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YAI} HANDD UNDER {953?
En krdnika- i ord oeh bild

JANUARI
Sndfattig, i synnerhetsenarehnlften
au ntdnaden,dd. snotiicketstjocklek
ej ouersteg10 cm. Li)gsta temperann,
tul'|- 18o. St)rstasnitdjupet,2T
kont
clen
Det
red.an
2.
uppmiittes
iiuen att bli t,interns st6rsta.
1. Folkmingden i stdderna var vid irsskiftet
7912-1953:
Karlskoga . . . 32.447 (+
5r7 under 1952)
438 ,,
Sodertdlje . . . 26.60r (+
,, )
40
Tidaholm . . .
6.041 (+
,,
,, )
Trollhdttan . . 2t.9I5 (+
957 ,,
,, )
Stockholm . . 766.066 (+ g.ogl
,,
,, )
1. Vid irets borian var antaletanstdlldavid
koncernftjretagen:

Timavl.

Minavl.

summa

Boforsverken
Nobelkrut
Nohab
Tidaholmsverken

4.1t59
I.406
L4)9
4O4

t.j 54
4to
4o7
5l

6.2It
7.856
1.846
4t5

70

26r

uvA .

79r

$Tedaverken. . . .. .. .

477

I29

540

Under 19t2 fingo 6.251 utldnningar
svensktmedborgarskap,de flesta frin baltiska
och skandinaviskaldnder. I Karlskoga blevo 3
norrmdn, 2 amerrkaner,2 finlandare, 1 belgier
och 1 fransman svenskamedborgare.
Noiesskattenokade - som v?intatvar under 1952 i de flesta stdder.Karlskogaborna
inlevererades&lundapi detta angeneima(fi vi
hoppas) sdtt in ca 350.000kr. till stadskassan
eller ca 55.000kr. mer :in under hr 1951.
Karlskoga var den enda stad i lzinet,som
under ir 1952 kunde uppvisa minskat antal
fylleriforseelser.

1. Herr Martin Nilsson, avd. NVF, eftertridde herr Gustav Skyllkvist som huvudskyddsombud vid Nobelkrut.
3. "Blodigt danskt-svenskt slagsmil pn
Ungkarlshotellet" sade en tidningsrubrik. Ett
halvt dussin svenskaroch lika mhnga danskar i
vdldig kalabalik, ddr mobler och lampor krossades och offren fingo foras till lasarettet.Sanningen: 3 ynglingar i ldtt krakel, varvid en fick
ndsblod, 1 lampkupa foll i golvet och en pinnstol fick benet avslaget.Aterigen ett bevis pi
att en liten fidder kan bli en fet anka.
6. Pi Trettondagen arbetadesdet pi alla
avdelningar av Tidaholmsverken,i stdllet fingo
de anstdllda ledigt den 2 maj och Pingstafton.
7. Den nya reklam- och forsdljningskampanjen for Bonoplex borjade visa sig och senare
under iret komma nya annonser,tidningsartiklar och intervjuer slag i slag. Dagens tidningsartikel handlade om Bonoplex' anviindning vid
husbyggnadoch som mateial till arkitekturmodeller m. m.
8. Vid bearbetning av en pyroteknisk sats
pi ca 10 kg i en s. k. granuleringsmaskinantdndessatsenoch en kraftigexplosion intrdffade
vid Nobelkrut. De materiella skadorna pi
byggnadenblevo ganskabetydande,de 2 kvinnliga arbeiarnaundkommo oskadda.
9. Pe Bonoplex-konferensi Bofors faststdllde direktor Sohlman Bonoplex-fabrikens
nya huvudinriktning - forstdrkt konkurrenskraft och okad lonsamhetgenom allt ldngre driven forddling, d. v. s. plastmanufaktureringpi
byggnads-,belysnings-,inrednings-och skyltomridet i huvudsak.Senareunder &ret kombinerades detta med en relativt betydande import-

,a,.i.'::-mT-*ry'-.

-'.

17. De sista ingloken for SJ i en serie pi 20
holl pi ati fdrdigstdllas vid Nohab. Se vidare
2 mars.
18. Nohabs nya forskaingslaboratoriumvisades for pressen."Pi forskarnasresultat bygger
Nohab sin framtid" sadedirektor Per Odelberg
i en intervju, ddr han ytterligare understrok
nodvindigheten av en intensifierad forskning
sivdl pi diesel-som pi turbinomridet.
13/1. Nlbrcget TU 9 under tak. BoforsfotoTillman.

grossistrorelsespeciellti frhga om byggrnaterial
av plastglas.
11. Upptrickten att en plomberadvagn,lastad
med spranglmnen frin Bofors, iippnats och att
plomberingen var bruten, vi.llade stor uppstindelse.Jirnvigspersonalenpe stationeni Mellansel larmade omedelbartmyndigheterna,men en
undersokning visade, att intet rorts i vagnen och
att plomben troligen brutits av misstag.
13. Julen dansadesut vid Bofors till tonerna
av Bofors Musikkir. Granen, som lyst i midvintermorkret sedanLucia 7912,sldcktes.
14. Aluminium kommer mer och mer till
anvdndning inom byggnadsindustrin, sivdl i
fonster som dorrar och vdggkonstruktioner.
Byggmistare Eric Sigfr. Perssons,Malmii, perspektivfonster med ram- och sprojsverk av aluminium frin S(edaverken vinner okad uppmiirksamhet.Detta s. k. Eluminfonster torde t. o. m.
kunna bli en svenskexportartikel.
15. Karlskoga stad tecknade borgen for 1
milj. kronor for det nya Folkets Hus bygget.
torde bli ca 5,4 mkr, eller
Byggnadskostnaderna
betydligt hogre dn vad som tidigare berdknats.
Ar 1941, di de forsta planerna gjordes upp,
trodde man, att byggnadenskulle kosta ca 1,7
mkr. Man borjade nu ocksi riva en del av den
rildre bebyggelsen vid Centralplan for att ge
plats it nya kontors- och affdrspalats.
fan. Denna gamla alt'iirslastigbetoid Centralplanfick lnmna
plats fdr ett modernt stort affdrspalatr. Foto S. Schdnning.

20. Hantverksgillet och Karlskoga Tidning
arrangeradeen "Hobbyutstdllning" i Konsthallen i samarbetemed flera foreningar och klubbar. Hd.r exponeradesover 400 olika vackra och
lustiga resultat av fritidens knip och knep med
amatormileri, modellsnickeri,somnad och vdvnad, frimdrkssamlandem. m. Det hela blev en
stor succ6.
Socialstyrelsenborjade en undersokning
av levnadskostnadernai Karlskoga, silunda, att
ett antal hushill av olika familjetyp och samhillsklass intervjuades.
21. Avdelning KKM flyttade frin Huvudkontoret vid Bofors ut till Kilstaverken.
23. Brandkl.ren larmades under natten till
Centralforridet i Bofors, ddr ett par syradamejeannergitt s6nderoch antlnt en del emballage.
De materiellaskadornablevo mycketobetydliga.
Den elektriska induktionsvdrmningsanldggningeni Kilstasmedj^n - omndmnd i B-pilen nr 4/1913 - kunde tagas i bruk.
26. EnIigt tidskriften "Verkstdderna" ridde
en ganskastor dold arbetslosheti Sverige.Bofors
och ovriga industrier tillhorande Boforskoncernen hade dock ingen nlmnvird kdnning av detta.
8:e Korpbridgen startadei Bofors Bridgesillskaps och Karlskoga Tidnings regi. I ronden
vannsav paret Malmberg-Blom, Konstruktionskontoret. II ronden av henat Svensson-Sandberg, Arbetsledarna.Semifinalen,den 3 februari,
vanns av henat Andersson-Spire, Skranta, och
finalen slutligen den 8 februari av Luftvdrnet
genom herrar Lund-Spiik. 2:a pristagareblev
dkta makarna Almqvist-Almqvist.
29-37. Hindersmdssai Orebro enligt sekelVdngammal tradition. Vid Bergshandteringens
ners irsmote talade bruksdisponentG. de Geer
om Skogen,Malmen och Jdrnet. Pi Jdrnverksforeningens i.rsmote konstateradesbl. a., att
jdrnmalmsexportenkraftigt okat, liksom jdrnproduktionen, medan brukens orderstockminskat. Liget pL jd.rnmatknadenbetecknadessisom
svirbedomligt.
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vid Nobelkrut
I acetylsalicylsyrafabriken
sivdl
innebdrande
infordes en metodeindring,
rider
hogre kapacitet som produktion. Tyvdrr
dnnu stora svirigheter attsdljaa-syran,och nigot
tullskydd for denna si viktiga produktion vill
inte statsmakternagiva.

F DB R U A R I
Senare delen aa mdnaden ouanligt
mild med t en?p eraturer ouerstigande
0" uarie dag fri.n och med den 17.
Hogsta ternperatar + 4,2". Ldgsta
temperatur och samtidigt dretsliigsta
20" den 8.
1. Biorkborns Fackforeningholl irsmote pi
Bofors Samlingshusoch beslotbl. a. att kopa an- kr.
delar i Folkets Hus for ca 72.OOo:
2. Den nya elektriska instrumentverkstaden
vid
vid Bofors (X 23) inrymd i sinnerstenshuset
fdrdig'
blev
tvittstugan)
Bruksporten (gamla
Hdr utfores bl. a. justering och kontroll av Bofors samtliga temperaturregulatoreroch pyrometrar samt andra for metallurgisk- och materialkontroll nodvdndiga instrument.
3. I en intervju ndmnde fastighetsforvaltare
Elias Ericson,att Karlskoga stad, "om planerna
for irets bostadsproduktion gLr i lils", kan erhllla 367 nya ldgenheter.Bland de storsta"byggherrarna" mlrktes StiftelsenBoforsgirdar, HSB
och Karlskoga Bostadsbolag.Bland nybyggen
mi ocksi nimnas ett antal egnahempi Stackfallet.
6. Karlskogas nye riksdagsman,Il-kammarledamoten Helmer Nordqvist, intervjuadesoch
bekdnde,att han innu si linge kinde sig ganska
onyttig, om dn han placerats som suppleant i
Bankoutskottetoch i ett antal av hogernsparti
kommitt6er.
Tjdnstemdnoch arbetsledarevid AB Bofors beslot att kollektivt deltaga i en insamling
till de genom oversvimning nodlidande i Holland och England, med 2 kr. pi varje piborjat
500-tal av minadslonen. Intressetfor Hollandshj2ilpen var mycket stort och flera soar6er och
insamlingar anordnades.Direktor Sohlman gav
bl. a. i Karlskoga kyrka en autentisk skildring
som han besokt.
frin katastrofomriLdet,
7. Jdrnbruksavtaletfordes i hamn
vanligt utan anlitande av forlikningsman eller
opartisk ordforande.
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'16r nzodellbygge
Jan. Hobbyutstiillningen i Konsthallen, aud.
och skulptur. Foto Karlskoga Tidning.

