bortabestiilltgods. att en ingenjtir fr&n Bofors just idag
Atskilliga maskinerhos Nohab blir nu befann sig hos Nohab fijr att underbelagda med justeringsarbetenfdr dy- srika godset ifriga. Gjutmetodenhar
likt gods. Han ans&g,att mycket kunde dndratsoch man tinskarnu kontrollera
vinnas, om de, som nu ir sysselsatta hur godsetblir efter dndringen.Nohab
med tidsstudier, i stdllet sdttasatt <iver- har ett intimt samarbetemed Bofors i
vaka att godsetkommer fram snabbare denna ffi.ga med sn gott som daglig
och pi rdtta tider till arbetsplatserna. telefonkontakt mellan de tvi f'dretaNu kan det vara si att civertid tagesut gen. Godsetifrlga'dr dyrbart,och man
ena dagen ftir att kcira fram bitar, som fcirsiiker givetvis r?iddasi mycket som
sedanblir liggande i veckotal i vdntan miijligt undan kassation.
ph andn detaljer. En hel del bortabeDirektiir Odelberg uttaladefiirhoppstlllt gjutgods blir kasserat, sedan
lagts ned ningen att iven dagens diskussion
stora bearbetningskostnader
pi det. Her Andersson ansig, att en skulle resultera i fiirbittrade produkinstans borde finnas. som effektivt tionsfiirhillanden.
gallrade bort dylikt gods i tid. Dylika
saker m&ste organiserasfdrst, och se- Suetsr6keni pli.tslageriet.
dan kan man titta oL var man kan
0 aerin genj i)r H olm qaist redogjorde
gdra detaljernabZistoth till vilket pris. fdr en rundresatill sex olika plitslaOaeringenjdr Holmqui$ framhcill, gerier, som han och Nohabs pl&tslaatt det senaste&retsdieseltillverkning gerichef, ingenjdr Ericsson, nyligen
inte varit lycklig ur planeringssyn- fciretagit fcjr att studera hur dessa
punkt. Under forcering har motorerna verkstdder ordnat utsugningen aY

svetsrdken.Ett par pl&tslagerierhade
litit montera starka fldktar frir riikens
utsugning, men draget, som dessa
flZiktar istadkom, blev si besvirande
att fldktarna"inte anvh.ndes.Man rekommenderade ist?illet att di och di
dppna ddrrarna pi vid gavel och vldra
ut rcikenunder en kortare stund. Overingenj6r Holmqvist trodde, att om
flaktar skulle sdttas upp i Nohabs
plitslageri, kommer man snart att
klaga p& draget, inte bara i pl&tslageriet utan d.ven i intilliggande avdelningar, t. ex. frirridet. Den enda tdnkbara ldsningen dr att iippna ddrarna
och vddra.
Herr loban Niluon trodde inte, att
man beh6,vdebefara nigot besvirande
drag och jiimfcirde med fijrhillandena
i sandbldstringslokalen,
ddr tre stora
fl2iktar anvlndas i en relativt liten
lokal, utan att n8got drag uppstir. Under de regniga hdstdagarna1r det inte
trevligt i plitslageriet och herr Nilsson
menade,att det vdl vore bra om Nohab
kunde ta ett initiativ och visa de andra
plitslagerierna, att fdrbdtringar gfu att
genomfdra. Han begdrde att Yrkesinspektionensfdrslag itminstone borde
fd,rsdkas; allmln evakuering saknas
pi Nohab.
doeringeni|r Holmquifi ans&g, att
jdmfdrelsen med sandblistringsavdelningen knappast ?ir riktig.
Herr lobn Lartson framhdll, att det
aldrig varit tal om att fliktarna skulle
gL hela"dagen,utan fdrslaget avsig att
suga ut rciken di och di under dagen,
ndr den blir som mest besvdrande.
Med en halvtimmes vddring och utsugning di och di, ansig han, att inte
nigot besvdrandedrag skulle uppsti.
6aeringenidr Holnaquifi p&pekade,
att de andra plttslagerierna dppnar enbart d6rrarna.
Ingenjdr Biiire trodde, att saken
kanske skulle ldsas av sig sjdlvt, om
lunchrasten fdddnges till en och en
halv timme, d& man kunde bEdehinna
vddra ut rtiken och ddrefter dvenv'drma
upp lokalen, innan arbetetbiirjar pi
nyti.
Dtreutdr Odelberg fann, att inte
mycket kan gdras fiir rimliga kostnader, och kunde inte stdlla nigon verklig fiirb?ittring i utsikt. Han ftireslog,
att fdrsdk gdres med vidring.
F dr biittrin g aa iiirnakgs duergi.ngen aid. modellmagdsinet

ocb

uiigenfrfrn lilla portentill
Drottninggatan.
Oueringenjdr Holmqui:t framhiill,
att efter omldggningen i vlras dr jdrn-

vigscivergingen nu bra. V?igen ut trll
Drottninggatan tillhcir Vattenfallsstyrelsen.Nohab hade en g&ng fdreslagit, att kostnaderna fd,r vdgens iordningstdllandeskulle halverasmellan
Vattenfall och Nohab men detta hade
inte Vattenfall velat gi med pi och
Nohab anserinte, att vi bcir lZiggarred
kostnaderpi Vattenfalls vdg.

Direktdr Odelberg fann detta vara
en god id6 och rekommenderade
att en
dylik inventeringg6res.

Doktor llirnef ors omtaladed.ven,att
han tagit upp frigan med avdelningsingenj6rerna om det oliimpliga i att
mindre arbetsfciraarbetareflvttas mellan avdelningarna.Avdelningsingenjcirernadr nu pi det klara med det
oliimpliga hliri och har lovat bittra sig.
Marketenteriet.
Doktor Jd.rnefors
hadcdvenfdreslagit,
till fcileEftersom marketenterifrisan tidi- att samlaavdelninqscheferna
gare behandlatsmed reDrisentanter drag och genomga.rg av allminna
organisatoriskaspcirsmil frir att ddrigefcir personalorganisationerna
ldmnades
dem
icke nu nigon redogrirelsef6r denna nom stimulera sarnarbetsandan
utan meddeladesendast,att byggnads- emellan.
I detta sammanhang phtalade berr
tillstind srjkts frir marketenteri6ygget
si att detta kan s[ttas ig&ng sna-r-ast K. A. Guiaftson vissabrister i samarbeteti sivdl teknisktsomekonomiskt
mdjligt.
avseende mellan de olika avdelHerr Mdller meddelade,att Dersoningarna.
nalorganisationerna
haft ett rncji! och
tillsatt en kommitt6.
7'urbinntontage r)id Laforsens
Samar b et sand an aud eI n in Rarn,t
emel/an.
Herc Mdller', som begdrt att frhgan
skulle.tagasupp p5.dagordningen,fbrklarade, att det ndrmast e2illde att
skalfa Ihrnpligi arbete3t sidana,som
efter olyckshdndelse
eller siukdom ei
Idngrekan utfrira sitt ordinariearbete.
De miste placerassi att de trivs och
fir bista mdjliga fcirsd,rjning.Han
hadetdnkt sig, att t. ex. personilchefen
skulle kunna undersciki,vilka arbetsmdjligheter fcir dylika personer,som
finnas inom bolaget.Herr Md,ller pitaladeett fall i avd. 70 och herr Carlston relaterade en liknande hdndelse,
som han kZindetill frin sin avdelnins.
Herr Carlssonanseg,att bolaget nog
miste ikldda sig vissasocialakostnader
i dylika fall, framf& allt ifriqa om
sidana arbetare,som varit anstillda i
bolagetstjiinst i minga ir. Han trodde,
att ledningen nog har fcirstielse fcir
sakenmen att det brister i samarbetet
mellan avdelningscheferna.
Enligt doktor liirnefors finns vissa
svirigheter hos Nohab i detta avseende, dels pi grund av att arbetet hos
Nohab bygger p3.yrkesskicklighetoch
arbetarnadarfrjr inte si ldtt kan 6verfcirasfr8.n ett arbetetill ett annat,dels
dr medelildern hos Nohabs anstdllda
ganska hcig, vilkei lven fcirsvirar en
omplacering. Han rekommenderade
att en fcirteckninggrires upp tillsammans med avdelningscheferna
tjver sidana arbeten, som ldmpar sig fcir
mindre arbeisfcira
perso--. ^-L ^* "3
dana arbetenreserveras
i'i.rr""t u"rr"r
fdr sidana, som varit anstdllda hos
bolageten ldngretid.
E

sitt sista ordinarie sammantrddef6r
lret under ordfdrandeskaDav dveringenjdr H, Prolliu:.
Sedanherr Ordfcirandenmeddelat,
att ingenjdr Thure Bergstrcimblivit
ledamot i Fdrslagskommitt6n efter
ingenjcir Israelsson, som avflyttat,
dverllmnadesordet till kamrer lYredenbergsom avgaven
Ekonomisk 6uersikt.

Den politiska spdnningenhar iinnu
icke visat nigra teckentill avmattning
och den depressivainverkan pi dct
internationella konjunkturliiget, soll
rnan I'dntat att vapenstillestindet i
Korea skulle medfdra, har uteblivit
och i stdllet har under de senasteminaderna sivdl produktion som sysselsdttning visat tecken till stigandeoch
stabil tendens
Industriproduktioneni USA har under fdrsta-halvlret 1953 uppnitt en
ny rekordhdjd. Produktionsindexstes
kraltuerh.
frin mitten av 1952 till mars 1953
Frin StockholmsSuoerfosfatfabriks med z5
/c, f6r att sedan fdrbti r;i
AB har ett brev ingiti, r'ars sista del sammahciga nivi resten
av halvirit.
har fciliandelvdelse:
En fyraprocentig nedging av sesong"l anslutningh?irtill vilja vi uttrla
mdssigkaraktdr intrlffade under iuli,
virt tack till Eder fcir en vll senomindex iter steg fcir augusti.
fcird leverans.Vir personal"i s&vdl lned-an
Produktionen av varaktisa kon"sumLjungaverk som Laforsen har med- tionsvaror slsom
bilar, riObler, husdelat oss,att samarbetetmed Edert hillsmaskiner etc. Iie
under fcirsta
folk varit det allra basta.Slutresul- halviret 1953 ca 4O
dn under
/ih6gre
tatet har ju ocksi blivit mycket gott, rnotsvarande
period f952. I motsats
vilket dr destomera glddjandesom till andra,raraktiga
konsumtionsvaror
leveransen utf<irts under tidvis steg produktionenav
bilar dven under
ganskabesvd.rligaf6rhillanden."
andrakvartalet.Marknadenfcir orivatbilar bcirjaremellertidatt bli mdttad
, Direkttir Odelberg ldste upp detta
i den meningen, att inkcipen i stcirre
brev och uttalade i anslutnins^hiirtiii
sitt tack fcir gott utfcirt arbetJtill alla utstrdckningfir karaktdrenav ersdttdem, som haft direkt med dennaleve- ningsk<ip.Produktionenunder juli och
rans att gdra. Fcirutompersonalinom augusti har ocksi visat nedging. Hur
j ningsavdel
fcirsdl
ning, Lonstrukiions- utvecklingen pi liingre sikt kommer att
kontor och verkstadslednins
dro dessa: gestalta sig i USA kan 5;ivetvis icke
fcirutsois.
ansvarsmontcirerna
Den civila bilindustrien har som
98 Glad
bekant en nyckelstdllning,di den sva928 Engvall
rat f6r 2O o/ou, den amerikanskastil3112 Karlsson
konsumtionen,en stor del av glaskonmontcirerna
sumtionen,7O /o av gummifonsunr246 Andersson
tionen o. s. r'. Den har en betydelsefcir
2303 Johansson
stilindustrien av samma storleksord3002 Eriksson
ning som hela det militdra upprust3029 Persson
ningsprogrammet.D& den amerikanska
3541 Sjdberg
konjunkturen ir av avglrande bety3620 Tohansion
delsefdr utvecklingeni Europadr det
3640 iransson
av stort intresseatt lcjlia densamma.
3671 Lindstrcirn
Det omfattande rustningsprogrant3805 Sdrensson
rnet har spelat en mycket stor roll f6r
II
hcigkonjunkturen i USA de senaste
Zren. 1952 utgjorde de samladef6rwarsutgifterna
14 /o av nationalproTidaholmsverken
duktionen och har under fd,rsta halvFdretagsnimnden vid AB Tida. fuet L953 ytterligare stigit. Nigon
holmsverken hcill den 20 november nedskdrningvlntas icke frirrdn tidigast