10. Centrala Skyddskommitt6n vid Bofors
holl irsmijte och delade ut pris iill segrande
avdelningar i Skyddspristdvlingen.
Genomskinliga plastforband ha redan
ld"nge anvdnts pi Karlskoga Lasarett, omtalade
Dr Stig Lindgren i anledning av ett meddelande
frin USA, att man ddr lyckats framstdlla ett
dylikt forband. Se hdrom i artikel Bonoplast i
B-pilen nr 2,7953. Vi i.terkommaytterligare angiende Bonoplasteni dennakronika.
11. Nir Folkets Husteatern blir fdrdig, blir
ocksi frigan om en fast teaterensemble,kretsteater,for ett antal stdderaktuell. Teaterridet i
Karlskoga, som hittills ej hort till de mera arbetstyngdainstitutionerna i staden,har med intresse foljt de forberedande diskussionernai
detta drende.
12. Nitroglycerinfabriken vid Nobelkrut utplinades si gott som fullstdndigt vid en explosion pi. morgonen kl. 8.50. Personalen,2 man,
hann sdtta sig i sdkerhet,sedande vidtagit vissa
skyddsitgzirder,varfor skadorna inskrinkte sig
Febr. Interifu frdn rnasAinrurnrnet'l6r
induktionsaiinnningsanliggningen i MSK med.de tufr aiitgasAyldaomformarna.
BoforsfotoTillman.

till byggnaderoch materiel. Ett betydandeantal
fonsterrutor krossadesdock i angrensandebyggnader. Orsakenvar temperaturstegringi apparaturen. Di fabriken, trots sin ringa storlek, cirka
5 X 7 m i fyrkant, var mycket viktig for Nobelkruts tillverkning, vidtogos omedelbart anordningar for att iteruppbygga densamma.Givetvis
slogo tidningarna upp denna explosion under
stora och breda och feta rubriktexter.

2/2. Inreriiir frin EleAnisAa atdelningens nya instrur;nentaerkstad uid BruAsporten X 2j, Bofor:. Boforsfoto Tiliman.

18/2. GlAanzarAinentar de -fdrsta"skoptagen" fdr grund.en
pi Karlstill Stiftelsen Boforsgfrrdarsnya bostadsfastigbeter
Aby. I baAgrundenPrdstgdrdea.Boforsfoto Falk.

13. Den nya dyrortsgrupperingen,som dock
ej drabbadeKarlskoga, vdckte inte enbart belitenhet, och man ffigade sig ganska allmdnt om
riktigheten av de normer, som ligga bakom
grupperingen.
Prins Bertil gdstadeBofors pi genomresa
till Vinterspelen i Filipstad och besig di dven
Boisverken m. fl. avdelningar.
14. Vid Nohab piborjades en utbildning av
nya formen, s. k. formans4spiranter.Elevantalet
dr begrdnsat och kurstiden omfattar fyra terminer.
Gjutarnas avdelning i Trollhittan firade
sitt 50-irsjubileum i narvaro av gdster f.An ndr
och fjanan, veteraneroch nuvarandeledamoter.
l4-I5. Arbetarskyddsfrigor behandladespi
en konferens i Orebro. dit ett r2J-taI ombud
kallats av Jdrnbruksforbundet och Metallindustriarbetarforbundet. Bland talarna mdrktes
herrar Gustaf Rudenstam, Arne Geijer, Erik
Thornberg och Ernst Ahlberg samt ett par indreringenji)r lYahlquist talar pfr RA-aadelningens
1O-Srsjubileun pfr Konsarnrestaurangen.Till hdger om ,alaren
sitter klubbordli)randen lra Niissland.et. Foto R. Tilander.
27/2.

11/2. Pl;ns Bertil

besoAte BodsterAstiiderna. Fr. a. sjnes
Strdmberg och

berrar af Klint, Soblnran, Sablin, Wijhander,
hamnzarberyeBorlind.. Boforsfoto Tillman.

22/ 2. De " uiirschtaste"i pirnpling:tdulingen' FotoR.Tilander.
Febr. Ledhjulet till Nohabturbinen i Storlirtnfotsen monteras
pfr platsen. Foto T. Kindstrand, Nohab.

zz/2. Segrandep)rnplare,herr Elof Eriksson,i\4H 22, med
lLngstenlmml6r rlg, Foto R. Tilander.

dustrildkare.KanslichefenThornberg framholl i
sitt anforande,att arbetarskyddetvar bdst organiserat vid Bofors.
16. Bofors emitterade eti nytt 4 /o obligationslin h 40 mlli. kronor, mot sdkerhet med
bdsta forminsrdtt i bolagets industri- och bostadsfastigheteri Karlskoga. Linet tjvertecknades omedelbart.
17. \Tedaverkens anlaggningar besoktesoch
studeradesav ett 3o-tal chalmeristerunder ledning av professor\Wallgren.
20. Direktor Sverre Sohlman deltog i den
delegation, som i Varszawa forhandlade om
nytt handelsavtal mellan Sverige och Polen.
Direktor Sohlman deltog Zivenunder iret i liknande fdrhandlingar med bl. a. England och
Osterrike.
HaIva avd. KKA, som fitt nya lokaler
inredda i Boforskontoretsoversta vining, togo
dessalokaler i besittning. Ett par minader senare flyttade iterstoden av avdelningenin i nya
lokaler.
21. Karlskoga torg dr nu pi 3 sidor omgivet
av moderna fastigheter, sedan hornhuset mot
blivit fdrdigt.
Ekmansbacken
22. Karlskogamdsterskapeti vinterfiske for
amatorer kdmpade ett 160-tal fiskeentusiaster
om pi sjon Kdrmens is pi Villingsbergs skjutfdlt. Segrareblev herr Elof Eriksson, Hdrdverket, med fyra abborrar pi sammanlagt3,8 kg.
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27/2. RA-llichornasamladehring de festliga kaffebordenpd
lj-Srslesten.Foto R. Tilander.

1. Apteringsavdelning startades prL Tidaholmsverken.
2. Det sistaingloket av den serieSJ best2illt
det definitivt sista ingloket som tillverkas i
Sverige? - provkordes pi strdckan Trollhdttan-Mellerud i ndrvaro av prominenta SJ-m?in
och representanterfri.n Nohab. I tidningen
Bohusldnningen skrev skalden PEBE en ling
dikt i anledning hdrav till tecknaren Erik \Wilhelms bild, som syneshir i sid. 7.
-

z6/2. Doubjortarna s6Lresig fratn till fabriA:byggnadernaaid.
NobelLrut fdr att f3 nzat.Bofo:.sfotoTillman.

22. Karlskosa Konsertforening 1O-irsjubilerade vid en festkonsert pa Bofors Samlingshus.
Hans Leygraf var solist och Holger Hallenberg
dirigerade.
Utldnningarna i Karlskoga och Bofors
sammanslotosig till en vdnskapsklubb,ansluten
till svenska sektionen av Internationella Vdnskapsforbundet. Klubben fir sitt hem pi Ungdomsgirden.
28. Ldrkan sjong over Kilsta - det tidigaste
virtecknet p6.minga ir. Samtidigt rapporterades
fullt utslagna blisippor i Stackfallet.Aven den
forsta starenkom denna dag till Bofors. Nigra
dagar senare (den 4 mars) hordes den forsta
ldrkan over Bjorkborn.
MARS
Liten nederbordsmiingd. Vintern i
sin helhet snofattig och mild, mars
i synnerhet. Ldgsta temperatur endast - 6" . Bortsett frd.n ett par
dagar steg ten2peraturen till iiure
sidan om }-sfuecAetuarje dag.
1. Medlemmar av Bofors Luftvdrnsforening
deltogo i FBU-ovningar i Vdrmland och upplevde ett hiindelseriktoch strapatsfyllt dygn.
2/3. Sirra Sngloketfbr Sl pA pfoatur, Fr. a. ,. b. synesingenjdr Sjdstrand, Nobab, i)aeringenjdr Ahlstrdnz, byrfrdirehtdr
lansson, li)rrfrdsdirehtdrHolme (delais skymd) ocb uerhtygsdirektdr Norinder (med.ryggen mot kaneran) SJ, direAtdr
Odelberg,Nobab, |aerdireAtdr Oredson,Sl sanzt"SJ-lotsen",
Foto L.-G. Ericson,Nohab.

4. StadstrddgirdsmdstareFredby gav Karlskogaborna ett diligt betyg som naturvirdare.
Trdd och buskar i stadens parker och planteringar utsattes for en "upprorande vandalisering".
5. For tredje gingen upptogs forhandlingar
om Nobelkruts avtal, denna ging med landshovding Per \Testling som opartisk ordforande.
6. Finnboda varv levererade Stockholms
stads nya isbrytande bogserare "Starkodder",
vars huvudmaskineribestir av en 96Ohk Nohab
dieselmotor.
Chefen for finska artilleriet, general Nenonen,fyllde 70 ir och hylladesbl. a. med adress
och minnesg|va f.rin AB Bofors.
8. Karlskoga Allmdnna Singforening, som
samlar aIIa slngare var de iin politiskt eller
annars befinner sig, 35-irsjubileradepi Bofors
Samlingshusmed en vacker festkonsert.8 medlemmar mottogo ocksi Si.ngarforbundetshederstecken for lingv arigt intresseratmedlemskap.
10. En kommitt6, tillsatt av Karlskoga Stadsfullmdktige, var i full fdrd med att kartld.gga
stadensalla ungdomsforeningar.
11. Sverigesminister i Holland, envoy6nSven
Dahlman, framforde ett tack till SIF:s Boforsavdelning for tjinstemdnnens g6.va till oversvdmningskatastrofensoffer. Insamlingen gav
9.500:- kr. Boforsbolagetgav tidigare 10.000
floriner till Holldndska Nationalhjilpsfonden.
En eldsvideunge i Kilstastilverket, orsakad av att stil vid tappning runnit ned i en
kabeltrumma i golvet, villade stor rokutveckling
och icke obetydliga materiella skador.
13. "Kanonform i arbetarskydd"ldd rubriken
over en artikel i Metallarbetaren (nr 10), ddr
Skyddstjdnstenvid Bofors beskrevs. 1952 irs
olycksfallsfrekvensvar 7,45 per 100 irsarberare,
en brikdel av medeltaletfiii jiirnbruksindustrin.
De goda resultatenha nitts av triumviratet: en
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z/3. Det sista Sngloket frdn Nobab taffar ut . . '