I

I

I
under andra halviret 1954. Om vad under rnotsvarande
halvAr 1952. Ned- inga optimistiska frirhoppningar om
som sedan kan tdnkas hdnda, gEr rne- g&ngen intrd.ffade redan under sista 6kat bostadsbyggande
under 19j4 p&
ningarna isir. Men pi en punkt dr alla kvartalet L952 och nigon yttedigare grund av det ringa utrymmet pi Hnlganskaense: en depressionmed mass- pitaglig sdnkning av sysselslttningen rnarknaden.Det sparasmindre i lanarbetsliishetav 30-taletsrvp ansesure- under fcjrstaoch andrakvartalen1953, det, och detta inger stora betinklighesluten. Den ekonomiska'6eredskapen utdver en sdsongbetonadnedging i
ter. Finansministernunderstrvker.att
frir en depression[r vdsentligt hd,gre juni, kan ej utldsasur den tillgiingliga den utcikadeutlininsen fr&n affiirsdn tidigare och stora latenta investe- statistiken.Som frirut giir sig den ut- bankerna till Riksealdskontoret
inte
ringsbehov6ppnar rika mcijligheterfcir ldndska konkurrensen mest mdrkbar f&r fciranledaatt let allmdnnas instatsmakternaatt vidtaga stimulerande inom denna industri.
cikas.
Jdrn- och stilin- vesteringsutgifter
sysselslttningsttglrder. Pe det rent dustrien har, trots kvalitativ civerlleTillgingen
pi
likvida medel tikas
tekniskt-ekonomiskaplanet existerar senhet,iven f&tt kdnnineav den hirddels
tack
vare
den
livliga exportenav
inga stdrre svirigheter att hindra en nade utllndska konkurrEnsen.Sdrskilt
skogsprodukter
och
dels genom statens
allvarlig fredskris i USA och Vdsteu, Visttysklands,men delvis lven andra
ropa om problemet ses globalt. Aven vdsteuropeiskaldnders, dverraskande penningafflrer. Under oktober intrdffade fortsatta stora bankkd,oav skattom den nationalekonomiska
vetenska- produktionsd,kningoch starkt framtrdkamrnarvdxlar.
September
biev den4:c
pen dnnu i m&nga stycken ir ofull- dande exportkraft har oroat. P& kort
minaden i fdljd, som visade exportstrindig, har man dock tillrZickliqt sikt dr llget emellertid mycket tillUtrikeshandelnutvecklarsig
rnycketkunskaperom effektiva rnedil fredsstdllande.Arbetsliishetenhar se- civerskott.
just nu, men bide pi regegynnsarnt
fcir att kunna hindra massarbetsldshet,dan i viras sjunkit hastigt och ijverstiI den mln svirigheterkan anmdlasig, fler nu endastobetydligt fjol&rsnivin. ringshill och inom nd.ringslivetvarnar
man fcir iiveroptimism i f fi"ga om kondr dessasnarastav politisk art och dit
Permitteringar av arbetskraft fcirekornjunkturen
och utrikeshandeln. Den
giller att bedrirnanlr itgdrderna skalt rnet alltjdmt, men god balans synes
gynnsamma
utrikeshandeln flterspeglas
sittas in.
r&dai.fritgaom tillging och efterfrdgan
i en fdrbittrad valutareserv.Denna,
pa
arbctskraft,
dven om arbetsmarkna_
Aven i Vdsteuroparlder i stort sett
som har goda utsikter att fcirstdrkas
hiigkonjunktur. Industriproduktionen den inte lingre sA snabbt som fdrut fdre irets
slut, dr nddr-Indig fcir den
har <ikat dven orn det har skctt i cn kan absorberafrist?illd arbetskraft. LO
lulla sysselsdttningens
politik-sombufoch
arbetsgivarefdreningen
har dverl&ngsammare
takt [n i USA.
cnskornmitorn att rekommenderadc iert mot stiirningar i utrikeshandeln
I Sverigelig under f6,rstahalviret
r.'id ligkonjunktur och vid 6verg&ng
anslutna organisationerna
att till den
1953 industriproduktionenpi samma
till valutakonvertibiliteten.Valutare30.novernbcrframflytta
uppsdgnings'avtal.'i
nivi som under fcirsta halvhret 1.952.
serven uppgick 2:a novemberveckan
tiderna fcir lcipande
,.I"Uuia
I)etta genomsnitt d<iljer emellertid
till 2.74I miljoner kronor.
ddrmed har tinken pi riverg&ngtilt
starkt splittrade tendenseri de olika
avtal rned liingrcgiltighetstiJkoinmit
Diskussioneninleddesav tiveringenindustrigrenarna.Under fdrsta halr'rupp.Tillgingen pi. rivaror har vdsent_ jor Prollitrt, som uppehcill sig nEgot
FLret1953 lig produktioneninorn texligt fdrbZittratsoch pristendensenir
vid dcn diskontosdnkninqsom skett
til- och bekliidnadsindustrien11 c/r
sakta sjunkande.Prisima fdr svenskt nyligen.Denna torde .r'dlrnedfciraen
hcigredn motsvarande
tid 1952,ldder- irandelsjdrn
sdnktesden 2 sept. med r.iss ldttnad fcir affdrsmin och inoch skoindustden25 /o hogrean 1952
2 kronor frir stingjdrn till j8'kronor
dustriidkare,inen om de fulla konseoch dvenlivsmedelsindustrien
uppnid,
och med 1 : 50 fcir anneringsjdrntill
kvenserna
vore sivll lekmin som exde en nigot hiigre produktio;;nive,
55 kronorper t00 kg. Jirnimportcirer_ perterdnnu osdkra.
trots att produktionen under mai och
juni pi grund av livsmedelskonflikten ly r.i.!k!" sina priser. fdr silil lagcr_
Herr Cbrittetzttonf.anni rnotsatstill
Idrsdljningarsom direktimport,mid i
var exceptionelltlE,g.
inledarenatt sparsamheten
vore god i
genornsnitt3 kronor f<ir stingjiirn till
landet och det vore en utsliten fras
Inorn trdindustrienlig produktionen 58 kronor och
armeringsjarn'till :6
frln vissapolitikers sida, att stiindigt
under de tvi fdrsta rninaderna 1953 kronor
p:r ]Og kg rid iagerfdrsiilj tala orn den bristande
sparsarnheten.
avsevd.rt
under nivin fiir motsvarande ning. r'id direktirnporr
gZiiler I?igic
tid 1952. Sedandesshar emellertiden
oaeringenjdr Prolliut frarnhdll, att
Pflser.
uppging skett s& att junisiffran I9:-3
fcir litet sparmedel infldt till sparDagens tidningar ornndrnner;ati
civerstiger motsvarande siffra I952
bankerna.Affirsbankerna hade under
priskrig nu rasar frir fullt i Stockholm
med 8 /o. Fdr hela det frirsta halviret
senaretid f&tt in mera pengar nn tidi1953 uppniddes sammaproduktions- betrdffande konsumtionsvaror. sDe- gare.De stora skatter,som nu
uttogos
ciellt livsrnedel. Anmlrkninqsvdrt'ir
siffra som under fcirstah;lverct I9i2.
av skattebetalarna
och
som
sen
anuenExporten i ir berdknas iiverstiga den crnellertid att det praktiskt genomgi- des f<ir statliga utbetalningar
i stor
ende
dr
hciga exportsiffranL951 - SlO.OoO
.detaljhandelnsom t"arpi lig
skala,r'orc ett incitamentfcir inflation.
stds - rned cirka 15.000 stds. Fd,r dessaprissdnkningar.
Sedelutgivningsrdttenhade fdr kort
nista ir rdknar man dock rned en
Bostadsproduktionen
har i f,.r varit tid sedan cikats med 300 ryrilioner.
visentlig minskad trivaruexport. En
Ehuru vissaprissdnkningar
stcirre Ln 1952. Antalet liqenheter i
fciretagits
av orsakernair nya prisstegringar.Virpibcirjade nybyggnader *t
under och rnS.ngatecken tydde pi fortsatt'
kespriserna
vid nyligen hillna krono- fcirstahalviret
1953 drygt 20 /o h6gre dylik tendens,si fanns det fortfarande
skogsauktionerhar legat h<igredn de
[n under fijrsta halv&ret L952. Ten- inflationsrisker. Deo ekonomiskautsom erhcills i fjol. Denna prisstegdensengir rnot flerfamiljshus,medan vecklingenvar icke entydig.Alla hade
ringstenrlensdr ganska rnarHig, Ji
villabyggandethar minskat. Byggnads- dock nu lZirt sig insc sundheteni senden inte framkallatsav de storaexDortkostnadsindexvisar en klart och sakta tensen: Hellre ldgre priser dn hrigre
fciretagen.
ronef.
sjunkande tendens. Nivin har nu i
Verkstadsindustrienssysselsdttning huvudsak itergitt till den somffiaren
Herr Cbristeuron ansAg, att det
lig under fijrsta halviret t953 8-9 q;
1951 r&dande.Man l.ryseremellertid taladesfcir mycket om skatteroch poli-

tiska saker i Friretagsndmnden.Man
kunde icke h?ir beslula om sidant utan
det finge man ijverl8ta 8t dem som dr
utsedda att fatta beslut i dessatins.
Prissdnkningar hade icke f6refommit i den omfattning som sdnktapartipriserbordeha f6rorsakat

Ingenji)r larle$en vitsordade att alla
gjorde sitt bdstafdr att skaffa sysselsdttning och avdelning FS i Bofors
gjorde stora anstrdngningari detta
syfte. Konkurrensen v^r emellertid
myckethird.

0ueringenidr Prolliu:
Fd,retagsndmnderna vore ilagda att fdra ekonomisk upplysning och ledam6terna
borde ldra sig fcirst&S"tgdrderoch resultat p& det ekonomiska och finansiella omr8.det.

Apteringsavdelningen

Alla vore medvetnaom att denna
avdelning hade varit av tillfiillig natur. Slutkllmmen var nu inne och avdelningen skulle slis igen och ldggas
i reserv.Den tillfiilligt anstdlidakvinnKamrer lY. lYredenberg framhdll liga personalenbleve nu fristdlld och
att prissdnkningatagtrum och att man betrdffande de 3-4 manliea skulle
nog hade att vdnta yttedigare s&dana. man scikaplaceradessapi annat hill
inom fdretaget.
H er r Cbr i st ensson ef terlystekonkurrensen mellan sdljarna, s3. att den
cikade produktionen per man kunde Bonoplexfabriken
medfrjra sdnkta priser. Priskontrollen
Ej heller pi dennafabrik haden&gra
hade faststillt maximi- ei minimi- strirre fdrd.ndringarintrd.tt pi de sepriser.
nasteminaderna. Den olaneradefdrsyntei ej kunna fyl6ueilngenjdr Prollius ansig att s?iljningsbudgeten
Kostnaderna
las.
voro
dnnu frir stora,
eftetfrl.gat pi konsumtionsvaroi fortsf,.att rrirelsen ginge ej ihop. Med en
farande var si stark, att den okadetillstdrre produktion skulle lcinsamhet
gingen absorberades
utan prisfall pi
kunna
uppnis. Man efterstrdvadeatt
vatorna. Eo fri konkurrens framskaoir
f& storaorder, som kunde ge grundval
det ritta priset pi varotna.
fdr rationell produktion.Maskineroch
Dd.refter var diskussioneoi stort
<ivrig utrustning sti fortfarande i viss
sett slut och man kunde <jverei till
min pi experimentstadiet.
De leverendstapunkt, 6veringenjcirProlllus rerade pressarnavoro f<ir ldtta, och man
dogcirelse6ver
tlnkte nu anskaffa en stdrre, indamilsenligare press.Betriffande r|vaBeLiggningen p; de olika aud.el- rorna hade man tdnkt att kd,oasidana"
vilket stdlldesig billigareoitr -,;ltignin garna uid T idabolmsuerken.
gjorde att man genom stdrrevariation
Maskinverkstaden
kunde bdttre tillfredsstZillakunderna.
Hldr var ld.get i stort ofdrdndrat
I den fdljande diskussionenyttrade
sedanfrirra sammantridet.S&v?ilkriss- berr Cbriilensron, att han ei fann det
materiel- som civila order gick plinegendomligt att Bonoplexfabriken ej
enligt och de siffror som nimndes i
gick ihop, s& som tjinstemannastaben
prognosen vid f6na sammantrddet hadecjkatsdir. Fdretagsndmnden
hade
hade stdmt pi ett par procent ndr. Be- ej blivit informerad om alla nyintagliiggningen var tlmligen god fram till
ningar och omplaceringar.Senast i
mars och man kunde fdwdnta nya mindags hade en ny arbetsledareanorder, varfcir det ej var n8.gonstcirre stdllts. Betrdffande omplaceringarsn
f ara br sysselsitiningen.
undrade man om anledninsenh?irtill.
Det vore bra att st?illahdga mil, men
Ammunitionsverkstaden
den omsdttninsssiffrasom nd.mntsf6r
F6r denna avdelning var lZiget Bonoplexfabrikenhade talaren aldrig
simre. Ungefir vid &rsskiftet skulle trott vara miijlig uppn&.
mafl .vata fiirdis med stdme delen av
Oueringenii)r Prollius: Man kunde
de order som lig inne, i vad det giillde ej gtira direkta jdmfrirelser mellan
1" 6-spindl. automater.Av hela anta- Bonoplexfabriken och de dvriga avdellet, 30 st. automateri olika dimensio- ningarna p& Tidaholmsverken.Bononer, var endast 16 st. nu i drift. I en plexfabriken var direkt beroende av
del maskingrupper, exempelvis Index marknaden. Man ml.ste prova sig
36, rdckte bel?iggningen till ungefiir fram. Plastmaterialethrirde framtiden
mars minad, i efterbearbetningsgrup- till och man ville vara med och komma
pen till omkring jull r9j4.
in pi detta gebit. Pionj?irskapvar allMan var bide i Tidaholm och Bo- tid dyrt, men det kunde kanske lcina
fors medveten om det bekymmersam- sig i framtiden.
ma laget och g;'orde anstrdngningar
BetrdffandeDersonalens& vore det
fdr att fi bestZillningar.
att md:tkaatt Bbnoolexfabriken skritte
10

all frirsziljning, vilket medfdrde mycket arbeteoch krdvde personal.Nigon
oncidig tjdnstemannastabhd,lls icke.
Ingenjcir Bergstr6m hade 6verflyttats
till avdelningA, ddrf6,ratt han behdvdesddr. Den nuvarandeorsanisationen
bleve billigare ?intidigarel
Studieaerksanzbet.
Pi fdrslag av herr Cbristenssonbesld,t Fciretagsndmndenatt iterupptaga
de ekonomiskastudierna.Man skulle
organisera studiecirklar f<ir brevkurserna: F<iretagetoch samhdllet samt
Hur man ldseren balansrlkning.
F 6rslagsuerksamhet,
Hur Kurt Perssonrapporteradefrin
Fdrslagskommittln:4 fdrslag hade inkommit, av vilka 1 avbdjts, 1 bordlagtsfd,rvidare utredningoch f<iljande
2 beldnats:
5068 Fritt Lust: Frd:sfixtur f6'r fr[sning 4-kant i axel till bakre balans,
FAK 40, detalj 5047739.
5153 StenHdkantson: Backarfrir frd.sning f?irdig detalj 5064234, hylsa,
40 mm FAK.
Tvi fcir ldnse sedaninllmnade fcirslag, frin heriar John Karlsson resp.
Ceorg Hagstrcjm,skulle snarastupptagastill slutlig behandling.
Aaeringenfi)r Prollius omtalade, att
representanterfdr Eccoverkeni Skara
varit pe besdk fcir att studeraFrirslagsverksamhetenvid AB Tidaholmsverken, och att dessadiirvid hade uttalat.
att de ansig att dennaverksamhethade
komrnit pi r?itt spir vid Tidaholmsverken och att de hade funnit mycket att
ldra och taga.eftet.
E, M,

UVA
UVA:s friretagsndmndhiill, under
ordfdrandeskaoav direktdr Lennart
Odqaist,sitt 3:e ordinarie sammantrd.de fdr nret mindagen den 28 september 7953.
Ekonomisha lkget.
D)r ekt ii r Od qr)ist anf<irdebetriffande det internationellaekonomiskaldget bl. a. foljande:
Den ekonomiskakoniunkturen har
internationellt sett kdnnetecknatsav
stiirre stabilitet dn vad man vtgade
rdkna med vid irets bdrian, dven om
prisl?iget pt de stora rivarumarknadernatill en vissgrad varit underkastat
en fallande tendens.Ett tamlisen stabilt prislZigemed nigot stigandereall6ner och hdg sysselsdttninghar st-
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lunda varit grunden till en 6kning av
konsumtionen.och konsumtionsindustrin har mycket riktigt dven kunnat
uppvisa en 6kad avsittning.
I USA v[ntas hd,gkonjunkturentill
fdljd av upprustningen fortgi under
hela detta &r, och fdrst under 1954
berdknas en viss minskning i rustningsprogrammet kunna genomf6ras.
Trots dessa grundfdrutslttningar
kan man dock fdr kapitalvaruindustrin
konstatera en viss stagnation, som fir
sdka sin fdrklaring i att konsumtionsvaruindustrin avslutatden fiirsta intensiva tterupprustningsperiodensedan
krigsslutet. Samtidigt m&steman ocksi
konstatera,att den produktionsdkning
som skett fcir konsumtionsvaruindustrin dgde rum med ytterligt reducerade
vinstmarginaler, varfiir dessa industrier finansiellt befinna sig i en mera
anstringd situation In tidigare, och
silunda nddsakade att oraktisera en
fdrsiktig investeringspolilik.PE langre
sikt miste man dock rlkna med att det
hirda konkurrensldgetsikerligen kommer att p&fordranya rationaliseringar,
varvid kapitalvaruindustrin bijr kunna
tillfdras nya arbetsuppgifter.
Niir det gZiller produktionsutvecklingen inom verkstadsindustrin har
Sverige som bekant drabbats starkare
av konjunkturavmattningen In flertalet andra ldnder beroendepfl att det
sisom en f<iljd
svenskakostnadsldget,
av pris- och lcinestegringarna iren
l95o-I952, kommit upp i en hdgre
niv& dn hos konkurensldnderna.Orderstockarnainom den svenska verkstadsindustrinhar som en fiiljd h[rav
sjunkit, och iven exporten har fallit
'1.2
mlnatillbaka under de senaste
derna.
Den industriella oroduktionen i
Sverigehar likv2il totalt sett obetydligt
ftjrdndrats och enligt gjorda ber?ikningar utgdr sdnkningen endast n&gra
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skott torde ungefdr balanseramot de
inkomster som erhillas fr&n sjdfart
m. fl. s. k. osynligainkomstposter.

skulle indra sig till det bittre lven pi
denna marknad.

Bolaget hade dven i &r deltagit i den
Internationella Verktygsmaskinutstdllningen, som dennag8ng hillits i BrysAff t;rsIilget ocb ord.erbeliggsel den 4-13 sept.Besdkarantalet
vid
ningen.
dennamdssavar visserligenej si stort
Direktiir Odquitt meddelade,att bo- som under fjolirets mdssai Hannover,
lagets totala fakturering under fcirsta men i gengdld var besdkarna av en
halviret 1953 uppgick till sammanlagt annan typ med utprlglat fackintresse
3.r9r.O0O:- kronor, vilket utgjorde fcir de utstillda obiekten.UVA:s maen stegringav ca 2|3.OOO:- kronor skinertilldrog sig stor uppmdrksamhet
och slrskilt Turbo-Headen vlckte livi jiimf6relse med Lr 1952.
ligt intresse.Denna llmpar sig dod<
Exportenunder fdrstahalvfuetI9)3
bel<iplesig till 1.860.000'
kronor frimst att leverera tillsammans med
motsvatandeungefd.r8 /o av hela lan- UVA:s egna maskiner, speciellt den
nykonstruerade
mindre typen, som bedets verktygsmaskinexport,mot 6 /o
riknas
komma
i tillverkning inom
und,erfu L952.
kott. Fcir att d,kaUVA:s erfarenhetpi
Betrlffande dagsl2iget och fram- omridet Imnade man dock till en biirtidsutsikterna,si hade maskinfdrsiilj- jan levereradennaspindeltyp?ivenfdr
ningen under en liingre tid varit r[tt
andra maskinerdn de egna.
tyst. I bdrjan av 8.reterhtill bolaget en
Ifriga om Bofors-tillverkningen si
ganskastor lagerorderfrin den engelske representanten,men ddrutdver var frirellg stegradeanspr&k pi utdkning
orderingingen mycket knapp. Efter se- av denna produktion, och bolaget rdkmestertidenhade dock en gl?idjande nademed att i biirjan av ndstair kunna
fdrb?ittring intrdtt ifriga om orderbe- uppni den produktionskapacitetsom
ldggningen.Bl. a. hade bestillningar Bofors gdr anspr&kp&.
o& maskiner inkommit frtn Citrodn i
De tillverkningar L kugghjulspum.,
i,
Frankrike,med vilken firma tidigare par, som tidigare berdrts inom nlmnsdktskontakt under flera Er, men som den, hade numera ingitt order p3' i
man fijrst nu lyckats inrangera bland ungef[r den omfattning som man kalbolagets kunder. Dessutom hade ge- kylerat med. Dessa bestdllningar benom den nye amerikanske agenten, lastade ej
produktionen i hiigre grad,
Mattsson Machinery Inc., en stiime mefl man hoppadesatt denna tillverkorder olaceratshos UVA fiir General ning skulle vdxa ut och tillfdra
bolaget
Motori rdkning; detta var sdrskilt lZim-pliga utfyllnadsarbeten
i verkgl2idjande,eftersom det ansettsnira staden.
nog omtijligt att siilja pi Detriot-distDet som ovan skisseratsvar i stora
riktet, dZirtidigare inga utlindska leverantrirer slZipptsin. Om dessafdrsta drag vad som hdnt pi f6rsZiljningsfronten. Sammanfattninssvis kunde
leveransertill General Motors utftillo
sdgas,att bolagetmed hlisyn till tilltill bel&tenhet,har bolaget preliminlrt
lcifte om en stdrre order & maskiner verkningskapaciteten var vdl belagt,
men att det kunde likv?il icke undvildngre fram.
kas,
att det emellanit uppstod hilrum
Vad exportfdrslljningen i dvrigt behir och var. inom produktionen, mychade
lyckats
siilja
ett
bolaget
trd,ffar,
ket en f6ljd av den driftsoml?iggning
Volymmdssigt ligger v&rt handelsut- par maskiner till Italien, och intresse
som varit nddvlindig att fdretaga pE
byte med utlandet icke ovlsentligt un- fdreligger fiir ytterligare inkdp, men
grund av indringar i produktionsprovaf
vanligt
som
oerder frireg&endeEr, varvid dock impor- priskonkurrensen
grammet.
ten vdrdemlssigt minskat ntgot mer dn hdrt hird.
exporten. Under m&nadernajanuari
Den inneliggande orderstockenvar
Den tyska marknaden bearbetades
t. o. m. juli importeradesstlunda
likaledes intensivt, men detta fiirs?ilj- f. n. praktiskt taget densammasom firr
L952 fdr 5.484 mlli. kronor och
ningsomride uppgavs vara yttedigt n&gotfu sedan,vilket betyddeen fiir1953 fot 4.658 mili. kronor
svirt att vinna insteg pi till fiiljd av b2ittringsedantrets b6rjan, d& en p&frin Tysklands egen taglig fiirs?imring i ordertillgingen
konkurrensen
exporterades
motsvarande
samt
under
verktygsmaskinindustri. Visserligen kunde konstateras.Virdet av under
tid
voro de tyska slipmaskinetnaej i klass detta ir inglngna order uppgick till
1952 f6r 4.876 milj. kronor och
med UVA:s, men priserna voro E 5,34 milj. kronor mot 4,9 milj. kronor
L953 f& 4.1,29milj. kronor.
under sammatid L952.
Importdverskottet under sammape- andra sidan avsevdrtldgre.
Herr Holmberg gorde en fiirfririod uppgir s&lundatill 608 milj. kroNdmnda fdrhflllande medfdrde, att
nor L952 rcsp. 529 milj. kronor 1953, de tvska spekulanternaofta valde de gafi, om I/ickmans nu disponerade
vilket innebdr en minskning av ca billigare tyska maskinerna trots deras 6ver maskiner fdr fiirsZiljning, s& att
lo /6 f'& innevarande&r i fijrh&llande llgre prestanda.Vissa fdrhoppningar leveranskunde ske direkt frln lager i
till tret fdrut. Nimnda impottdver- hystes dock om att ldget lingre fram England.
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DireAtiir Oclqu)st upplyste, att si
ingalunda var fallet. Wickmans leveranstiderfcir UVA:s maskinervar idag
ca 6-7 mlnadcr. Dc nraskincrsom
UVA levererattill dem voro silunda
redansilda. Aven ar. derasinneliggandc lagerordervar en mycket stoi-del
reserverad,och dnnu hade man icke
kornrnit si lingt att man kunde verkstilla leveranserfrin lager.UVA hade
frjr avsikt att s&sminiigom stilla upp
ctt dernonstrationslageri England,
men p[ grund av bridskandeleveranser si hade detta hittills icke kunnat
genomfciras.
F dr sI ags uer k sant /t et en.
Direhtdr Odqai:t anml.lde, att
fciljande z fi)rslag inkornmit, vilka
fcirhandsgranskats
av den nytillsatta
fcirslagskornrnittdn,best&endeav ijveringenjcir Sten och herr Frans Jonansson.
Fcirslagsstd.llare
:
nr I32 AttdersNofuerg:
Fcirslagtill drivs?ittvid krosskdrpn i n g i c e n t e r l e s s r n a sckni nl . r i t r r i n g
X - 4 5 2 , r e g . - n r2 2 .
nr 132 Anders Norberg:
Ildggningsanordningvid slipning av
kolvringar cnl. ritning X-45I, rcg.nr 23.
Ot,eringenjdr S/ en rapporterade,
att
han tillsarnmansmcd herr Johansson
granskatde inllrnnade frirslagen,som
bcfunnits vara av qod kvalitet sarnt
vdrda cn belcining.En nirmare redogcirelsc fcir frirslagens beskaffcnhet
salutfunktiou ldnrnadcs.
Ndmndens ledarnciteruttaladc sic
ddrefter enhetligt fcir c.n honorerins
av lcirslagcrr.
Hyrorna i bolagets bostudshas.
Herr Stobr bercirdehyrorna i bolagets bostadshus,som han ans5.gvara
lrciga,specicllti det nyuppfdrJa bostadshuset
vid Granbacken.i varie fall
oln rnall tog hdrrsyntill att dct rcirde
sig orn s. k. tjdnstebostider.Det borde
ju vara fd'rminligare att bo i en si.dan
bostadIn i andra hus, mcn si var cj
fallct.
DireAtdr Odquitt framhdll, att i
c'lessabostadsbristens
tider miste det
vdl indi betraktassom en fcirdel i och
fcir sig att bolaget i si stor utstrickning som skett kunnat stilla bostdder
till frirfogande f<jr en del av de anstiillda. Betriffande det nya bostadshuset, voro hyrorna d?ir ej slutgiltigt
faststdlldapi grund av att man haft en
del stridighetermed byggmlstarenangiende slutreglering av vissa bygg12

nadskostnader.
Fcirstsedande definitiva byggnadskostnaderna
fixeratskundc hyresfrigan avgciras.Redannu kan
man dock konstatera,att de nuvarande
hyrorna innebdra, att en betydande
subventionering frin bolagets sida
miste ske.