intresserad foretagsledning, en vdlorganiserad
sdkerhetstjinstoch ett Sott samarbetemellan alla
anstdllda.
16. Minsveparen "Hano", byggd pi Flottans
varv i Karlskiona, med maskineri frin Nohab
(2 dieselmotorer typ MG-7) och bestyckning
frin Bofors, gjorde provtur. I sammaseriebyggs
ytterligare fem bhtar, bl. a. "Terno", "Sturko"
och "Uto".
Karlskoga Kommunala.Gymnasiumkommer att fr. o. m. nista budgetir, eller rdttare sagt
ldsiret 1953-7954, att bli forstatligat enligt
Skoloverstyrelsensforslag. Karlskoga Hiigre
Allminna Ldroverk d,r silunda ett faktum
fr. o. m. 1 juli.
17. Vid Abborrtjirn provsprdngdesen gastub
innehillande 50 kg flytande klor, i n:irvaro av
expertis frin Nobelkrut och stadensmyndigheter. Det frigiotda kalla klormolnet drev med
vinden foljande markens ojdmnheter. Sprdngningen gjordesmed tanke pi de olyckor och tillbud, som tid efter annan rapporterasvid handhavandetav klor i industriella mingder.
18. "Landets farligaste transport" gick nu
dagligen den krokiga och smala vdgen mellan
Gyttorp och Bjorkborn. Sedannitroglyceri nfabti-
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ken i Bjorkborn gick i luften, miste Nobelkrut
hdmta sitt behov av detta f.arliga sprdngdmne
frin Gyttorp. Under transportenblandadesglycerinet med vatten och inblist tryckluft h6ll
emulsionen iglng. Bilen var fiirsedd med diverse
varningssignaler och hade under hela vigen
radiofijrbindelsemed Bjorkborn.
De breliminara siffrorna for Bofors' bokslut 1952 publicerades.Nigra siffror mi inyo
meddelas:leveranserfot 21,0milj. kr., utbetalda
lijner 78 milj. kr., forskning och experiment5,7
mili. kr. och nettovinst6,1 milj. kr.
Under fdlttjdnstovningarna i Bergslagsskogarna provades en ny svensk infanterikanon
- IVK pi militdrt sprik - konstrueradav Bofors i samarbetemed Landsverkoch delvis inspi
rerad av det senastekrigets handdrivna stormkanoner. Vagnens motor (ph M5 hkr) ger en
toppfart p6.ca 5Okm i timmen. Milytan ar dnga
och kanonen fullt effektiv.
20. De tre stora fackforeningarnavid Bofors
och Nobelkrut inbjod samtligapensiondrerjimte
fruar till ett samkvim pi Bofors Samlingshus.
Siorfors storljugare (herr Gideon Karlsson) berdttade om otroliga ting, som "knappast hdnt",
och musik och sing av olika formigor utfyllde

I
TL
programmet.Givetvis forekom ocksi en hel del
tal och naturligtvis kaffe med dopp.
22. Pe FolketsHusforeningensarsmotemeddelades,att det nya Folkets Hus berdknasbliva
klart for invigning i septembereller oktober. Se
vidare i december.
24. Avtalet mellan Nobelkrut och Bjorkborns
Fackforening blev dntligen klart efter centrala
forhandlingar i Stockholm.Avtalet innebdr endast smdrre fordndringar i tidigare gillande
avtal.

18/3. Den nja int'antelihanonen, IVK, son prot)dd.esuilder
'fAlftiAnstgdringarna i Bergslagen. Folo AB Reportagebild,
Stockholm.

17/3. FrAn proasprdngningen aa hlorgastaben ild

Abbon-

tjiirn. Gasmolnet rullar liings nzarAen.Foto L. Sterky.

Kontrakt slotsmellan Nobelkrut och Erco
i Stockholm,vir forsta generalPharmaceuticals
Erco sdljer nu
agent for ldkemedelsspecialiteter.
tbc-ldkemedletRaumanon, salicylsyraPreParatet
Nobesal samt det flytande forbandsmaterialet
Bonoplast.
25. Kustartilleriets 6-hrsplan,som nu publicerades,innebdr en nera nog revolutionerande
modernisering av v&rt kustforsvar, bl. a. med
helautomati ska, ld,tta och medelsvlra batterier
28 cm
av Bofors konstruktion. Sverigeskeppens
kanoner,ocksi de frin Bofors, komma att overflyttas till ett par tunga kustbatterier.
26. Stadsfullmdktige i Kadskoga beslot, att
for utvidgning av fritidsgirden Lunnedetinkopa
vid Espedalen.
en skogsegendom
Bjorkborns Handelsforeningu. p. a. holl
irsstdmma, da bl. a. meddelades,att omsdttningen under det gingna iret for forsta ghngen
overstigit 1 miljon kr. Av vinsten, ca 96.000:.kr., anslogs en del till gratifikationer it personalen.
17/3. "Srcriges farligaste transport", lastbilen sorn Ai;rde
nitroglycerin frfrn Gyttorp till Nobelkrut. Foto Karlskoga
Tidnine.
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7/ 3. Stochbolms Stads ny
Nohabfoto.

isbrytare-bogserare"Starkodder"
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26-3I.Utstdllningen "Ldttmet all 53", anordnad av Teknologforeningen, Mekanforbundet,
Sveriges Jdrn- och Metallmanufakturforening
och Sveriges VerkstadsingeniorersForening i
OstermansMarmorhallar, oppnadesfor allmdnheten. Denna id6utstdllning visade ldttmetallernas stota anvdndningsmojligheterinom snart
sagt alla omriden. \Tedaverken deltog med en
stor och valatrangetad monter, visande hel- och
halvfabrikat, sisom gjutgods av olika slag,handoch maskinformat, press-och kokillgjutet samt
pressaderor, stiingeroch profiler
I sambandmed utstdllningenholls en forelisningsserie om aktuella ldttmetallproblem, ddr
bl. a. chefsmetallurg Gosta Lindh talade om
"Magnesium som konstruktionsmaterial".
28. Centrala Skyddskommitt6nvid Nobelkrut
organisabeslot pi irsmote, att skyddstjdnstens
av
uppsdttande
genom
tion skulle forstdrkas
skyddspatrullerpi de olika avdelningarna.

i;e
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26/3, UftrAllningen "Li)tlrnelall 53". Detalj att TYedtt'erhens
monter med. ldttmetallsntide och sandgfutet aluniniamgods.
Foto Atelj6 Uggla.

z6/3. Utstiillningen "Liittmetall 53" i Osternzansmatmorhal'
lar, Stochholnt. Totalol au JYedaaerkensililordnade nzoflter'
Foto Ateli6 Uggla.

Kl. ll.ro kiirdes den forsta hetan i
MVK 2J, d. v. s. det nya finvalsverket i Kilsta.
Det var en 22 mm runt kval. BgUL i stdnger
som valsades.Ddrmed invigdes den forsta etappen av finverket: vdrmugn, forverk, fiirsta och
andra strdcka, svalbddd, kallsax och uppsamLngsficka for stingstil, med tillhorande drivmaikineri och hjdlpanordning. Denna fijrsta
etapp mojliggor valsning av runt i stingform
9,5-30 mm'
inom dimensionerna
29. HandelsministerJohn Ericssontalade pi
socialdemokratiskapartidistriktets kongress i
Orebro om det ekonomiskaldget, forslaget om
arbetarpensioneringm. m. Han framholl bl. a.
att den totala reallijneforbdttringenfor industriarbetaresedanl'9)9stigit med i genomsnitt36%.
28/3. Gladd och belfrtna pristagare i Nobelhruts shyldspris'
tiiuling. Boforsfoto Falk.

A4ars. Nobabtnotorn till Ganders flygfAh Pacdasoch lastas.
F o t o L . 4 . E r i c s o n ,N o h a b .

statsridet Lingman och klagade over den ordttvisa placeringen. Man dnskade placering i

grupp4.
10. Mockelns isfrihet blev som vanligt foremil for stora diskussioner.En rapport annandag
pisk, den 6 april, ansigs vara felaktie, ty bide
den 7, 8 och 9 april guppade ett och annat isflak
omkring pi de grikalla boljorna. Denna dagvar
alltsi den fitta - och ddrtill tidigare iin pi
flera hr.

11/4. Sista d.agen i garnla telefonuiixeln pd BolorsAontoret.
Fr. a. t. b.: Elsie Karlssox, Brita Lundgren, Marianne FredriAsson (skymd), Karin lYester ocb Rutb Malmquist.

APRII

Med, april kom ud.renpi. alluar.
Snrin smiilte bort redan i rnars, sA
ui.ren kom oaanligt tidigt i ir. Den
25 ocb d.agarna niirmast fore och
ef ter hade middagstemperaturer
ouerstigande* 15".

1. Dagen inbjod som vanligt till sensationella nyheter. En nyfallen meteorsten vid KPL
anvdnde silunda flickorna i skolktjksavdelningen att steka fliisk pi.
4. Den privata sprdngdmnestillverkningen
i Karlskoga dr troligen ganska omfattande, ty
pisksaluteninne i stadenscentraladelar urartade
till kravallartade upptrdden, ddr polisen tvingades draga blankt. - Ndr kommer den dag, di
publiken tar polisens parti och hindrar dessa
lymmelaktigheter?
7. Jdrnbrukskursen, som under vintern studeratsav ett stort antal studiecirklari TBV:s och
ABF:s regi, avslutadesmed en forelisningskurs,
ddr avdelningsingenjorernavid Bofors Metallurgiska avd. talade om sina problem.
9. Karlskoga, Orebro och nigra andra mellansvenska stdder i dyrortsgrupp 3 uppvaktade
Apr)l. Deltagarna i Ciailfi)rsuaretssirkadrdsAursi KarlsAoga
aisad.eett lioligt intresse.Foto S. Sch6nning.

72. Bjorkborns Fackforening besliit pi minadsmoteatt inkopa ett par Boforsaktieroch att
genom ordforandenKarl Hanssonllta representera sig pi bolagsstdmmafli Goteborg.
11. Den nya telefonvdxeln i Boisberget inkopplades. Samtidigt erhollo alla abonnenter
4-siffriga nummer.
17. Doktor Sven \Tingquist, Bofors mingLrige Ledare och styrelseordftirande, avled i
Goteborg i en ilder av 76 ir. (Se nekrolog i
B-pilen m 2 1953.)
20. Karlskoga BergslagsTekniska Forening
10-irsjubileradei all enkelhet. Medlemsantalet
dr nu ca 310, ddrav 5 kvinnor, och av medlemmzrnl d.ro38 verksammai Degerfors. Under de
glngna iren ha 62 foredrag i aktuella tekniska
dmnen hillits av framstiende och skickliga foreldsare.Pi jubileumsmotettalade musikdirektor
Ake Nygren frin Stockholm om "Konsten att
tala" och overingenjor Elof Jullander kiserade
om det moderna Egypten.
22. Boforskoncernensbokslut publiceradesi
pressen.Vi hdnvisa till den utforliga redogorelsen i B-pilen m 2, 7913.
Zpr;l, nyggnidslirman Axel Olofsson appltu ett myc|er intrcssant nybyggepi Skrcnta,dlir husen tammanfogas aa fiirdiggjutna bloch. H;ir siinhs eu bjdlhlagsblochp3 sin plats.
Foto R. Tilander.

22. Den tredimensionella filmen Premlarvrsades i Karlskoga i Karlskoga Tidnings regi
och det hela gick av stapelngenom polariserade
glasiigon m. m. i Bofors Samlingshus'Nigot
senare meddelades,att en "fantastisk smalfilmare" i Molle funderade pi att spela in en
autentisk luktfilm med lukter inkopta pi butelj
frin Nobelkrut. Aven detta meddelandeborde
ha publiceratsden 1 april.
som
21. 7952irs yrkesutbildningssakkunniga,
ha i uppdrag att overvdgautformningen av en
ettirig utbildningsging m. m., tillkallade som
verkligt sakkunniga pi utbildningsfrigor 4
ingenjorer, ddribland Olle Helling, Bofors Industriskola.
25. AT inneholl ett par lingre reportageom
Nobelkrut och dessprodukter - "Storproduktion till fijrdirv och hjZilp" - med delvis kritiska, delvis lyriska synpunkter' De sistnimnda
giillde dovhjortarna och ridjuren inom fabriksomridet. Ett speciellt besok gjorde tidningen
ocksi hos herr Carl Thun6r, numerasjilvstiindig
fabrikor av knd-, hoft-, fingerleder och andra
protesfinesser.
26. I Karlskoga holls en stiirre utrymningsovning, anordnad av Civilforsvaret. Ca 1.000
kadskogaborfingo gora utfdrd i busstill kringliggande orter for att gista Vikersvik, Nora,
Hdllefors, Grythyttan m. fl. orter i Bergslagen.
29. Vid Norrkopings varv sjosattesett stijrre
oceangiende lastfartyg, "Kong Inge", for ett
norskt rederi. Huvudmaskineriet dr en 8-cylindrig Nohab dieselmotorpi t3oo hk.
Ol)et det Olofssonska nybygget pi
bortalkran. Foto R. Tilander.

April,

SAranta ldper en

13/4. Ledamdterna i Bot'ors Fdrelagsndntnd' studerade med
intresse kursen AAtiaa Fi)retagsniinnder, Fr, t. sTnes bl, a,
herrar T. Holm, G. lYahlstr|m, A. Grell, E. lonsson,
G, Kempe ocb S. Olsson. Boforsfoto Falk.

30. Viren hilsades traditionellt med tal av
Overingenjor Prollius samt sing av TidaholmsverkensManskor.
Nobelkruts nyl- PreParat "Bonoplast"
blev foremil for minga och smickrandeartiklar
i dagspressen."Operation Plast frin Nobelkrut" hette en av de storre rubrikerna.
Schaktnings-och grundgrdvningsarbetet
for nybyggnadentill \Tedaverkens nya sliperi
och renseri pibiirjades.

MAJ

Medeltem.peraturenunder mai md"
nad.kl. 1300 uar + 14,1", uilket iir
ndgot hogre dn normalt. Den 20
uppmdttes n?ax.tenxp. + 23,4".

1. Boforsmusikeninledde dagens festligheter med marsch genom stadeni virsolens glans
och konserter vid Bofors, Stadshuset,Bigatan,
Lasarettet och Virdhemmet.
1-3. Ett 30-tal medlemmar av Karlskoga
Hemvdrn itergdldade det danska hemvirnsbesoket i fiol och reste till Danmark for ett 3dagarsbesokunder befdl av hemvdrnschefen
26/4. Ungdomarna, son deltog i atrymningsdaningex, sorteras hiir app att lirare och Rddakor:-personal fdr bemtransport frin Abbontjirn. Foto R. Tilander.

E. Selin. Karlskogagruppen segrade sivdl i
skjuttiivlingarna som i en fdlttdvlan anordnad
av de danska vdrdarna, men ddrut6ver hann
man med mlnga intressanta studiebesok och
knot ocksi minga vdnskapsforbindelser.
1. Skona maj vdlkomnades av Tidaholmsverkens Manskor frin Kontorets trappa infor
talrik publik.
6)

@li@J,61.@l@

oj-bii0)
(

ffiUiiff:irr#;ffi;;iii:
-t'rrtn Bof ors och
Karlshoga, tillsarnmans
med dansha dirdar ocb aiinner, aid et, sanzkaiirn pd Politihuset
i Gentolte. Bland de 'friinzre berrama synes bl. a. ingenjdrerna
Saanberg och Si lf uersparre.
1/5. Hemulirnsniin

3/5. Bldbandsrdrelsens FolAbbgskola p3 Hellidex
bolm intigdes.

aid Tida-

2. Frilordag, inkldmd mellan fredagenden 1
majoch sondagenden 3 maj. Alla anstdlldafingo
siledes 3 dagarcsammanhdngandeledighet.
Bofors (Great Britain) Company Ltd.
grundades i England med ett aktiekapital i
20.000 pund. AB Bofors tecknade 9O /o av
aktierna, medan Guest Industrials, ett dotterforetag till den stora mdklar- och forsdkringsfirman Harris and Dixon, tecknade1O Vo. Det
nya bolaget skall tillverka och forsilja Boforskemikalier, silja kemiskaprodukter frin Bofors
Nobelkrut samt kopa maskiner och rivaror for
Boforskoncernens
foretag. Direktor SverreR:son
Sohlmandr ordforande i styrelsenoch Mr. D. F.
Flaherty verkstdllandedirektor i bolaget.
3. Bjorkborns Fackforening antog i. avdelningsmotet en motion till forbundskongressen,
vari man krdvde socialiseringav vissa industrier, frimst gruvor, skogsproduktion,jdrnbruk
och krigsindustrier.
,. 20-irsjubileet av kontraktet mellan High
Duty Alloys och \Tedaverken celebrerades.
Den
engelskafirmans chef Mr. Geoffry Harrington
overlimnade i Sodertdljeen statyett av en gjutare som minnesgiva till \Wedaverken.
BlibandsrorelsensFolkhogskola pi Helliden invigdes under hogtidliga former med
30/4. . . . I den hdrliga uirsoleu glans . . . VLrsdngutanfi)r
Bolorshontoret BoforsfotoTillman.

13/5. Bofor: stora AanontraAtor i diAet oid Bodalen. Foto
Katlskoga Tidning.

v

1
sing, musik och tal av landshovdingDomo med
flera framstiende personligheter.
i sjoarna
11. 100.000gdddyngelinplanterades
pi Skjutfiiltsomridet.

.{

13. Grunden till UVA:s nya verkstadsbyggnad var nu fdrdiggjuten och murningsarbetet
kunde piborjas. Samtidigt restesde fijrsta balkarna i vaggarnasstilkonstruktion.
13. Bofors riksdagsman, direktor Helmer
Nordqvist, jungfrutalade i andra kammarens
- sakstora ekonomiska debatt och berorde
kunnigare dn kanske de flesta - de stora svirighetir, som redan moter den svenskaindustrin. Talaren krdvde ocksi stijrre frihet pi det
ekonomiskaomridet.
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19/5. De nybahade KarlsAogastad'entemass3ngh6/ !d/ son
uanligt mera glad dn aiilliudande. Foto R. Tilander.

Bofors stora kanontraktor hamnade i diket mellan Kadskoga och Kristinehamn efter
en framhjulspunktering. Siviil den bogserade
kanonen som traktorn fingo avsevirda materiella skador, men som vdl var klarade foraren,
montcjr Nils Higg, den vidliga vurPan, om dn
med ganska svira skador.

"Realisternaf' glada och brokiga shata tigar
staden ander sdng och ballong. Foto R. Tilander.

23/5.

genorn

15. Arets enda dodsolyckavid Boforsverken
olycka, som kunnat undvikas, om alla
sikerhetsforeskrifter noggrant iakttagits - intrdffade vid reparationsarbeteunder en rdrlig
ugn i Kilstasmedjan.Reparator A. V. Eriksson
hette den fiirolyckade.
16. Bofors Ungdomsgird to-irsjubilerade i
ndrvaro av representanterfor bolagsledningen,
stadens myndigheter och institutioner, Hemgirdsforbundet samt forna och nuvarande styrelseledamoter,kursledarem. fl. Mer dn 10.000
bersoneri ildern f,rLn 6 till 91 ir ha varit med
pi Ungdomsgirdenunder de gingna iren. Bland
24/4. SmedenRylins "spalierade" bj6rh uid TidaholmsaetAen
'fullt utslagen.Foto G. Lust.
24/5. Deltagarna i Viistergdtlands Gymnastihfiifbt/nds rtord
gyrnnastikfest defilera genorn Tidaholnz. Foto G. Lust.

ffi

ddr man med kollegerna diskuterade foretagsndmndernasarbeteoch utbildningsfrigor.
20-2I. Centrala Skyddskommitt6nvid Nobelkrut foretog sin sedvanligairsinspektion over
hela det vidstrickta fabriksomridet.

Maf. Skogsrundan pd. Skranta iir nu tnart fdrdigbyggd.
S. Schdnning.