da arbetets5.mycket som mdjligt, och
sammantrddenhcillos numcra regelbundetvarje vcckamed byggnadsledningen och kontrollanten fd,r att fi
kontroll pi att arbetenaforilcipteplann-rdssigt
och icke onddigtvisy[terligarc
fcirsk<itos.
Enligt nu f<;ieliggandeidsschema
skulle
den undre viningen
Kanuer Sandbergframh<ill betr?iffandc hyrorna i de Zildebostadshusen, kunnavaraklar i slutctav oktober6ch
dvriga delar nigon ging i december.
att dessaalltid hillits i underkantiimMed
h[nsyn till fukt och korrosionsfiirt rned likr iirdiga bostadsldgenheter
risk vigade man emellertidei flvtia in
inom Brorlma-onlridet. Den ombyggutan vlnneinstallationerna
r-radoch fullstdndigamoderniseringav ornedelbart
n-ristefdrst vara klara. Med tanke oi
ldgenheternasom verkstdlldesunder
de amerikanskabestlllninqarnavar
iren 1938-39 drog mycket stora
nran.givetvis
rnycketangel?igen
orn att
kostnaderoch skulle river huvud taget
lokalerna
skulle
bli firdiea och kunna
ej ha varit mi;jlig att genomfrira 6m
iagas i bruk inont si kort tid soln
icke rnedel rlntefritt stiillts till fdrfomrijligt.
gandeav divarandeintressenter
i frjretaget. Fastighetsboiagetsverksamhet
hade frAn bdrjan aldrig varit inriktad Aktiuiserin g au fi)reta g:pi vinst, och det var att mdrka att ilimnden.
nigon vinstutdelning ej fdrekommit
Direktdr Odqaistmcddelade,att det
sedan bolaget grundades.Ur ekonomisk synvinkelrniste ddrfcirfastighets- frirelig en cirkulzirskrivelseanqiende
av friretagsnilnnderia,
och
fcirvaltningcn
bctraktassoln cn ilyckct aktivisering
som
ett
led
i
dennastriivanhadebl. a.
dilig affnr.
utgivits en brevserie,beninind "AkHerr Slobr pipekadc, att hyroma i tir.a fciretagsndmnder".
Denna bestod
bolagetshus civcr lag hdjts frin den av en brevkurs onr 5 brev. ddr varie
1 oktober 1953, allleL dven i det nva b r c v r a r u p p s t z i l l st o m c t t f i n g e r a t
huset och ifrS"gasatte
om clettakunie
f circtagsnimndssarnrnantrid"
n-r"d-f ,evara riktigt. Hyrcshcijningenuppgavs gor som skulle lcjsas och besvaras.
uppg5.i de ildre husentill 4,5 /6 och Frigan var nu orn det fanns niqot ini det nya husettill I %. D3,nigon hel- lrcssebland ndrnndcnslcdarrciierfcir
tidsanstilld portvakt cj fanns, bordc deltagandei en s&dankurs. Lektioncrhyreshcijningen
vara liigrc.
na skullc son'rsagt givas i form av
surmantrdden,
och ett frirsta villkor
D)rektdr Olrluitt erinradc olr att
var,
att
alla
ledarncjterna
blevo rned.
hyresfrigan cj ianns upptagen & dagens fcirhandlingslistaoch allts8. ej Var ocl.ren skulle i st fall fi sitt eget
cxcrrplarav brevcrr.
blivit fcirberedd.
Han ansfrgddrfcir,att
denna sak finge ansti till en senare
Herr Stobr uttaladesig fcir arbetartidpunkt si att lnan nirmare kunde ut- r:epresentanternas
deltagandei kursen
reda sakensarntskaffa fram erforder- och iven d,vrigaledamriter anslcitosig
liga underiag.
till frirslaget.Man enadesddrfcir orn
att
sdttaiging rned brevkursensnarast
Herr
.
,Stohr foreslog, att antingen
kamrer Sandbergeller-kassrjrBartholf mrijligt si att man hann genomgi dcnskullc beredastillfeile att vid ett kom- sarrmaunder vinterminaderna.
mande sarnrnantri.de
Direktdr OdqL,istlovadeatt lita atrklarldgga hyres.
situationensamt ndrmaremotivera de skaffa erford"iligt studiematerialoch
f ciretagnahyreshrijningarna.
iterkomma rned 6esked,nir kursverksamhetenskulle kunna tagasin bdrjan.
Direktdr Odqt,).rt iovade att rlran
skuile fcirscikaiterkomma till dcnna
sbt,
sak i en snarframtid.

Wedaverken
Nybyggnaden.
,

Herr Holntbeig efterhdrde ndr
nya verkstaden skulle bli fZirdig iil
rvL
ir-rfiyttning.

\(/edaverkens Fdretagsnimnds sista
salnrnantrddelcir eret, iill vilket dven
suppleanterna kallats, h<ills under
D)rektdr Linds ordtorandcskapden 30
novetnber.

Direktor Od,quittsvarade,att bygg-

naden.
eniigtd.:"

Foregdend.e
nt6te:protokoll.
"t:ptl.:fl'ji.,ftil;
o
Ilggningenskulle varit
fZirdigvid dei
hd.r laget, men tyvdrr s& hade frjrseVid genomgingen av f6regiende
ningar intritt. Man hade sdkt piskyn- mcitesprotokoll konstateradedirekt\r

Lind, att bestdn"rmclserna
fcir arbetar- Korca, och dcn politiska s1>rinningcn 1952. Beklagligtvis iir just den innas pensionering nu utldrnnats till
fortsatte.
dustri, som vi dro mest beroendeav,
klubbarna.
verkstadsindustrien,
i ett sv&rareldge.
Orn vi som vanligt fcirst vinda oss
Sysselsittningen
l3'g
silunda f<irsta
DirektcirLind meddelade
vidare,att rr.rotU. S. A., kunna vi konstatera,att
frigan orn uppfcirandeav en matsals- produktionsindexet frin mitten a\r halviret 1953 8-9 /o lngre dn motbyggnad frir de anstillda varit uppe 79t2 ttll mars 19t3 har tjkat rned icke svarandetld 1952. Bostadsproduktiotill behandlingvid det senaste
styrelse- mindre an 25 /o. Bilproduktionen nen har hillit sig uppe p& uiyckethdg
sammantnidet.Ritningar och skisser, nidde fijrsta halviret 19)3 en topp- niv& och varit 20 /o hdgre in f6resorn uppgjorts, visadesfcir Ndn-rnden. siffrr av 3L/< miljon nytillverkade giendeir. Ett gliidjandeinslagi bilden
Man hade rdknat rned att byggnaden bilar. Prisernaha varit relativt stabila, r"rtgdr jordbruket, som ju haft ett
gott &r.
skulle rymma en rnatsalf6r ca 300 ar- rnedkanskenigon tendenstill sjunkan- r.r.rycket
de rivarupriser. Att bedrima hur utvecklingerikommer att stilla sig pi
ldngre sikt dr sv&rt,rnen miste nu solrl
tidigare p&pekas,att den amerikanska
konjunkturen [r av mycket stor betydelse fcir den europeiska utvecklingen. Fcirsvarsutgifternautgjorde
1952 L4 /o av nationalprodukten,och
v[ntas knappast nigon nedskLrning
fcirrin i mitten av nd.stair. Den stora
frl,gan dr, vad som kommeratt hInda,
Herr Gaa beklagadenter svirighendr rustningsutgifternaminska. Proten att numerafi l2irlingartill gjutarduktionen har ju cikatsi vildsamt, att
lVedaverken
finns f. n. enyrket. P&
man dngsligt frigar sig, om efterfridast 2 i gjuteriet samt 2 i snickarverkgan kan hilla takt med densamma.
staden.
Optimisterna pipeka h?irvidlag, att
DireAtdr Lind meddeladedi, att konsumenternaalltid komma att ha
sammantrede rned stadens gjuterier krav pi iikad standardifrl'ga om bosnart sklllle hillas, varvid en fram- stdder,hushillsrnaskiner,bilar, televistdllning om en gjuteriteknisklinje i
sion, etc. Man tycks i varje fall vara
Yrkesskolanskulle behandlas.
ense orn, att en depressionliknande
Herr Gaa frirordade, att kontakt den som var i bdrjan pi 3O-taletmed
knappastbehciverbeskulle tagasupp med Yrkesskolansnye stor arbetslcishet
faras.
Man
har
nu stiirre ekonomisk
rektor betr. ldrlingsfrigan.
beredskap.
D )rektdr Lind ber'drdediskussionen
Sevi pi fcirhillandenai Vlsteuropa,
rnellan tiveringenjcirMolin och herr
att industriproGau om tolkningenav vissaparagrafer kan det ju konstateras,
i avtaletoch rneddelade,att han skulle duktionenfortsattatt dka. Sivuili Engordna ett sammantrldemed klubbsty- land som i Tyskland utvisar indexet
IO /o hogreproduktion 19) 3 dn under
relsetna frir att klarl2iggafrigan. Verkstadsfdreningens
ombudsmani disirik- 1952. S2irskiltmarkant ir ju tyskarnas
tet, som inom kort kommer till Srjder- frammarsch plt alla omriden, sonl
tnlje, skulle anmodas nd.rvara vid ocks&ger sig till kdnna genomfcirdelaktig handelsbalans.En trikig bild
sammantrddet.
fciteteregentligenblott Frankrike,r'ars
Herr Gau f<irklarade,att man haft
handelspolitiskallge fottsatt att fcjrdennafriga uppe till behandlinginom
simras.
klubbarnaoch att rnan dnskadef& den
Genom den industriella aktiviteten
tillriittalagdsnarastmrijligt. Han ansig
det emellertid riktigt, att om en om- i Europa har beroendetdv U. S. A.
budsman frin Verkstadsfdreningen tninskat.Importen fr8.ndollarldnderna
skulle ndn'ara vid sammantrddetdven visar en betydandenedging, varigeombudsmln frin resp. fackfcirbund nom dollarsituationenblivit ldttare.
Man miste ernellertidha klart frir sig,
skullekallas.
a t t U . S . A : s m i l i t d r au t g i f t e ri E u r o p a
fortfarande spela en betydanderoli.
Kon junkturliiget.
I stort sett miste man siga, att utDirektiir Lind ldmnade ddrefter en vecklingeni virt land varit bdttre dn
civersikt iiver konjunktuddget och viintat.Emellertidir tendensenmycket
framhtill, att den internationellakon- splittrad inom de olika industrigrenarjunkturutvecklingen fortfarande kdn- na. En fcirvinansvdrdproduktions<iknetecknadesav god produktion och ning f6religger inom textil- och skosysselsdttning.N&gon minskning av industrien. Inom den senare var
rustningarnahade d.nnuicke kommit produktionen25 /o st6te fcirstahalvtill stind efter vapenstillestindet i lret 1953 In motsvarande period

betare, en matsal fdr tjdnstemlnnen
och en fcir gister. Anliggningen har
kostnadsberdknats
till 5 i 600.000kronor. Styrelsenvar ense om, att det
under nuvarandeneditgiende tendens
i koniunkturkurvan var blttre att anvdnda pengar frir produktiva dndam&l
in att uppfrira en kantin. Frigan skulle
cmellertid iterupptagas av Styrelsen,
nrir kurvan vlnt it andra h&llet.
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Arbetslcisheten
dr relativt obetydlig,
och en arbetsldshetsprocent
p3. L1/,
redovisadesi maj minad. Antalet anstikningarper 100 lediga platseruppgick underperiodenmaj-juli till 116
rnot 104 sammaperiod fdreglendeir.
Exportenhar varii gynnsamlnare
d.n
somkunnat berdknatsgenomatt skogsprodukterna 6kat med 25 /p, men
maskiner och instrument ha minskat
med 30 af . Prisutvecklingenhar uppvisat en gynnsamtrend sitillvida, att
importprisernasjunkit mer in exportpriserna.Den fcirutspiddaminskningen av valutareserveflhar icke lgt run,
utan densarnmad.rcirka 2,3 mrljard,er.
Levnadskostnaderna
ha varit stabila,
och indexet har s&lundasiunkit med
t/2 /c lnder fdrsta och andrakvartalet
i ir. Industriarbetarnas
realkinertorde
ha stigit med ett par procent.Ett utslag
ar. den h<igalevnadsstandarden
torde
r.ara, att antalet nyinregistreradepersonbilarunder fdrsta halviret 1953 var
ndrnrare41.OOO,
vilket inneblr en dkning av 6O /o ntot fcirsta halviret
1952. Som slutomdcime kan alltsi
sdgas,att l2igeti stort sett ir relativt
gynnsamt,men att dettaicke ir niqon
st<irretrcist fcir dem, som arbetairiom
verkstads-och gjuteribranschen,dir
betydandesvirigheter fdreligga.

Ordertillgdng ochfaktureilng.
Direktiir Lind meddelade,att totalt
sett bestdllningar inkommit till och
rned 11:e periodeni ir fcir ca Il,1
miljonerkr. mot ca 10,1milj. kr. motsvarandetid friregiende5.r.Orderingingen hadevarit blttre i ir beroende
pi att order hade erh8.llitspi detaljer
frjr Rolls Royce typ RM 5.
Summan av inneliggande bestillningar vid 11:e periodensutging utgjorde ca 10,2 miljoner kr. mot ca 9
miljoner kr. fd,r motsvarandetid fciregiende 6r.
Faktureringenvar den 27 november
ca 24 /o idgre in motsvarandetidpunkt fdrra iret. Denna nedging av
omsittningen har dock piverkats ar.
prisnedgingen pi aluminium. Man
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rdknar med att irets fakturering kommer upp till 16 miljoner, vilken siffra,
trots de nuvarande svirisheterna i v&r
bransch,tack vare en defgjorda investeingar i varje fall d.r h<igre iin pi
4O-talet. F& L954 rdknar man med
ytterligare nigon nedging av omsd.ttnlngen.
Beldggningen.

den ndrmaste framtiden fick r?ikna
med mycket skarp konkurrens pi civila
produkter. Det gick fortfarande att f&
order pi kvalificerat gods, men frir att
hilla uppe ornsdttningenmlste man
iven tillverka enklarehandelsgjutgods.
En hel del av vira tidisare kunder
tillverkade emellertid nu iitt gjutgods
och utfd'rdebearbetningensjdlv.

frirde dnskemilet, att i si fall verktygsavdelningen skulle placeras i ett
hcjrn av byggnadenavsklrmadfrin de
dvriga avdelningarna.
Direktdr Lind lovade beakta detta
cinskemil.
- Verktnlistare f obanssonpipekade i
detta sammanhang cinskvlrdheten av
att verktygsritkontoret fdrlades nd.rmare
-verktygsavdelningen.Detta skulle
betordra ett intimare samarbcie,varigenom snabbare leveranstider och
bittre kundserviceskulle ernis.

Direktrjr Lind pipekade ncidviindigheten av att kostnadsbesparande
itgdrder och rationaliseringarvidtogs. Fdr
att fi ned kostnadernafcir handformat
nlngafna,.
gjutgodshade en si kallad sandslinger
I aluminiumgj
uteriet berdknas handformningen ge sysselsltt- anskaffatsoch en automatiskformma- Rapport
skin i samma syfte fcir maskinformat
frd.n Fdrslagshommittdn.
ning f6r nl.gta arbetaretill 1955. I
gods.
Ett
licensavtal
hadetrdffats med
civrigt 1r otillrZicklig ordertillging att
Ingenjdr Lindh rapporterade, att
notera. I maskinformningenkommer en danskfirma om anvdndninqav den sammantrlde med fcirslagskommitt6n
som hadehilliis den27 nou.-be,
viss beliggning frir RM 5 att strlcka s&kalladeskalformningsmetod-en,
och hade
mcijliggjorde besparingav sand samt
sig dver 2 ir.
5 nya fcirslaginkommit, varav emellerd.ven istadkom bdttre ytor pi gjuttid ett icke var genomfcirbart, d5.firI e I e k t r o n g j u t e r i e t ? i r l i i - godset.
mafl yat i avsaknad ay 8,nga.Av de
get mindre gynnsamt.Di cndast en
dvriga
forslagen hade z iiriktats pl
Den
avdelning,
som
fcir
ndrvarande
ringa kvantitet elektron inglt i RM 5itgdrder fcir att spara fciLbrukningsdetaljernablir belnggningenf6r denna nd.rmastskulle kunna komma ifrflsa
motortyp obetydlig och i handform- fcir utvidgning, var Stingpresr.n,rnJn material,vilket ingenjdr Lindh ans&g
vara ett gliidjanderesultatav Fdrslagsningen berdknasGhost-detal.ietna
vatl- ddrvid var man beroendeav stdrrebekommitt6ns
appell vid fdregiende
stillningar
frin
Bofors.
press
En
ny
slut i mars-april. Man miste ddrfd,r
fcir 3.000 tons tryck skulle med ny- sammantrdde.
rikna med sysselsdttningssvS.righeter
byggnaderoch omdispositioner
dra en
redan andra kvartalet L954.
Ett fcirsiag,som inlemnats av herr
kostnad av ca,6 milioner kronor. NiG. Axeltson, bestod av en sparpropaP3.grund av den hirda konkurren- got besluth[rom kunde
dock ei fattas ganda-tavla,vilken skulle uppsiiltas-p&
sen fcireligger sv&righeteratt bel2igga fcirrin noggranna utredningar
gjorts olika avdelningar, ddt fdrbrukningen
pressgjuteriet.
om mcijlighetentill belziggning.
av vissa detaljer hade visat sig vara
I kokillgjuteriet
kanman
onormalt stor. Pi tavlan skulle uppDirektdr Lind tog ocksi upp frigan
rdkna med sysselsdttningfor 3 arbetarc
tagas vissa frirbrukningsartiklar oih
om tillverkning av ytterligarehelfabri- -materiel
i 2 fu f'6r bestlllningat som i dagarna
med uppgift om pris och
kat. Mobilapumpenhade uppvisat ett
vintas fr8.n Bofors. Kokillerna hdrfdr
irsfcirbrukning. fieiSning hiiricir hade
bra resultat, varfrjr man fcir att fi en
hitvdntasunder minaden.
jamnare beliiggning borde taga upp tillstyrkts.
S t 3'n g p r e s s e n ar denbdstbe- tillverkning av ytterligare fzirdiga pioOueringenjt)r Molin pl,pekade, att
lagda avdelningenoch krires i 2 skift. dukter. Direktdr Lind hade framlast rnan hirvidlag borde uppgiva bruttoUnder en kortare tid k6rde man med dessasynpunkterfcir styrelsen,
som in- priset.
sirskilt tillst8nd i 3 skift. SAAB vintas tog en vdlvillig instZillningtill desam66 Arne And,erstonhade inkommit
bl. a. komma in med fortsattabestiill- ma. Fcir att kunna fcirverkliga dessa
med ett fd,rslagbestiendeav borr- och
ningar, varfdr man kan rdkna med en id6er, miste bland annat en-montesvarvst&lshillare
att anvdndasvid bearnigorlunda god belnggning ?ivenfram- ringshall byggas i direkt anslutning
betning av skdldarnatill Mobilapumdeles.
till mekaniskaverkstaden.Ritningai
pen. Fcirslaget hade utprovats och
P r e s s mi d e t berdknas
varabe- hlrciver dro redanuppgjordaoch ko"st- befunnits bra, varf6r belcinineh2irfdr
naden berdknadtili'ga't7. mlljon kr. tillstyrkts.
lagt till 1 mars och ytterligare bestlllningar vintas i dagarna.
75 Lundgren hade inldmnat f<irslag
_ Firman har tagit en hel del objekt
fdr tillverkning av helfabrikat under till en sandledare
F d rM e k a n i s k a v e r k s t a d e n
till sandberedning
i
var fdr dagen inga stdrre svirigheter omprcivning,men det fordras grund- Aluminiumgjuteriet samt en kyljiirnsatt notera.En fcirsdmringbetrdffande liga undersrikningarinnan fabrikation avskiljare fcir borttagning av kyljan
verktygstillverkningenfick man kanske kan pibcirjas. Man rdknar emellertid fri.n formsanden,vilket i<;rslae'ockse
med att kunna sdttaiging dylika tillrikna med, di verktygen fcjr AGA
tillsiyrktestill bel<ining.
verkningar
under ndsta ir. Direktijr
voro fdrdiga.
732 Nih lobanttons fdrslag bestod
Lind ndmnde, att en pristZivling
-fciretagets av tillverkning
Fcir dagen funnos inga sysselsdtt- kommer att utlysas
av centrum fd,r nedbland
ningssvirigheter, men man fick av- anstdllda,med
undantagfOr fOrsalj- slitna slipskivor frin ABENE rundvakta den vidare utvecklingen pi ny- ningsavdelningens
personal, att in- slipmaskin.Hdrigenom skulle slipski&ret. Nigra permitteringar till den komma med fcirslagom
tillverknings- vorna frin denna slipmaskin,vilka
stundandehelgen skulle det ej bli.
tidigare mist kasseras,nu ytterligare
oDteKt.
kunna anvzindas.Fcirslaget,som skulle
lV
elander
uttryckte
fiirhoppinnebdraen besparingav omkring kr.
Rationalisering.
.Herr
ningen, att nybyggnadeni anslutning 125: per ar, tillstyrktes till beDirektdr Lind fuamh6ll. att man till verkstadenskulle bli av och fram-- lcinine.
DireAtiir Lind rcdogjorde i korthet
fdr bel?iggningenp& de olika avdel-
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Herr Axeltson plminde om ett ftjrslag, som hdrrdrde frl.n mars 1952,
och dnnu icke var klart och pipekade,
att dylika drdjsmil ej uppn,anadetill
n&gon fdrslagsverksamhet.Nrimnda
fdrslag giillde nZit fdr utsugning vid
pressgjutningsmaskinerna.

elektrongjuteriet och framhdll, att
man Stminstonekunde bcgdra att
ordentliga fdnsterrutor sattes in i
fcinstrenistZilletfcir soni nu masonitskivor.

bdttre utsugning vid oljeugnarna i
press-och kokillgjuteriet.

lngenii)r Alfheim meddelade,att
von Post hade fdreslavrkesinsoektcir
git en ombyggnadav taket,vilket dock
Direktdr Lind holl med herr Olsson skulle stdlla sig alltfcir dyrbart. Att
som
om, att nigot m&stegcirasEt de diliga dndra de utsugningsanordningar
Ingenji)r Lindh bemltte herr Axeis- fdrhillandena pe elektrongjuteriet. funnos, skulle emellertid vara ekonosonsuttalandeoch meddelade,att prov Som l.rantidigare nimnt, inger order- miskt genomfcjrbart.
dnnu ej hadeutfrjrts.
ingingen p& elektrongjutgodsbekyrrrHerr Holmgren anhdll om en
Ingenjdr Alfbeim ansig, att detta n-rerisynnerhetsomRM 5 motorn hade skyndsambehandling av zirendetoch
Under ingenjdr Alf heim framhcill, att frlgan
fdrslag ej skulle giva ett positivt resul- si fi elektrongjutgodsdetaljer.
tat, varfdr inga prov utfdrts. Fr&gan dessafcirhillanden skulle det ej eko- var uppe vid Sdkerhetskommitt6nsseskulle upptagastill fornyad behand- nomiskt lona sig att nu gdra stcirre naste sammantrdde.Fcirslaghade d&
reparationsarbeten
i elektrongjuteriet. framkommit att antingen sdtta upp en
ling.
Ritningar pn en ny motortyp kunde vigg tvdrs civer byggnaden fcjr att
frirvintas i slutet av 1954, men man skilja oljesmdltugnarnafrin den dvDiuersefri.gor,
vet rinnu ej, hur mycket elektrongjut- riga lokalen eller att monteraspeciella
hiirvidlagskulle bli friga om. huvar civer ugnarna.
Pi en fr&ga av berr Gazt, h:ur det godsdet
blev med arbetetunder den stundande
Di yttedigare frigor ej kom upp
Herr Gaa p&pekade,
att han tidigare
jul- och ny&rshelgen,meddeladedirek'
gjort giillande, att en fd,rbdttring av till diskussion fdrklarades sammantbr Lind att det skulle hillas st2ingtpi
utsugningsanordningarna
borde griras tridet avslutat.
liirdagen den 2 januari, och att nyirs- p5"r.8reneller sommaren,si att saken
Nr/.
afton skulle betraktassom en vanlig avklarats,ndr den kalla irstiden kom.
lcirdag.
Detta hade emellertid ej blivit gjort.
Herr Welander vadjadeom en extra
Ingenjor Affheim hcill med herr
"slant" till jul i likhet med fiiregiende
Olsson om, att det llt bedrdvligt be1954
Avliiningsdagar
&r fdr sjuka kamrater i gjuteriet och
trdffande fcinsterna och denna sak
verkstaden,varpl. karnrer Flock medskulle snarastmiijiigt avhjdlpas.Betr.
delade, att detta drende gick genom
vzirmen hade det alltid varit svirt i Mdnadsavliinad p ersonal.
styrelse.
Sjukhj Zilpkassans
elektrongjuteriet och det var sv8rt att
22 januati, 25 februati, 25 marc,
Direktor Lind meddelade,att en fcirst&,hur man frin bd,rjanhadetinkt
23 apljl, 25 maj, 24 juni,23 juIi, 25
Medalj- och Luciafest skulie avh&llas sig att fi vdrmetill dennalokal. Ingen22 oktober,25
augusti,24 september,
i Mariekdllskolan mindagen den 14 jor Alfheirn lovade att grira vad som
november,
17december.
decemberoch uttryckte den fcirhopp- gcirrskunde fcir en fcirblttring.
ningen, att man ville sluta upp fcir att
Tima,uldnadpersonal.
hedra de kamrater,som skulle rnedaljeras frir lingvarig och trogcn tjrinst Verktygsrilluerkning
Redovisn.Avldningsperiod
period
ffi:lff1!
inom firman.
Herr lYelander Lterkom till den
r/r -r3/1.
1
tidigare niimnda fijrminskade order-27 /r
r4/r
2
Eko no nt isk inforttt ation.
tillgingen pi verktyg och fr&gadeom
28/r -ro/2
3
ej mdjligheter funnos att fi legoarbe11 /) -)1r /)
4
Vir Eko- ten frin de civriga koncernf<iretagen.
En av kursverksamheten
-Lo/3
2r/2
,
nomi utarbetadstillfilm "Dolda reser-24/\
Lincl,
Hdrpi
svatade
direAtiir
att
r
r
/
\
6
med
kommenterades
ver" visadesoch
2r/3 - 7/4
7
anknytning tili forh&llandenavid We- han ej hystenigon oro fcir verkstaden,
8
8/4 -2r/4
daverkenav karnrer Flock, som aven dirfcir att vi ha mdjlighet att fi arbete
- t/5
frin
koncernfciretagen
och
speciellt
di
22/4
9
besvaraden&gra framstiilda frigor.
fr&n Nydqvist & Holm.
10
6/5 -r9/5
Direktor Lind tackadekamrer Flock
11
2o/5 - 2/6
f6r fran-iforandetoch hoppades,att
L2
3/6 -1.6/6
filmen och fciredragetgivit var och en Ampco-,press-och hokill13
17/6 -30/6
merakunskappi dettaomride.
gjaterierna.
-14/7

Elektongjuteriet.