Foto

talarna mdrktes styrelsens ordforande Artur
Grell, forestindarinnan froken Britt-Marie Colliander, Hemgirdsforbundets ordforande rektor
Gillis Hammar, stadsfullmdktiges ordforande
Fritz Berggren och disponent E. \Tijkander.
76. PA irets Goteborgsmdssa
den 26
SvenskaMissan, dven kallad den NordiskaYfumdssan- deltog AB Bofors med en monter
visande olika civila produkter frin Nobelkrut
och Boforsverken. Bofors exposition var messans vackraste,framholl missdirektoren vid en
pressvisning. Md.ssanskanske mest uppmdrksammadeinslag var en stor scen,utford av olikfd.rgad Bonoplex och Bonowell. Formgivare:
Eric Olsson, Reklamavd.
18. "Allmdnna si.ngen" f.rhn Uppsala, eller
rdttare sagt en utvald kor ur denna Sverigesanrikaste och ildsta singforening, gdstadeKarlskoga och gav en fornimlig konsert i Bofors
Samlingshus. Dirigent var domkyrkoorganist
Harry STeman. Efter konserten bjod Bofors
singare och vdrdar pi sup6 pi Labbsand.
19. Arne Gillberg, Bjorkborns Fackforenings
expeditor, deltog som LO-stipendiat i en kurs i
Gendve for att studera internationella problem
och Unescosarbete.
20. Elva danska forfattare gjorde, pi inbjudan av Utrikesdepartementet,SvenskaInstitutet,
Foreningen Norden och Forfattarforeningen en
resa genom svenskabygder och passeradedven
Bergslagen.Bofors bjod pn middag och filmvisning m. m., varefter man fortsatte till Orebro
och Stockholm. Belitenheten var allmin 6ver
Sverigeresan.

22. Thailands flottchef , amiral Luang Yuthasatr Kosol, besokte i sdllskap med 4 hogre
officerare Sverige pi en jorden runtfird. Amitalen, som dven dr chef for den kooperativa
rorelseni sitt land, besokteicke endastFlottans
olika instiutioner utan dven en hel del industrier, diribland Bofors, samt koopentiva forctag. Han var mycket imponerad over allt vad
han sig.
23. En rekordstor kull grimossor, 8p ungdomar, klarade realexamen och mottogs av forildrars och kamraters iubel utanfor Samrealskolan.
24. Yisteryotlands Gymnastikforbund hade
stor gymnastikfestp& Ulvesborgmed deltagande
av elitgymnaster samt en kvinnlig masstrupp.
Stitlig defilering genom Tidaholm.
31.. Algarna gjorde tdta besok inne i Kadskoga stad. Ett ilgpar promenerade natten till
idag omkring pi Skolgatanoch Boisen. Villorna
vid Bjorkborn hade ocksi tdta besok av dessa
storskogensannars si. skygga djur.
Nobelkrut slot kontrakt med den forsta
utlindska underagentenfiir lzikemedelsspeciali
teter, Ercopharm A/S, Kopenhamn. Senareunder iret gjordes liknande avtal med Belgien,
England, Frankrike, Holland, Italien, Norge,
Schweiz, Sydafrikanska Unicnen och Osterrike.
Ett nyinrdttat matrum, avsett for avd.
MG 24-25, och VR 95 togs i bruk. Utrymme
hdrtill erholls genom att verkstadskontoretflyttade 1 tr. upp.
15/5. Aniral Kosol, Siam, tillsamnzaxs med sixa adjutanter
ocb Bof orsttiir/arna Cronstedt ocb lYichstrdm. Boforsfoto
Tillman.

Medlemmarna i \Wedaverkens foretagsnimnd gjorde en bussresatill Atlas-Diesel i
Stockholm, dfu anlaggningarna studerades,och
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rned
Arets egentliga sorumarntd'rcad,
*
rekord.bogmedeltemperatur, 21o
kl. tjoo, den ht)gsta pd mfrnga i.r.
Den 30 uar nzed + -Jl" frrets uarmaste dag. Riklig nederbi)rd',96,5
mm. d.etntestai bdrianaa mdnaden.

1. Siidertiljeindustrierna- pi initiativ frin
frdmst \Tedaverken och Maskinverken- stdllde medel till forfogande for avloning it en heltidsanstdlld verkskyddsinspektor,lojtnant K. T.
Tavander, Hallands regemente.Denne skall nu
bitrdda industrierna att uppgora verkskyddsplaner och organiseraoch genomfora utbildningen
av verkskydden.
3. Det nya fordelningsstillverket vid Bjorkborns kraftverk, avsett for forbindelserna till
Nobelkruts anld'ggningar,togs i bruk.
5. Handelskammarenfor Orebro och Vdstmanlandslin sammantriddei Fagerstaoch omvalde Disponent Evert \Tijkander, Bofors, till
ordforande.
6. Forsvarsutstdllningenpi. Skeppsholmeni
Stockholm,anordnadi anledning av Stockholms
stads 700-irsjubileum, invigdes av prinsessan
/\4aj. Nohabs lattentorn rned' sin karuAteristiska och romantisAa silhuett. Foto Allan Andersson, Nohab.

14/6. En rbLridL utliiggs framf\r en Bofors 10,5 cnz laft'
oi)rnshanon oid Marinens stora ltirstdrriianing i Stockholm.
Foto St. T. och AB Bildservice.

Sibylla. Pi utstdllningenvisadesgivetvis modernaste vapen, ex. Bofors nya 4O:a, men ocksi
sjomanstrof6er,kuriosa f$n llngfd'rder samt ett
modernt fdltbageri med bl. a. en kapacitet pi
2.000 wienerbrdd i timmen. Forna tiders stenhirda "kusar" dro nu ett minne blott.
Bofors Musikkir hdll, i anledning av sin
35-iiga tillvaro, en vacker friluftskonsert i Ekmansdalen.Senarepi kvillen samladeskirens
veteranet samt nuvarande medlemmar jdmte
fruar och representanter fijr bolagsledningen
m. fl. till en festlig sup6 pi Tjdnstemannamissen - dven den fylld med musik och sing.
Orebro Ldns Journalistforening gistade
Karlskoga och Bofors. Bolaget stod for vdrdskapetvid en lunch pi Labbsand,visade nl.gra
av de nyaste filmerna samt Boisverkstdderna.
Senare pi dagen bjod staden pi middag pi
Stadshuset.
8. Boforsbolagets bekanta rdttstvist med
USA angiende royalty for de luftvdrnskanoner,
som amerikanarna levererade under kriget,
Juni. Giutningsarbetetpi grunden till UVA:s nya aer6stadsbyggnadur fallbordat. T. b. synesanslutningenmot den
Foto E. Peedu,UVA.
iildre aerkstadsbyggnad'en.
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17/6. Konungen studerade rned. stort intresse bonoplattband.aget pi en kainnlig patient, sonz d.r Stig Lindgren (i ait
rockl opererut '16r struma. Foto Svenskt Pressfoto.

sin namntechning pfr denna taila, som -fi)r lrumtiden skall
erinra otn diaarande Kronprinsens och nuuarande Konungens
5 besoA i Bot'ors. Taalan, som nu iir placerad i *applppg)ngen i Bofors buaadAontor, iir technad. at Eric Olsson,
moclellerad pd Bofors nzodellterLstad och giuten ocb ybehandlad p2 1{/edaaerAen Boforsfoto Tillman.

drogs infor Court of Claims. Avgorande vantas
om ca 1 ar.
11. ForsdkringsAB Svea-Nornanoverlimnade, genom civilingenjor Ralf Nyman, ett stitligt
vandringspris till Nobelkruts Brandkirs Kamratforening. Prisetskall tilldelas den individuelle
segraren i brandkirens irliga orienteringsteylingar.
12. PA Nordiska Kirurgkongressen i Goteborg demonstreradesNobelkruts nya md.rkliga
sirplast, Bonoplast. "Modern kirurg plastlackerar patienterna."
17/6. Nohabs "romantisAa" lduentorn b1rjar naggasi toppen.
Foto S. Bergstedt, Trollhdttan.

13. Pa Stadion ordnade Arm6n en valdig
militiruppvisning, som ett led i huvudstadens
jubileumsfirande.Arm6n, frhn medeltidensriddare via 3o-Lrigakrigets knektar och Kads XII:s
bussartill vira dagarsfallskirmsjdgare,passerade revy och sammanlagtmedverkade1.200 soldater och 50 modernafordon. Bofors allra nyaste
maskininriktadeoch fidrrstvrda 40 mm auromarkanon visadesocksi.
Arsfest och medaljutdelning pi Bofors
Samlingshus. 733 veteraner belonades med
Kungl. Patriotiska Sdllskapets medalj. Overingenjor A. \X/ahlquistberdttadeom Nobelkruts
utveckling under de sistforflutna 25 hren.
Tidaholmsverkens representationslag i
fotboll motte Bofors VX lag och vann med 6-1.
Aven i returmatchensegradetidaholmarna.
14. Marinen stod for denna dags militdra
uppvisningar vid jubileumsfirandet.I ovningen
ingick bl. a. anfall av motortorpedbitar, rokridier over Strommen, ligattack av Vanpireplan, luftvdrnsskjutning, landstigningsovning
m. m. Sistnimnda med resultat ait "fienden"
slogs ned till sista man. De 40 minuternas dramatiska skidespel bevittnadesav minst 200.000
Pefsonef.
Arets Boforslopp gick pi cykeli tryckande
vrirme och vanns av Rune Korberg (Klass A)
tillhorande hemmaklubben.
15. Det kraftigaste iskvddret i mannaminne
med skyfall och hagel over Tidaholm. Hageldiameterupp till40 mm. 60 mm regn p6.en halvtimme, gator oversvdmmade,vattnet stod hogt

1,6

tl/6.
Cirilingenjdr Ralf Nyrnan 6tterliitnnar Suea Nornans
ttfuligt. uandringspri: till BjbrAborns Brandhlrs Katnratfdr'
och Bernt
ening. Fr. u. herrar Rane Asbom, Rall Nlnan
C a r J s s o nB
. oforsfoto Tillman.