Pn en friga av berr Holmgren, ndr
en ny ugn till Ampco-gjuterietvar att
r':inta svaradeingenjdr Ljungd.ell, att
2 ugnar bestlllts och redan voro pi
viig hit. Man hade lnnu ej riktigt
klart fcjr sig var ugnarna skulle placerasi Ampcogjuteriet,men hadetinkt
sig dem vid en av de stcirre oljeugnarna.

Herr Ture Olssontog iter upp frigan om den bristandeventilationen i

Herr Holmgren f rl.gade ddrefter,
hur lingt det hade avanceratmed en

Sk alf o rm n in gs rn et od en.
Ingenjdr Ljungdell hrill direfter ett
kort fd'redrag med demonstrationav
den av tyskenCroningIg4o uppfunna
skalformningsmetoden.

I4
1,'
L6
T7
18
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11

20
2L
22

I2
l1

24
2'
26

r/7
rr/7 -28/7
29/7 -1.r/8
r2/8 -25/8
26/8 - 8/9
9/9 -22/9
23/9 - 6/10
7/1.0-20/ro
21./Lo- 3/1.1
4'// 1-1-- 1 7
/11
L8/LL- r/12
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N O B DI K R U T
Nobelkruts F6retagsndmnds sista
sammantrlde f6r hr 1953 hdlls den
21. 12. D)reAtor Suerre R:ton Sohlman skotte - som vanligt - (bonoplex)-klubban och intresset fijr de
fd,religgande ffitgona var stort.

Orderbeliiggning.
Oueringeni dr lV ahI quitt inleddemed
en redogcirelsefcir orderbeliggningen
och ddrav betingade personalfrigor
samt fdr 1954 Lrs budgeteradeanslag
till stdrre reparationerm. m.
Efter att inledningsvis ha framhillit att kurvan dver personalbehovet,
&tminstone sett pi nigot llngre sikt,
visar en neditgiende riktning, behandlade dveringenjdr STahlquist lnget avdelning fdr avdelning.
Han framhdll diirvid bl. a. fiiljande:
F6r krut- och sprdngimnen och
dlrmed d.ven frir nitrocellulosa dr liget gott.
I ngl-krutavdelningen intrdffade,
som bekant, fdr litet sedan en tlndning med itfdljande driftsstopp och
ombyggnad.Ledigbliven personalhar
<iverflyttatstill andra avdelningar,men
skall itergi s& snart ombyggnaden dr
klar, vilket berdknas vara fallet omkring den L. 3. 1954. Vid ig&ngkiirningen kan det tlnkas att en mindre
iikning av personalendiir blir aktuell.
Sisom fcirut vid flera tillfiillen
framh&llits ha vi, pl grund av den
allt hirdare konkurrensen frEn utlandet, tvingats noga genomg& tillverkningsmetodernai de olika sektionerna
av civila avdelningen. Vi miste g6ra
allt vi frirm& f6,r att dverhuvud kunna
hilla oss med i orisstriden. Som ett
led i detta ingir en genomgripande
fdrdndring i metoden att framstllla
Det blir dl nddvdnacetylsalicylsyra.
digt att fijr en tid stoppa tillverkningen. Experiment skall giiras i sttjrre
skala, en del apparatur skall dndras
och sedan detta ir klart. blir det en

tids provkrirning,innan driften p& all- dig. Vid slutet av &ret skulle kurvan
var kommer iging igen. Allt detta ligga vid drygt halva nuvarande, fdr
berdknasta ca ett halvt ir i ansprik. att sedan ytterligare sjunka.
Meningen var att stoppadriften vid
Ftir spirljus- och tdndmedelsavdel&rsskiftet och att di dverfrira ledig- ningen sker avtrappningen frln nuvablivna personalen till Nc-krutbruket. rande ca 100 fr. o. m. mars fd,r att
Olycksh[ndelseni B 24 har docktrass- vid semesternligga vid ca 50 st., och
lat till det hela. Den dlr fristlillda i slutet av iret vid ca 2O st. Hdr dr
oersonalendverfrirdesdelvis till Nc- maioritetenkvinnor.
krutbruket, och denna avdelning ir
I RA, som nu har ca 100 anstillda
icke beredd att taga emot yttedigare arbetare och som redan minskat en
folk. D?irfcir har det beslutats, att del, fortsdtter nedg&ngen med stora
skjuta pi stoppet i acetylsalicylsyra- steg. Vid semesternkommer antalet
fabriken nigra veckor fnmht. Frin
anstdllda att ligga vid ca halva nuvab6rjan var det tenkt att a-syrafabrikens rande styrka och i slutet av Lr 1954
hela personal skulle flyttas till Nc- vid ca tredjedelen.Vi kunna endast
krutbruket. Genom en viss, de senaste hoppas att verkligheten skall gestalta
minaderna intrZiffad volymmlssigt sig nigot gynnsammaredn vad dessa
cikadordering&ng,blir det mdjligt f<ir prognoserge vid handen.
F-avd. att behilla kanske tre man av
I btirian av 1954 skulle vi alltsi
den ledigblivna personalen.Orderijk- behiiva 6ka arbetsstyrkanfcir att klara
ningen dr icke stor och fdrtjdnstmdsorderna dA. Vi ha emellertid bestlmt
sigt har den ingen betydelse,di pri- oss fcir att van ytterst restriktiva med
serna [r oerhcirtpressade.
nyintagningar och i stlillet fdrsdka
Dynamit och springdeg hoppas vi hllla nuvarande styrka konstant sl
kunna k6ra ungefir normalt, om dn linge det Zirmtijligt. Under november
utsikternafdr sprdngdegensynesvara och decemberhar ett 25-tal k-rinnliga
litet oslkra. Avsdttningenfdr pentyl- arbetare uppsagts, varjdmte varsel
stubin har minskat och ser icke ut att limnats frir sex, som har anst[llningsbdttra sig. Anstrlngningar fdr export tid <iverstigande
nio minader.
goresoch visst intressehar visats,men
Overingenjrir \Tahlquist iivergick sl
n&graavslut har icke gjorts.
att tab om de anslag, som beviljats
Pn ammunitionssidanser det nu si fcir st<irrereparationerm. m. L954.
passallvarligt ut, att vi sett oss fdran- Han meddelade,att man fr. o. m. ir
lFttna att varsko Ldnsarbetsnlmnden 1953 frirsijker att rdtta sig efter en pl
om situationen.
frirhand uppgjord budget.
Fcir hela Sdbyomridet ser ldget ut
Fdr &r 1954 uppgick anslagsd,skanp& f<iljandevis: Fr&n nu ca 2OOan- dena till dryga 2,5 mkr och dlrav har
stdllda stiger kurvan nigot i bdrjan av efter bedd,mning av nd'dvd.ndigheten
L%4, fot att sedansjunka - fr. o. m. beviljats drygt 1,3 mkr.
halvnrsskiftet kraftigt - ned till ett
Bland de objekt, vartill beviljade
70-tal vid slutet av 1954. Under 1955 belopp skall anvindas, mdrkes komfortsdtter nedgingen.
plettering av apparatur f6r aptering,
hydrauliska pressaroch rotationsappaOm man tar brisansavdelningen
ddr mest manliga arbetare sysselslttas rat, fallprovsapparat fdr tlndskruv,
- fdr sig, ser mdn, att om orderbe- vertikal frdsmaskinm. m. i RA.
stdmmelsernastrikt skulle f6lfas, en
I Szibyhar ju under senaste2-3
viss dkning borde fiiretagasi bdrjan iren betydande arbeten utfiirts, fiir
av L954, varpi kraftig sdnkning sivdl rationaliseringsom utvidgningar.
fr. o. m. halv8rsskiftet blir n6dvlnMan kanske frigar sig hur detta rim-
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mar med den nu omtalade nedgingen
Tidigare har diskuterats om icke
i arbetstillgingen. Men saken ligger krutmdngderna, som finnes i och i
si till, att d6. dessa arbeten besltjts, nirheten av blandningstorneni Ncvar ldget ett annat. Det fanns klara krutbruket, dro vil stora. Nigon stcirre
belZiggf6r, att det var ncidviindigt att oro frir detta finnes icke hos bolagscika kaoaciteten.Sedan dess har en ledningen,men man har dock beslutat
vildsam Atstramning skett och bety- ersdttadet pl&tmagasin,som ligger indande order annullerats.
till blandningen,med ett magasinav
Alldeles frinsett konjunkturerna tegel och betong, varigenom sttirre
miste vi fcirbereda en omldggning av sdkerheternis, om en brand, trots allt,
torkningen av pyrotekniskasatser.Den skulle uppst&.Man kan ocks&ddrigemetod vi ha nu, ha vi aldrig varit nom minska krutmingderna i sjllva
riktigt n6jda med. Men det dr inte blandningstornen. Pl8.tmagasinetskall
ldtt att hitta en metod som ur sdker- uppstillas pFLannat stdlle. Anslag har
hetssvnpunkt1r tillfredsstdllandeoch fcir Nc-krutbrukets del dven beviliats
som samtidigt dr tekniskt riktig. Me- ftir tillbyggnadav NC 8, betingadav
toden vi nu tillimpa tvingar oss att cikadtillverkning, samt fcir framdragha stora kvantiteteri vissalokaler. En ning av dricksvattentill poleringshumodernaremetod skulle minska dessa sen och NC 15.
kvantiteter, men man fir d& t[nka sig
Fcir Nitrocellulosavdelningen har
frir, sA att icke andra riskmoment upp- anslagbeviljats fdr cikning av oleumst&r. Fcir fortsatt arbete oi detta om- lagret, di det visat sig nd,dvdndigtatt
ride har anslagits20.000'- kronor. kunna lagra mera dn vi nu kan. ViVissa resultat har uppnitts, men nidare till elutrustning frir tvi st. nitgon fullgod l<isningforeliggerej;dnnu. rercentrifuger i utbyte mot nuvarande
En ny hydraulisk 25-tonspressfrir Imomotorer. Ett intressantfdrsdk skall
satsskive-och spirljuspressningm&ste gcirasvid lacknitrocellulosatryckkokaranskaffas, enzi.rden gamla dr totalt na. PFLen kokare skall ndmligen proslut.
vas en anordning med korg fdr att
En mycket viktig detalj dr Experi- lyfta upp nitrocellulosan i stlllet fdr
mentavdelningarn.. Det dr angeldget att som nu manuellt cisaupp den. Gir
att Bofors ligger i tlten vad nykon- detta fcirscikbra.,d.r det att hoppas, att
struktioner betriffar och fcir att detta vi skall kunna infcjra systemetlven
skall vara m<ijligt,m8.ste
vi ha en fdrst- pi de andra kokarna. Vid "blasken"
klassig experimentverksamhet.
Anslag skall tryckknappmandvrering inf6ras
till apparaterhar ocksi beviljats fdr och frir tvd.tt- och malningshuset ett
nytt blandningskaranskaf[as.
detta dndam8.l.
Fdr att kunna fdrverkliga ett ld.nge
I Trotylfabriken skall en fcirblandndrt cinskem2l,har anslag beviljats ningsapparatinstalleras.En restsyrafdr rationalisering och reparation av behnllare,som nu ir fcirbrukad,skall
saltmalningen i Spr?ingiimnesavdel- ersdttas,liksom en torkapparatsom [r
ningen. Vi tro, att vi funnit en god fcir liten. Fcirscikmed fallande filmlcisning, si att dven arbetsfdrhillan- indunstare f6r itervinning av salpedena skall bli fdrb?ittrade.
tersyraoch dttiksyraskall utfdras och
Vad Civilkemiska avdelningenbe- dndring av T 1 fijr istadkommandeav
trd.ffar, har anslag beviljats ti[ un- bdttre utrymme fcir kontor och laboratorium verkstd.llas.Absorbtionsanliiggning frir mekaniserad torkiing
ldggningen skall kompletterasmed ett
och siktning av acetylsalicylsyra,till
torn. Det har nlmligen visat sig, att
anordningar fcir acetylering i islttika,
personali nitreringsavdelningen
till utvidgning av formalintillverkblivit
ningen och till silos fd,r perit. Nuva- lindrigt nitrosfcirgiftad,beroende pi
rande kapacitet av formalinframstill- att vid viss forceringavsugningenej
ningen rdcker icke, sedan hexogentill- var tillrd.cklig. Detta d.r nu tillrittat,
verkningen allt mera tar den i an- men fcjr att fi avsugningenbdttre ersprik, och formalin miste f. n. kdpas. fordras dven bdttre absorbtion.
Fdr periten gdller det att fi frarn en
Allmlnna Tekniska Avdelninqen
jd,mnareprodukt och anslagetdr avsett fir ett diesellok fd,r smalsp&r.Tra"nsfdr ftjrbdttrad blandningsanordning. portfrigan har ingiende diskuterats
Ngl-krutbruket har fitt anslag till
och experter utifrin har anlitats fcir
ett flertal smdrresaker,sisom dndring utredningar. Dessa ha kommit med
av byggnader, sprinkler, ytterbelys- synnedigendyra fcirslag,bl. a. innening m. m. samt till inkdp av reserv- bdrande att slopa spersystemetoch
valsverk och utbyte av kuggvixel f6r
ersltta detta med truckbanor. Vi tro
hdgre hastighet m. m.
icke att dessafcirslag dro allena salig-
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gdrande, varfcir vi dn si ld.ngekomma
att hilla sDersvstemet
kvar. Inom begrensadeomr&den,som t. ex. RA och
nyl dynarnitavdelningen,arc dock
truckbanortdnkbara.Ett reservlokbeh<ivs,och efter diskussionhar beslutats kcipa ett diesellok pi fcirscik.Det
fcjrefaller som om dylikt lok bide ur
ekonomiskoch andra svnDunktervore
att fciredragaframfcir ellok.
Fcirmatarvattenbehandlins
vid elektriska ingpannanhar anslaj erhillits,
liksom fcir fortsatta fcirscikmed eldningsautomatik 1 G4. Reparationsoch rdrmokareverkstldernahar beviljats pengar fcir inkrip av en del
maskiner och andra etappen av ventilationsanliggningen i Blykidarverkstadenskall utfriras. I Pumostationen
skall en rS"vattenpumpautomatiseras
ochen befintlig pump skall stlllas upp.
Transportavdelningenskall erhilla
en ny paketbil i stiillet f<ir en nu befintlig, som visat sig mindre liimplig.
Fiir Arnmunitionsmagasinen
skall anskaffas en ackumulatordriven gaffeltruck och ett dieseldrivet lastningsband fcir stapling av kaggar. De"tta
f6r att bdttre kunna utnyttja utrymmena i hdjdled i de hirt anstrdngda
magasinen.
Flera cykelstdll skall uppsdttas,rd.ls
skall bytas, avloppsledning omliggas
och ytterbelysningen fcjrblttras pi
nigra stdllen.
Elektriskaavdelningensstcirstapost
utgcires av ett reserverat anslag fdr
anskaffning av faskompenseringskondensatorer.Det dr d.nnuicke avgjort
om detta anslag helt skall tagas i
bruk, men skulle si bli fallet, betyder
det en irlig vinst uppgS.ende
ungefdr
till anslagetsstorlek.
Direktbr Soblman ldmnade n&era
kompletterandeupplysningar. BJtr.
krut, nitrocellulosaoch springdmnen
ir situationen tillfredsstdllande. Fcir
Civilkemiska avdelningengdller fortfarande att stora svirigheter fcireligger. Vi tvingas att sdlja de flesta produkter till priser, som ej tacka vfua
kostnader.Siirskilt gdller detta acetylsalicylsyran,dd.r konkurrensendr vildsam och dZir tullfdrh5.llandena iro
synnerligenogynnsammafdr oss. Det
finnes dock skil att hoppas att tullfr&gan kommer att lcisas,dock ej frirrdn 195). Di det gZillt fdrstiljningen
av F-avdelningensprodukter, ha vi
varit i en rnycketdjup vigdal, men vi
ha hillit ut och nu sakta bdria ta oss
upp. Vi ha visat utlandet,att vi kunna
vara med i konkurrensenoch det dr
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bara att hoppas att prissituationen
blttrar sig. F6r dagen ser det dock
allt annat dn liust ut.
Den mcirka ounkten dr Ammunitionsavdelningen. Man ffitgar sig
kanske vad denna hastiga omsvdngning beror pi. Pi ammunitionsomridet ha vi satsat rdtt mycket pi det
s. k. Natoomridet, varifrin vi rdknat
med betydandeorder. Dessaftirhoppningar ha icke infriats. F<ir krut- och
ha vi fitt order av
sprdngdmnessidan
detta slag, men si icke fiir ammunitionssidan, ddr vi icke kunnat konkurrera i pris. Detta iir beklagligt och
vi ha gjort stora anstrdngningarfcir
att fL nhgot av dessa stora bestdllningar. Helt uteslutetdr det dock icke
f6r framtiden att vara med och fi del
av sidana bestdllningar.Det kommer
ndmligen en ny giv, dven om den dr
mindre, och vi skall grira allt fcir att
f3. vara med di. Huruvida detta komrner att lyckas eller icke fir framtiden
utvisa. Hlrtill kommer att de ammunitionsorder,som vi rdknat med frin
v&rt eget land, dels har minskat och
dels stillts pi framtiden. F<irsvarsproIlrammet har ju dragitsut i tiden. Allt
detta dr fcir oss mycket allvarligt.
Mycket stora anstrzi.ngningar gdres
dock fdr att fi in ammunitionsorder
blde fdr v&r och frir Bofors rdkning.
Herr N)ltson efterlyste anslag till
fdrb?ittring av personalutrymmen i
Nc-krutbruket. F6rhillandena dr bedrdvliga med provisorier etc.
H err Hanston tackadefcir de uttiimmande redog6relsernaoch fdrklarade
sig vara tacksam om meddelanden
llmnades i si god tid som mrijligt, d&
personalminskningblir nridvd.ndigoch
om tillfZille kunde beredas till diskussion av formerna fd,r inskrdnkningen. Det dr att hoppas,att man si
lingt det iir mojligt f6ljer anstZillningstiden och, om det blir mycket
stora minskningar, git utanfcir den
berdrda avdelningen och gcir omflyttningar och ddrigenom tillfredsstdller
rdttvisekraven frl.n arbetarnassida betrdffande anstdllningstrygghetgenom
ldngre anstdllningstid.
Vi iro tacksamma fdr att dndring
g6resbetr. krutmi.ngdernasanhopning
i Nc-krutbruket. Herr Hanssonfr&sade om meningenvore att fcirld.ggadet
nya betongmagasinetpi samma plats
ddr plitmagasinetnu stir. Man dnskade st<irrespridning pi husen fcir att
riskerna skall minska vid ev. brand.
Direktdr Sohltnan framhd,ll, att det
dr ett starkt <inskemil iven frin bo-