2o/6. Midsommardans aid Labbsand. Foto S. Hellstrijm.

i kdllarvi.nrngarna. Vdxthus och bdnkfonster
krossades.
15. Storon oppnadesfor sdsongeni strilande
sol och vdrme. Semesterutbytehar nu inletts
mellan Boforsarnaoch Metall i Oslo.
Rivningen av Nohabs vattentorn borjade.
Ddrmed forsvann en karakteristiskoch dominerande silhuett i Trollhdttans stadsbild.Vattentornet, som byggdes 1901, var hhrt angripet av
vlder och vind och har den sista tiden stitt
oanvdnt. Lokalpressenbesjongtornet med sorg
och saknadi stdmman: "Nohabs gest mot stjirnorna, tornet frin en romantisk riddarborg frin
nigot obestimt irhundrade, ar icke mer".
16-17. Kungabesoki Bofors och Kadskoga.
Programmet,som finslipats, dndrats och diskuterats under de sista tvi minaderna kunde genomforas i detali. Alla voro ocks&tacksamma,
glada och belitna over besoket.De allra minsta
tyckte forstis, att kungen borde haft "krona".
18. Orebroexpon- Mdssanmitt i Sverigevisande vad Ndrke, Vdrmland och flera andra
landskap formi ifrhga om industri, hantverk,
lantbruk, kreatursskotselm. m., oppnades av
Konungen. Bofors deltag med en stor och vacker
monter, visande kemiska produkter, Bonoplex,
Kloramin och Bonomold (av sirskilt intresse
for lantbruket), verktyg, maskindetaljeroch stil.
20. Midsommaren debuteradesom civil hogtidsdag fastspikad till en lordag. For en gings
skull var ocksi.midsommarvddretdet rdtta. soligt, varmt och ljuvligt.
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23. Man birr inte limpligen anvdnda svets i
ndrheten av ett bad med kristallolja - detta
visadestillfullo av ett mycket allvarligt eldsvidetillbud i Boisverkstiderna. Karlskoga Brandkir fick s. k. stort larm och kom, tillsammans
med Bofors brandkir, mycket snabbttill platsen.
Dessforinnan hade dock personalenpn arbetsplatsen lyckats tillfiilligt sldcka elden med kolsyresno.Gas- och rokuivecklingenvar dock svir
och lokalerna miste ddrfor tillfiilligt utrymmas.
24. Ydrmeboljan - enbart efterldngtadefter
en kall vir och flera kalla och vita somrar kulminerade och termometern visade narmate
27o i skuggan.
Under en kortare tid miste, pi grund av
minskad orderinging, 1 dagarsarbetsveckatillldmpasvid Kilstastilverket och Bofors stilverk.
25. Karlskoga stadsfullmdktige beslot om
overtagandefrin AB Bofors av skotseloch underhill av parker, avloppsledningaroch andra
a.nordningarinom stadsdelenKarls-Aby. Staden
inloste samtidigt vattenledningsndtetinom omridet for Kr. 102.000:-.
13/6. TidaholmsrerAens reprcsentationslag nrdtte VX
lrdn Bolors ocb tann med 6-1. Foto G. Lust.

lag

Nohabpensioniirerna ratnlade l6r lotogrrtlering efter
rand uandringen. Foto L.-G. Ericson, Nohab.

z6/6.

26/6. Veteranema Hj. Hernrall och Edu. Myrln (representerande sammanlagt ca 180 3r) triudes gott i flichornas sdllsAap.
Foto L.-G. Ericson, Nohab.
Juni. Hdrnhuset ntot EknzansbacAen har nu dasliltal Torgets
moderna bebyggelse.Foto S. Sch6nning.

26. Nohabs pensionarer inbjodos att bese
verkstdderna.Ingenjor Bidre hdlsade alla vdlkomna i forskningslaboratorietsforeldsningssal,
Nohabfilmen visadesoch si begav man sig ut
pi en vandring genom verkstaderna.Mycket har
byggts och mycket har indrats under de senaste
iren, si gdsternahade mycket nytt att se under
sitt fyra timmars besok. Detta avslutadesmed
kaffe pi marketenteriet.
29. Pa grund av vdrmeboljaninfordes pi allmin ( ?) begiran sommartid vid Tidaholmsverken. Arbetet borjade 5.30 och slutade kl. 74.
Detta pigick t. o. m. 11 juli.
\Tedaverkens lag hemforde segerni damernasKorphandboll.

oisade No'
Bolors ntonter pfr. )rebroutstiillningen
bel€ruts tpeciella produAter ldr lantbruket: Kloramin, Bonomold, Bonoruell ocb Bonopler.. Foto Bergmans Fotostudie,
17-28/6.

Orebro.

30. Vdrmebolianfortsatteoch innebarbl. a.:
rekordsiffror i vattenkonsumtionenligt
Vattenverketsmitare;
jitterusch efter surmjolk, glass och
andra ldskandeoch kylande drycker;
rekordvarmt i vattnet vid Labbsand,
Espendsoch Sandviksbadet.
Juni. Soanfanzillen med. nykldcAta telningar
Bolors. Foto S. Hellstrdm.

i Aanalen uid
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l/7. Bolors nla 57:a under sAjutning rid. lufniirnssAjutsholan pi Vdddi;. Boforcfoto Tillman.

luni. Riuningen at Nohab.r x/atrentorn tar iche helt utan
risher. Folo L.-G. Ericson, Nohab.

JUrr

Regnig och kall add.erlek.Sammanlagda nederbiirdsruringden.130,4
mm, ligger betydligt d?er det normala.

7/7. RiAtintttunentet till 57:an ned radar- och reflextikte.
Boforsfoto Tillman.
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1. Mopederna - minst 700 i Karlskoga okade bullerkonsertenoch stdllde till en hel del
nya trafikproblem. - Men nog har vdl mopederna ocksi sina goda sidor; icke minst i en stad
av Kadskogas vidstrdckta siorlekT
5. Kyrkoruinen i Gamla Kyrkoparken borjade utgrdvas.
lani. "Ja, lisrt, ,ant lilla, i den dlir sAa ntan fr)lja llygplanet."
Vid oisningen at Kustllottans 't'artyg pfr StocAbolms sn'i)m
lingo Bofors 4O:orna helt ny seraispersonal.Foto AB Reportagebild, Stockholm.

Sept. Utgriiuningen ar den gatnla kykorainen i Tidaholms
.stad tar romndrent stora arAeolopisha hiindelse i Tidabolm,

13. Karlskoga invaderadesav ett stort antal
brevduvor, sannolikt utsldppta i Danmark. De
flesta av duvorna flogo vidare (hemi.t igen?),
sedande dtit, druckit och vilat.
Det vackravd,"d13 juli-t aug. Storsemester.
ret stod sig tyvdrr inte over hela juli minad, men
mknga stdllde kosan lingre norr- eller soderut
och Karlskoga Resebyri.hade br&da dagar. Icke
minst populdra voro sillskapsresornai buss till
olika ldnder och strinder.
'frilaftsteatem
3o/7. Pensioniirerna samlade i
Folkets Park. Foto R. Tilandet.

i Eskilstuna

1. AB Bofors erholl byggnadstillstind att
uppfora skovelsmedjapi industriomridet vid
Kilsta. Byggnadskostnadernaberdknas till I , +
mili. kronor.
Kadskoga Hogre Allminna Ldroverk
trddde i verksamhetenligt Riksdagensbeslut om
Kommunala Gymnasietssuccessiva
forstatliganjuli
i ir forstatligas
de. Frin och med den 1
forsta ringen och fr. o. m. 1955 blir gymnasiet
helt forstatligat.
8. Sandviksbadetmiste avstdngas,di bakteriehalten i vattnet var orovdckandehog. Nigra
dagar senaremiste Hdlsovirdsndmnden utfdrda
totalt badforbud vid alla badolatserinom Karlskoga.Reningen av avloppsvattnetinom staden
ar foftfarande ett olost problem. Paratyfusepidemin, som annars grasseradei Sverigesbygder,
undgick lycktligtvis vir stad.
11. Nohab fick byggnadstillstind att uppfora
en verkstads-och forridsbyggnad for en berdknad kostnad av 450.000kr.
11 juli-lp augusti.Bjorkbornskraftverk togs
ur drift for vissa ombyggnadsarbetenpi stn[verket samt for reparation av turbinens sugror.
12. Nohabpensiondrermed fruar, tillsammans
ett 120-tal personer,med ilderspresidentenHj.
Hernvall (lO ar; i spetsengdstade Ulvon pi
inbjudan av bolaget och hade en hddig dag.
spelarpfr Stora Torget i Eskilstuna.
30/7. BofolrrnusiAkfrren
Foto R. Tilander.

Dag firades i Munk16. Folkpensiondrernas
fors och ett 40-taI veteranerfrin Bofors deltogo
i festligheterna.Aldst - och givetvis piggastK. A. Jernberg,g3 h.
var boforssmeden
Fororeningenav de svenskasjoarnasvatten diskuteradeslivligt i pressenoch hirda och sanna - ord fdlldes om samhdllenasforsyndelserifrlga om att sldppa avlopp direkt ut i
vattendragen.For Karlskoga stad uppgjordesen
generalplan 7942 for vattenreningen,men alla
byggregleringar ha forhindrat genomforandet.
30. Karlskoga folkpensiondrer bjodos som
vanligt pi. en ling och trevlig bussutfdrd,som i
6.r hade Eskilstuna till mil. 700 deltogo i den
30 mil llLngafd.rden,som stdlldes over Orebro
och Arboga. Boforsmusikanterna
voro ocksi med
och konserteradebide i Arboga och Eskilstuna.
31. Kuriren ordnade ett stort antal mycket
uppskattade sdllskapsresortill Stolon. I resarr
ingick ocks&besok i Sodra Rlda mzirkliga odekyrka.
Vid Storfinnforsenskraftstation i Faxdlven, tillhorig Kringede AB, i vilket Bofors dr
delintressent,kunde det forsta aggregatetiglng30/7. Den ange EngelbreAts Anutna niiae attsAilichteinte Bo'forsarna
lrrin konststadier i Arboga. Foto R. Tilander.
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fn[NABruogri18/7. Klippt ur Riisteri Radio.

koras. Det andra aggregatetigingkiirdes den 1-0
november.Vid irets slut innebardetta for Bofors
del ett krafttillskott ph ca 4.t00 k\7 dygnskraft.
Turbinerna, somvid fullt varv utveckla47.000
hk, iro tillverkade vid Nohab och monteradepi
platsen av Nohabs montorer.
Nobelkruts tillverkning av kloramin fyllde (helt obemdrkt) 20 ir ochsamtidigtistadkom
paratyfusepidemienoch den mingenstides Prekdra vattensituationenen ovintad rusning efter
denna vara. Lagren tomdes hastigt - men Produktionen rdttade sig efter efterfrhgan och
nidde med t96 ton ett nytt toppvdde 1953.

AUGUSTI
Fdrra hhlften au md.nadenregnf atlig
rned endast tud. regndagar. Dagstemperatureni genomsnitt+ 17,5".
2. Semesterperiodenfick ett tragiskt slut.
Vid avslutandet av ett reparationsarbete,bortz5/7. Detta iir ingen ranlig leksah utan nzodellentill ntdnslerlad.ugdrd.enau plast (Bonou'ell) och alaminiam. Boforsfoto
Tillman.

Prt Sandsullsnriissan ilsade Bolors
15-23/8.
stdlgjutgods (nranganstfrl) ocb hejar.rmid'e till
och dyliAt.

'frarnfiir allt
aiigrnasAiner

svetsningav ett gammalt ror, som inte pL fLera
5.r varit anvant i pentylfabriken, intriffade en
explosion, som kom att krd'va fyra dodsoffer:
forman G. A. Fallbrink, reparatiirernaH. R.
Frolin och B. Viktorsson samt resemontoren
Karl Strahl frin Kristianstad.De materiella skadorna blevo relativt obetydliga och en tur i
olyckan gjorde, att nlgra andra personer,som
vistadesi och omkring byggnaden,inte voro i
ndrheten.
Olyckan 6r den sv&raste,som drabbat Nobelkrut sedan katastrofen i december1940.
Orsaken var sannolikt en obetydlig mingd
sprdngdmne,som funnits kvar i rorledningen,
vilken dock aldrig transporterat springdmne
utan endast acetonhaltigt vatten. Vattnet har
emellertid vid nigot tillfdlle varit fororenat.
Nigon viss person kan silunda icke lastas for
olyckan.
3. I returnerat krut fr6.n Amotfors Defteffades tdndhattar och gevdrspatroner, en sak
som villade mycken uppstindelse vid Nobelkrut - och stora braskanderubriker i tidningarl6/s. Metall.s ad. t63 i Tidaholm inuigde en n1 fana. Pd
lesten hyllades siirshilt pionjdrerna, lr. r. t. b. berrar Oscar
Backrnan, Einar Bdge, KarJ Berndtsson, Frit: Lindblad, Harry
Sundner, R. Andersson ocb Erik Tidhohn.
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Aag. Marningsarbelet har Aonmit en hala adning ach hela
stSlkonsrrukrionen kr rest i IIVA:s nya aerAstadsbyggnad'
Foto E. Peedu, UVA.

na. UPPtackten gjordes, di det skramlade i
blandariornet, dei krutmassanbearbetades'Sabotage var det ingalunda, men vel slarv frin
avsiidarens sida och nigon katastrofrisk fiirelig icke enligt sakkunskaPen'
7. Krdftpremidr i gammalvdlkind stil med
100-talsmei eller mindre belitna fiskare ldngs
sloar och vattendrag.
veckapi Storiin'
10-15. Boforspensionerernas
12. CykelljustillverkningenuPPhordevid Ti
daholmwerken i det att den sista kipan svarvades.
15. F-avd.vid Nobelkrut nedladetillverkning
av mangansulfatoch bensaldehyd'Anledningen
hirtill var dels det kraftigt fallande forsdljningspriset, dels de dyrbara reparationerna6' apparaturen.
16. Metalls avdelning 163 invigde sin nya
fana. Talare: FCO:s ordforande herr Nils Holmer. Veteranererhollo gratifikationer'
77. Ydggarna i UVA:s nya verkstadsbyggnad
voro fdrdigmurade och pildggningen av takplaitorna fabAtlud.t. Aven detta arbete gick i
iask takt och den 3f9 vat hela byggnadenunder tak.

20. FastighetsforvaltareElias Ericsonkunde i
en intervju omtala, att Karlsko ga wder 1953
torde fi narmare 4o0 nya ldgenheter,de flesta
pi Skrantah6jden,vid Frodingsvdgen.ochBonder,dgen.Ytterligare bostadshusdro planeradei
namida stadsdefoch pi Karls-Aby' Byggrestriktionerna hiller pL att ldtta, men svirigheterna
att skaffa Pengar och krediter ha okat.
21. Den tredje explosionenp5'kort tid intriffade vid Nobellrut, di en autoklav i forsiiksanldggningen for nya civila kemiska produkter
rpil"gd.t. Ingen mdnniska skadades,och de
materiella skadornavoro relativt smi'
22-2J. Karlskoga ABF och FCO i samarbete
med nigra andra organisationeranordnade en
facklig itodi.kots pi Storiin' Firreldsarevoro
bl. a.10:s andre ordforande,Einar Norrman,
ombudsmanFolke Allard och riksdagsledamoten
fru Sigrid Ekendahl.

ytteromriden.

24. Metalls forbundskongress oppnades i
Stockholm. I sitt inledningsanforandenimnde
forbundsordforande Arne Geijer, att man bestdmt motsatte sig varje ionereducering' Till
ordfiirande i presidiet valdes bl. a' Gosta Nilsson, Bofors. Motionerna till kongressenvoro
arbetstidsformlnga, bl. a. om 5-dagarsvecka,
fiirverksamhet,
Foretagsndmndernas
kortiing,
m'
m'
irsavgifter
hojda
slagsveiksamheten,

20. PressensRundtur bjod ocksi p3' mlnga
trevliga evenemangi Karlskoga, bl' a' en filmvisnirig med fiiredrag om Bofors historiska utveckling i Samlingshuset.

Storijn avslutade sdsongen' som varit
lyckosam,men ocksi arbetsam fiir personalen'
En jdmnare beldggning in vanligt kunde konstateras,givetvis med toppar under veckohel-

19. Friluftsfolket i Karlskoga fick, tack vare
OK Dierfs och Britens IK:s medlemmars arbete, fast utprickade vandrarleder i stadens
r

28/8. PA byggnadsplatsen li)r den n7a stnedian, MRK, i Kil:ta
pdgAr schakrningsarbeten.Bofotsfoto Falk'
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ha 2O SKF-familjer
getna.Som utbytessemester
Katrineholm gdstat
12
frhn
frin Goteborg och
on, medan ett 50-tal boforsfamilier gasiat andra
iiknande semesteranldggningar.

sen behandlades dven frhgor om arbetstidsfdrkortning och effektiviserad yrkesinspektion.
Sistndmnda f rl.ga aktualiseradesav Bjorkbornssmillarna.

28. Licensavtal trdffades mellan Nohab och
the State Dockyard, Newcastle, South \7ales,
Australien, angiende tillverkning av Polar dieselmotorav M-typ.

37. Alla anstdllda vid \Tedaverken skirmbildsundersoktes.Se ovan!

Musikkir (SddertdljeBlis29. \ilTedaverkens
orkester) gistade Kadskoga och Bofors som
itervisit pi fjolirets boforsbesok i vir goda
kringelstad.Musikkirens konserti Ekmansdalen
var vacker och mycket talrikt besiikt.
30. Korpidrottsforbundet och BarnensDagskommitt6n inbjodo gemensamt till en s. k.
"Korpgala" pi Bofors Idrottsplats. Nio unga
damer tdvlade bl. a. om titeln "Miss Kadskoga"
- vad nu deita har med korpidrott att gora. En
ung dam frin RA, Nobelkrut, blev den lyckliga.
De Forenade Forbundens 11:e ordinarie
kongressoppnadesi Medborgarhusetsstora sal
i Stockholm. Bland de 28 motionerna mdrktes
den redan tidigare omndmnda frin Bjorkborn
om forstatligandeav krigsindustrin.Pi kongres'fdr de dansLa statsbaAug. Modellen ar Nohab-GMJoAet
'form'
(DSB)
aisar en ntod'ern ocb strbnzlinjebetonad
norna
gianing. Foto L.-G. Ericson, Nohab.

En omfattande reparation och ombyggnad
av vdrmugnen i Giitverket avslutades.Den tidigare gotutskjutaren har nu utbytts av en rilsbunden manipulator, som lyfter gtiten ur ugnen
och ldgger dem pi rullbanorna.
31 aug.-4 sept. Nobelkruts 2:dra agentkonferens holls i Bofors med deltagande f.rhn 9
ldnder. Den uppitgiende forsiljningskurvan
under hosten torde i nigon min kunna hinforas
till de informationer och "injektioner", som givos under konferensen.
Industriskolan vid Bofors antog under
minaden ett 5O-tal ld.rlingar for mekanisk-, kemisk- eller metallurgisk utbildning. Antalet sokande var i Lr storre in ph flera hr.
lYedauerkens BlfrsorLe:rer honrerlerdr i EAnansdalen
i Karlshosa. Foto B. rVesterlund.
z9/8.

SBPTEMBER
Nederbordsrniingd.enaar 81,2 mm
och f drdelad. p; md.nga dagar.
Ganska nornxala temberatur-f
orhd.llanden.
1. I jagarnastraditionsrikatdvlingsskjutning
om "Boforspokalen" deltog I fu 5 jagare och
"Sundsvall" utgick som segrare.Fartygschefvar
Kapten T. \7ulff och artilleriofficer lojtnant
T. Hogelin.

1/9. Mynnings-flarnman frdn det tnedelsadra artilleriet lyte
upp hela fartyget under "Gdta Lejons" och "Gotlands" nattliga duell om Konungens pokal. Foto PressensBild AB.

l/9. Dehagarna i NobelAruts asentAonferenr samlad.e p3
trappan utanf 6r Bof ort botellet. Boforsfoto Tillman.

De stora bildningsorganisationerna,
ABF
och TBV, hade studiesdsongens
program firdiga. Spriken - sirskilt engelska- samlade
mesta studieintresset,men musik, teckning, mileri m. fl. s. k. skona konster hdvda sig vdl. De
tekniska och mera yrkesbetonadedmnena samlade givetvis ocksa ett stort antal intresserade.
Urpremidr i Bofors for en (for lekmannen nog si pifrestande) fiirgfilm om Bonoplast,
inspeladvid Malmo Allmdnna Sjukhus,samt en
fd"rgfilm om Bonomold vid osttillverkning, inspeladvid danskamejerier.
4-rJ. UVA deltog i den stora internationella
verktygsmaskinutstdllningen
i Brysselmed ni.gra
av
slipmaskiner
senasteoch modernaste konstruktion. Kung Baudoin besokteutstdllningen
den 9/9 och studerade med stort intresse de
svenskamaskinerna.
Bofors deltog pi sammautstdllning med bultoch skruvmaskiner samt verktyg.
5-6. Bofors Motorbitsklubbs nattliga orienteringstdvling bjod ocksi i 2u p6"svl.ra moment,
det sviraste en vassrinna i Kviggen. Segrare
blev herr Eskil Gustavssonmed 5 prickar.
l/9. Attd. X 20:s lag i Brandhdrsstafelten. Fr. u. Rune Hamnarrrri;m, Hjalnar
Nordstri)m, Hans Blyberg, Ahe BusA,
Fol6e EriAsson (med son 1 lagledare, FolAe Sdrnbolnz och Karl
Erih Suensson.Foto Karlskoga Tidning.

2/9. En indonesisAstudiegrupp med.Boforsudrdar,fotograferade i t)sregnpi SAjafAlm. Boforsfoto Tillman.

n{
)-6. Medlemmar av den Kjellbergska sldktforeningen besokteBofors och besigo de domdner, som deras fofiader dgt och brukat. Ocksi
de modernare anldggnin1arnai Kilsta, Bofors
(Bergverkstdderna)och Bjorkborn besoktes.
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6. Karlskoga Brandkir ordnade den s. k.
"Brandkirsstafetten". Bofors brandkir placerade sig som 3 :a bland t4 deltagandelag.
for Nobelkruts
l. Den nya Skyddsbroschyren
militdra avdelningar var klar for utdelning till
alla berorda anstdllda.
Roda Korsets sjukhusi Korea meddelade,
att de med stor framging anvint och fortfarande
anvinde Bonoplast.
9. Karlskogapublikenfoll minst sagti trance
vid Lionel Hamptons iazzkonserti Folkets Park.
En yngling slet t. o. m. av sig kldderna och tuggade upp slipsen.