lagsledningenssida att si lingt det
d.r mdjligt ldmna informationer betr.
arbetstillgingen.
Betr. oersonalhuseti Nc-krutbruket, anf6ide direktcir Sohlman,att en
frirb?ittring har mist stdllas p& framtiden. Det har varit s& m&nga nddv[ndiga fr&gor som fdrst mist l<isas,
att detta fitt lov att t. v. stdllas oi
sidan.

lad. Permissionssedeln
utskrives av
fcirmannen,limnas i porten och g&r
sedantillbaka till fcirmannen.Tidskri
varen tar sina uppgifterfrin en kopia.
Permissionssedelninf<irdes som en
kontrollitglrd fdr ganska ldnge sedan. Det dr beklagligt att si mtst
ske, men det visade sig, att milnga
aldrig anmdlde permission, varfijt
ingen visstevar dessabefann sig. Ur
Ingenjdr Lindqui:t sadesig ha htirt, arbetarenssynpunkt d.r ju fiirfarandet
att personalhusetdr ganska glest be- mycket enkelt. Han flr sedeln av fdrsatt. Det dr ju ett gammalt hus och mannen och ldmnar den sedani oordessstandardkan icke mdta sig med ten. Ingenjrir Carbonnierupplysteviandras.Han meddeladeatt betongma- dare att det dr gamla permissionssedgasinet skell ligga pi samma plats, lar som fortfarande anvdndesoch oi
nu stir. Inga dcirrar dessast&r den tidigare gingen angiddr pl&tmagasinet
eller fcinster komma att vara vdnda ven. Meddelandeom den nya rutinen
mot blandningen, varigenorn sprid- utsindes till alla driftsingenjtirer, arbetsledareoch tidskrivarei seotember
ning av ev. brand till magasinetf6r'
hindras.Ddrjdmte vinnes stdrre skydd m8.nad.
fcir krutet genom bdttre isolering. Ett
Direktdr Soblman anf6rde, att dt
betongmagasin
st8.rocks&emot en pidet, trots utsdnt meddelande,tycks
frestning pi ett helt annat sdtt [n ett rida viss oklarhet i de beriirda fripl&tmagasin.
gorna, bdr en undersdkning verkstd.llas och samtidist bdr man se efter
F tirfarandet uid permission,
om ytterligare f-rirenkling kan griras.
Arbetarparten hade begirt diskus- Ingenjrir Carbonnier fick i uppdrag
sion ay permissionsf<irfarandet
och f o retagaunderscikningen.
permissionisedlarnas
behandling.
Herr Hantson anfdrde, att det ute Inlresselaisters inuerkan pd
pi de olika avdelningarnar&der olika
uppfattningar om tillvigagingsslttet
fdr erhillande av Dermissionoch fiir
permissionssedlarnai
behandling, varfdr ett klarliggande vore l2impligt. Pi
en del avdelningar gdller, att om permissionenomfattar kortare tid dn en
dag f Agan avgciresav fcirmannen,om
det gZillerhel dag av verkmd.staren
och
om ldngre tid ifrigas2ittes av avdelningsingenj ciren.Erhtllen permissionssedel skall uppvisas fiir tidskrivaren
och vid utpasserandet
avldmnasi porten f. v. b. till utstiillarenoch sedan
&ter till porten, varifr1.n den slndes
till personalkontoret.Det fd,refaller,
som om hela denna procedur vore
oncidig, och frigan ?ir, om icke ett
enklare sdtt kunde infdras. Kunde
man ej alltid fi vinda sig till n?irmaste fdrman och om denne ei kan
befullm?iktigasatt ge permission han
finge h6ra sig fdr med nirmaste instans.Permissionssedlarna
ansig herr
Hansson helt on6,diga,di de ej fylla
n&gonuppgift. Bdttre vore, om det p3.
fcirmanskontoretfunnes en permissionsliggare,ddr permission.tna urrtecknadesoch att denna funnes tillgdnglig f6r tidskrivarna.
Ingenidr Carbonnier anf6,rde att
rutinen numera nr betydligt fdrenk-
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F or etagsndmnd.ens ar b ete,
Arbetarpartenhade begirt diskussion av huruvida intressetvisterkan
inverka p3, Fdretagsndmndens
arbete.
Herr Hanston anfdrde: Fciretagsndmnden har till uppgift att verka fiir
goda produktions- och arbetsfdrhillanden och man frigar sig om intressetvisterkan motverka ndmndens
arbete.Intressetvisterkan ju behandlas pi olika sdtt och ett visst motsatsfcirhillande gdr sig ju alltid gZillande.
Man b6,r dock fcirsdka att si mycket
som mcijligt reducera dessamotsatsfdrhillanden. Det st&r klart, att man
aldrig helt kan komma ifrin dem.
Sidana uppsttr ju alltid d& det g?iller
att fcirdela ett resultat mellan olika
parter. Varje part sdker dra till sig
si mycket som m6jligt. Detta motsatsfijrhillande har gjort, att fackfcireningensmedlemmar aldrig IOO /o-tgt
varit anhdngate av samverkan inom
Fdretagsnimnden. Tidigare har de
r6ster som h<ijts mot ndmndverksamheten varit fi, men under de sista
iren har en markant fdrendring skett.
Vid si gott som alla fackf<ireningsmciten, ddr F<iretagsnlmndendiskuterats, hciies allt flera rcister f<ir ett
uppsdgandeav detta samarbete.Man

tI I

:

l

tror sig ha sk[l att antaga, att fcireAv allt att dcimadr det icke sldana
Kostnaden fdr det av Std.dningsavtaget ej ser pi detta samarbetep& det intressetvister,
som herr Hanssonlsyf- delningen utfrirda arbetet har f& Lt
sdtt man 6nskar. Man anser att vid tar. Det i.r vd.l fast mer intressemot- L9)4 ka,Ikyleratstill ca"26O.OOOilcisandet av intressetvister fiiretaget sittningar av daglig natur ute pi ar- kr., varav till lciner 21).000:- kr.
tar andra hdnsyn, z|n de rent ekono- betsplatserna,sdttet fcjr till2impning och resten till material och allmdnna
miska. P& sista tiden har en restriktiv av fcireskrifter, ordningsregler etc. omkostnader. Summan fiirdelar sig
linje hillits, si restriktiv att man ej Det dr givet att ju sv&rarekonkurren- med 41 /o p3,samtligakontot, t8 /o
kan anse den rimligtvis vara motive- sen blir, ju h&rdare blir det ekono- pi laboratorier, 33 % pF' personalrad. Genom njugghet tror man sig miska klimatet och ju mera skdrpes husen och 8 % pe vissa fabrikslokaspara pengar it bolaget, men d3. ar- - f6rkladigt nog - de frireskrifter ler i S?ibyoch RA. Kraven pa hdjd
betarenssamarbetsviljaddrigenomkan som finnas. Detta kan synasfcir den stddningsstandard har vuxit under
taga skada,kan fcjrluster i stlllet upp- enskilde anstdllde ofta vara onddigt. iren och stiderskornas antal har friln
sti. Det 1r klart, att om en arbetare Man resonerarkanske som si, att d& 1950 stigit fren 44 till 59, dlri ej
anser sig illa behandlad,llgger han det gitt fcirut kan det gdra det i fortinriknade st[derskorna plt Huvudicke hela sin sidl i sitt arbete.Han dr sittningen ocksi. Man kan fdrstn att kontoret.
ju beroendeav det arbete han utfdr, sklrpningar leder till irritationer.
Som fdrut nimnts, hiinfdr sig dessa
varfcir produktionen kanske ej blir Direktcir Sohlman ville dock under- kostnader till St?idningsavdelningen.
li<iande.men sDarsamheten
med ma- stryka ncidvdndighetenav att gd.llande H?irtill kommer kostnaderna ftir den
skiner, verktyg bch fcjrbrukningsmate- fd,reskrifter f<iljas. Men bolagsled- stddning som utfdres i fabrikslokalerriel kan tdnkasbli eftersatt.
ningen dnskar dock icke att man ge- na. Denna uppgir |i& fu 1953 till ca
Det kan aven varc-andla frl"s.or dn nom oncidigkitslighet irriterar de an- 27r.00O:- kr. Hiiri ingir dock st?idstdllda, vilket heller knappast torde ningsarbeten efter brlnder samt rende rent ekonomiskadet rcir rig o-,
itgdrder som vi tror varit utan nytta. ha skett. Det ir ledningens hdgsta gciring i torkhusen i ngl-krutbruket.
Man har t. ex. bririat ta ut bciterom &stundanatt konflikter av hdt bercird Den samrnanlagdasumman fdr stidnigon kommer f<jr sent frin en rast art i fullt samf6rstind skall kunna ningskostnadernauppgir siledes till
en bit 6ver en halv million kronor.
eller llmnar arbetet olovandesnigon bil?iggas.
stund. Man har uppsatt stdmpelurfdr
Man ffitgar sig di, om det finnes
Hen Hansson sade sig ha velat
Transportavdelningen,
trots att anlednigot att gdrz fdr att nedbringa dessa
fdstabolagsledningens
uppmd.rksamhet
ning till anmd.rkning ej fdrekommit.
kostnader. Overingenjdr $Tahlquist
pi arbetarnassynpunkter.I allmdnhet
Sidana saker betraktas som nilsting
framkastade ft&gan, om man jcfte
gdller irritationen icke ordningsregler,
och har gjort, att stdmningen inom
skulle kunna inskrdnka stddnineen till
utan snarare borttagandet av ekonofackfcireningen blivit mycket splnd.
uarannafl dag. Kraven pi st"adning
miska fcirmS"nersom tidigare utg&tt.
Vi tro, att om fiiretagsledningen Herr Hanssonerinrade om den elak- fcjrefaller oncidigt hdga. Nlgra pi
sdtter virde pi samarbete,s& bdr den artade ackordstvist, som uppstod i Fluvudkontoret ha diskuterat saken
-ett
och man har varit dverensom att varta under civervd.gande
om icke denna bcirjan av iret, vilken spred
allannandagsstd.dningdZir mycket vdl
politik borde ldggasom.
mdnt missncije.
Sedanhai fcirekommit
skulle kunna gh f& sig, vilket i stort
Fackfcireningensstyrelseoch repre- andra mycket mindre saker, som iust
sett dven skulle vara fallet f6r samtsentanternai ndmnden dr fullt oosi- genom att de varit av ringa stodek
liga <ivriga kontorslokaler. Nigot avtivt instdllda till Fdretagsndmnden retat arbetarna.Minga ginger irritegdrande har icke fattats, utan ffi.gan
och dess verksamhet, men det blir rar smisaker mera dn stdrre tvister.
har tagits upp fdr att ge en tankestdlallt svS.rareatt fortsdtta detta arbete Stora saker har man ldttare att fd,rsti,
lare. Natudigtvis kan varannandagsoch man ser med bekvmmer pi vad di det ddr gdller stora pengar. Herr
stddning icke genomfdras iiverallt oih
som kan hd.nda.Vl skulle beklasa om Hanssontrodde, att om man granskar
"noe
vad som hdnt underdet f6rflutna eret, frlgan bor noggrant dvervdgasinnan
samarbetetbrister. Det skulle
i
skall man fcirstS.vad han syftar till. beslut fattas.Disknine av laboratoriesi fall dr<ija liinge innan det kuide
glas t. ex. kan knappast uppskjutas
tagas upp pi nytt.
DireAtdr Sohlman anfcirde,att det och stddning i vissa^personalhuskan
Hem Hansson hemstd.lldetill bo- kanske skulle
bli tillfZille att dtyf.ta kanske diskuteras.
lagsledningen ^tt tagl- upp detta till
dessafrigor ytterligareoch d& i en
Overingenj6r I7ahlquist slutademed
allvarligt dvervdgandeoch se om niintimare krets.
att propagera fdr stcjrre aktsamhet
got finnes att gora till nytta sivil ur
mot att oncidigtvis draga smuts med
ekonomisk som ur trivselsynpunkt.
in i personalhus och andra lokaler.
Kostnad.er for stiidning.
Genom att ordentligt anvdndaavtorkDireAti)r Soblman framhdll att det
ningsmattor dr mycket vunnet.
finnes olika slag av intressetvister.
Oaeringenir)r lN/ablquist anf6rde
Alla ar civerensom att intressetvister, att det ir n6dvlndigt att granska
Herr Holmstedt framhlll, att de
som ligger pi ldneplanet ej h<ir till
verksamheteni alla dessfaser och se stddningsfdreskrifter som hdr till siindmndensarbete. Sidana torde alltid till att rijrelsen biir sig. I denna un- kerheten icke
kan minskas, snarare
komma att finnas och det ligger viil dersdkning betr. m<ijligheterna till
btir dessa6kas. PE Nsl-krutbruket ir
icke nigot oriktigt i detta, di tvister stdrre sparsamhethar man bl. a. fast- t. ex. dagligen
en halv-timmefdr renav detta slag utgcir en drivfjdder nat fcir stddningenav kontor, labora- gdring anslagen.
Denna tid [r f<jr
framit i arbetet.Aven om det sfund- torier, personalhusoch fabrikslokaler. kort, om arbetet
skall gd,ras ordentom varit hl$da tas. har tvisterna vil
Om en fiirenkling av denna stddning ligt. Annan stidning giimdjligen att
klarats av nigorlunda under de se- kunde ske skulle dirigenom en icke nedbringa, men en fdrsiimrad
daglig
nasteiren.
friraktlig summa kunna sparas.
stddning kanske leder till att det blir
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nddvZindigt med flera storstldningar
och d& dr inget vunnet.

get, blir han sparsam med bolagets
Direktdr Sohlman ansig herr Hansegendom, i annat fall blir han en sons initiativ vara tacknlmligt och
0 ueringeni 6r lY abI quist svaradeatt slarver. Herr Hansson f6rklarade sig uppslaget mycket gott och
detta motargument varit vdntat. Det vilja ansluta sig till en undersiikning
Oaeringenji)r lY ablquio instdmde.
dr helt naturligt att en fdrenkling av betr. stddningen.Det finns sdkedigen
Denne pekadedven p& en annan vdg,
stldningskostnader,
som
g&r
att
skdra
stidningen ej fir Esidosiittasdkerhetssom kan tinkas vara framkomlig och
fdreskrifterna och fcirslaget gir icke ned, men kanske det ocksi blir n<jdsom f. n. provasi Bofors. Dir har pl
v?indigt
att
ijka
pi vissa htll.
ut p& att minska stidningen i fabriksprov bildats samarbetsorgan,som i
lokalerna.
Oueringenfdr lY ahlquit fdrklarade princip gir ut pi, att vid varje avsig vara tacksam fcir herr Hanssons delning en kommitt6. utses, under
Herr Hagberg frS,gadevafiftLnktavet p5. den noggranna stddningen positiva inst?illning till sparsamhets- vilken gruppkommitt6er skall finnas.
kommit, om det varit frin ledningens strdvandena.Det ir icke endast stid- I dessakommitt6er skall representaneller frin de anstdlldassida. Det har ningskostnaderna,som skall bli f6re- ter finnas fiir arbetarna,arbetsledarna
hdnt att stlderskor tilldelats varning mil fcir undersdkning utan sektion och avdelningsledningen.Kornmitt6erf& att de ej stZidattillfredsstiillande. frir sektion inom fdretaget skall na- na skall behandla vardagensproblem
I en del lokaler kanske det g3,r att gelfaras. Kan d& fackfrireningensf6,r- och samla material fiir f<iretassnimnminska stldningen, i andta ddremot stielse fd,r dessa anstrdngningar vin- dens arbete och dessutomutiiria infornas, vore det tackndmligt och ett mation. Vi h?ir vid Nobelkrut biir
inte.
samarbetevore synnerligen vdrdefullt. avvakta resultatet av de i Bofors pljor lVahlquist ansig att
Oueringen
giende fdrsciken, innan nigon mbtdet skall stidas ordentligt om det
SAydd:in:pehttir Ldnnquisl trodde,
svarighet skapas.
skall stddas.En reprimand fiir ett dlatt det pi vissa stlllen skulle gh mycligt utfdrt arbete dr helt pi sin plats. ket bra att stida mindre dn nu. Att
Direktiir Sohlmanomtaladeatt han
generellt dra ned stddningen p6, alla fiiljt utvecklingen i Bofors ing&ende
Herr Hansrcn trodde, att det funkontor kanske ej ?ir hmpligt-. Man betr. dessakommitt€er och ansett det
nes platser ddr stidningen kan inbd,r taga hinsyn till besd,ksfrekvens vara llmpligt att awakta resultatet
skrdnkas. Nigon generell linje gir
och andra omstdndigheter.En under- ddr innan fdrslag framlades hlr. Han
nog icke att g3.efter, utan man mi.ste
sd,kningkan dock rekommenderas.
lovade att iterkomma i frigan.
nog g& f fin fall till fall. Fdrmodligen
finnes det etskilligt stddningsarbete,
Herr Hanston anslg att den stora
Dr Ldnnberg pipekade att komsom ej gir in i den hlr angivna halva sv6.righeten,nlr det gdller att propa- mitt6organisationenfinnes beskriven i
millionen. Mycket sidant arbete ing6r gera fcir sparsamhet,ligger i itt-ne
bilagan till B-pilen, varfiir intresserade
i ackorden, varfrjr summan realiter de anstillda. Ett sett vore att vid kan studeraden ddr.
torde vara mycket stdrre. Det finns kontaktmrjtena Hta Fdretagsndmnden
dven andra sd.ttatt spara pengar. Her
vara representeradoch ddr tala om
F orsI agsu erksam h et en.
Hansson sade sig ha ldst i en tidning
ndmnden, dessarbete och syften. Herr
att atskilligt sparats inom industrin, Hansson hade si?ilv vid ett sidant
Oueringeni6r lYablquitt ldmnade
ndr det giillt verktyg. Bolinder-Munk- kontaktmdte talat om ndmnden och en rapport frin Fiirslagskommitt6n.
tells verktygskostnad hade t. ex. diirvid pekat pi de mcijligheter arbe- Han konstaterade
en markant och
sjunkit med 300.ooo:- kronor fr&n tarna har att medverka fcir att fi en gHdjande uppgtng
i antalet f6rslag.
en period till en ann r. Atskilligt
fd,rbittrad och fdrbilligad produktion, M!,nga.och verkligt goda fiirslag hade
finnes nog att g6ra hdr, bide betrZif- hur man kan spara p& fdrbruknings- inkommit. dveringenjdr
S7ahlquist
fande verktyg och fdrbrukningsmate- material och vara aktsam om verktyg redogjordefdr de inkomna
fd,rslagen
rial. M8.nga handskas med dyrbart etc. Det bcir framhillas hur beroende och fdr de beldningssummor
som
material, som om det fiirfares, betyder stora arbetargrupperir av export- och fdreslagits. Se vidare
under rubriken
stora pengar i fd,rlust. Har man den importf<irhillandena, konkurrensens Fdrslagsverksamheteni B-pilen
nr 1
anstillde viilvilligt inst?illd till fdreta- betydelseo. a.
r9t4.
Eog
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