11/9. Kung Baud.oin au Belgien besdher UVA:s monter p3
internarionella masAinutstdllningen i Briissel, DircAta;r L. Odqaist detnonstrerar maskinen, som hiirs at montiir Arenskog.
Eclair Photo. Bruxelles.

Sepr. UVA:r ldlplanerade tnonter i den uiildiga utstiillningshallen i Brtissel. Foto Photindus, Bruxelles.

11. Bratt-koncernens(Rederi AB Gotha) nya
motorfartyg "Reine Astrid" ph"2.500 ton overlimnades till rederiet frin AB Lodose Varf.
Nohabmotorc pi 1.200 hk ger en hogsta fart

pi r4 knop.
7I-I2. Styrelsenfor SverigesAllmdnna Exportforening besiikte Bofors. Forutom angenama
miltider upptog programmet bl. a. foredrag av
Direktor Sohlman om Bofors och Bofors-koncernen och av Overingenjor Gerdin om "Nigra
forskningsobjekt inom artillerivetenskapen",
uppvisningsskjutningarp& Skjutf2iltet, besok i
Kanonverkstdderna,Kilstaverken och Boisverkstdderna. I besoket deltog handelsministern,
statsridet John Ericssonsamt ett 20-tal industrichefer och hogre statstjdnstemdn.
18/9.

En liten grupp arbetsledareaeteraner,'fr. u. benar

Sand.berg, Giifuert, Lindgren, Stri)mberg och Bi6rn, tar igen
sig pfi Stad.sbotellet e't'ter besdAet i Kilsta. Foto S. Sch6nning.

12/9. M/S Reine Astid
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i Gdteborxs harnn. Foto HT-Bild.

12. \Tedaverkens lag segrade i fotbollskorpen i Sodertilje.
t4. Direktor Sohlman yttrade vid den nya
exportskolansoppnande i Stockholm bl. a., att
den svenska exporten borde spridas till nya
marknader,till avldgsetliggande och industriellt
icke utvecklade ldnder. Sverige borde ha mojlighet att hdvda sig i kapplopningen om dessa
marknader.

12/9.

Exportfdreningens

direktdr

styrelse pfr SAjutfdltet.

Bakom

Soblntan sATtnlar statsridet Ericsson. Boforsfoto

Tillman.

12/9. Exportl|ren;ngensstyrelsejlimte ciceronerpfr.aandring
p3 SAjufialw. lngenjtu Kllberg ocb direAti)r Soltlman synas
i gruppenlingst till t)Anrter.BoforsfotoTillman.

15. GeneraldirektorErik Upmark, SJ,besokte
NBJ:s anld.ggningar i Karlskoga tillsammans
med trafikchefen Malmqvist, Nora, m. fl. Frigan om NBJ:s forstatligande ligger tydligen
inte helt stilla.
_ 17. Schackspelarnapi Tidaholmsverken besegradestadensovriga elit med r2/z poang mot
1Ly2.
18. Pensionerade arbetsledare, tillhorande
SAF:s avd. tlJ besigo Kilstaverkenunder ingenjor Casperssons
och de aktiva kollegornas sakkunniga ledning. Besoketslots med en rundresa
genom de nya stadsdelarnaoch middag pi Statt.
20. SAL:s stora nya eleganta flaggskepp,
"Kungsholm", overtogs av rederiet och avgick
till Goteborg. Som bekant utgors hjilpmaskineriet av Nohabmotorer.
21. SJ:s nya s. k. Rapidlok (Litt. Ra), som
skall draga expresstigav typen "Goteborgaren"
och "Vdrmliinningen", holl pi att ta form vid
Nohabs konstruktionskontor. Loken, som tillSept. IYedduel'Eens segrande lag i Sddertiilje Fotbolltkorp.
Foto B. \Testerlund.

18/9. Grunden gjutes till smed.jan,aud. MRK, i Kil:ta. Boforsfoto Tillman.

"--..-

1,'
verkasav Nohab och ASEA, f6.en hogstahastighet av 150 km/tim. och en effekt pa 3.000hk.
Ivi lok d'rf..n. i arbeteoch skola levererust914.
24. Stadsfullmdktige i Karlskoga beslot att
frin AB Bofors inkopa ytterligare vatten- och
avloppsledningar,ndmligen de inom Ostra stadsomridet (Stackfallet)for 90.100:- kr.

qt

gamla onGoteborg-Fredrikshavnsliniens
skedrijm att ersitta "Kronprinsessan Ingrid"
med ett storre modernare fartyg kommer att
forverkligas. Kontrakt om motorerna till nybygg. slots mellan rederiet och Nohab. Biten
byggesvid Helsingcjrsvarv.
25. Storonastiftelsenhade nu preliminirt rdknat ned siffrorna frin irets verksamhel I det
ndrmaste 5.000 boforsare och "krutgubbar"
gdstade on. Planerna att utbygga semesteranldggningen, s& att Tidaholmsverkensanstdllda
dven kunna gdsta on, ha tagit fastare former,
meddeladeverkstillande ledamoten Nils Gullbrand.

Sept. Hdstmarhnaden i Karlshoga rur ililbestidt. "Stfindspersonerna" had.e i t a r j e l a l l t a k b t e r h a t a d e t i r e g n e t .
Foto Sven Ahlberg.

Sept. PA Stacbt'allet byggd.es ert stort antal egnahenz aa oli6a
narerial och utfdrande. Foto S. Schdnning.

r$

26. Kadskogas stora trafikknut, Centralplan,
var i det ndrmaste fd"rdigefter en grundlig ombyggnad, som tagit hela sommaren.Centralplan
dr nu utformad efter vanliga regler for ett trevdgskryss.
29. 23 trotjanaremed mer dn 50 tjdnsteir vid
Boforsverken fingo av disponent E. \(ijkander
mottaga Patriotiska Sdllskapetsstora medalj vid
en hiigtidlighet pA Tjinstemannamdssen.
Direktorerna \ilTahlsteenoch Lind overldmnade en specialgjordOrreforsvasvid en festlighet i Slough till firman High Duty Alloys
Ltd. (Se 5 maj.)
Den nya sliperi- och renseribyggnaden
vid
Wedaverken stod under tak, och inredningsarbetet kunde piborjas.
30. SIF behandladepi kvartalsmotetett forslag om s. k. dodsfallsbidrag till avlidna medlemmars efterlevande.Den irliga kostnadenfor
ex. ett bidrag i I.OOOkr. skulle bli ca 8-10 kr.
for ogift medlem och 16-20 kr. for gift.
Under minaden pi.gick vid Industriskolan
en speciell yrkesutbildning for 5 vdrmeskotare
vid Nobelkrut. Kursen, som skiittesi samarbete
med Hermods och experter frin bolaget, omfattades med mycket stort intresseoch gav synbarligengott resultat.
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Sept. Std.lkonstrukti onen i IYedat,erkens nya sliperi- och fen:eribyggnad. Ar upprest och murningsarbetet kan bdrja. Foto
B. lJ7esterlund.

2. For oversyn av Arbetarskyddsstyrelsens
och Yrkesinspektionensorganisationtillkallade
socialministerStrdng 9 sakkunniga med landshovding Casparssonsom ordforande.

1/10. Interi6rfrdn
BoforsfotoTillman.

pd SAiatlalm,
strdmningslaboratoriet

OKTOBDR

l

Mulet uiid.ermed.undantag aa n|gra
fi. dagar, nren tiimligen ringd.nederbord. 6t /n?n regn fd.r anses nigot
mind.reiin normalt fdr oktober.

iii

1. Bjorkbornsarbetarnafick frin och med
denna dag betala 1 kr. mer i veckan till fackforeningen. Okade kostnaderoch understod ha
framtvingat den hojda kontingenten, som godkdndes utan nhgta sura miner.
Stakningen av den nya vdgstrdckningen
Karlskoga-Villingsberg piborjades. Annu en
del av rikshuvudvdgen Stockholm-OrebroNorge f8,r dirmed en modern och trafiksdker
strdckning.
Vid Nohab borjade en ettirig kurs for
dieselmontorer.Kursen omfattar teori sivdl som
praktik, sistnimnda forlagd till monteringshallen.

;'

Det s. k. stromningslaboratorietpi Skjutfdltet var fnrdigt och togs i tjdnst for forskning
rorandegranatersoch andraprojektilersform etc.
z/lo. NobelAruts segrand.elag i liinets brandASrstd.aling.Fr. u.
FolAe Collin, Erih Enock, Tare Axelsson, Axel Olsson och
Gustau Bogren. Foto Karlskoga Tidning.

Nobelkruts Brandkirs nattliga orienteringstdvling gick for 12:e ghngen, varvid 26
man deltogo. Tdvlingsbanan mdtte figelvdgen
ca 3 km och hade 22 kontroller och 7 ovningsmoment. Intresset for denna krivande tdvling
hiller fortfarande i sig och 24 man fullfoljde
densamma.Individuell segrareblev Folke Collin
med Erik EnockpLz:dra och dennesbroderKad
pL l:dje plats. Overingenjor \Wahlquistsvandringspris till bdsta vaktavlosning gick i i.r till
1 :stavaktavlosningen.
Briaredstiftelsenfattade principbeslutom
sin upplosning.
-3. Okrossbar Bonoplex tdcker hela taket i
Akademiska Foreningen i Lunds nyrenoverade
stora sal, som invigdesmed all pompa.Seannonsenpi omslagetssista sida.
3-4. De svenska Hemvdrnsbefalhavarna
samladesi Bofors och Karlskoga till en 2-dagarc
konferensoch irsmote. Studiebesok,filmvisning
och ovningar ingick iven i programmet.
5. Pi grund av kraftigt minskadorderinging
pi valsat material miste driften i got- och mediumverken skdrasned frin z-skift till daggiende skift. Den personal, som ddrigenom fristdlldes, bereddes annat arbete inom bolaget.
Skiftg&ngenvar ofordndrad vid irsskiftet.
11. Brandkirstdvling mellan linets brandkirer i Degerfors. Nobelkruts brandkir vann dven
i ir och fick si.lunda en andra inteckning i det
av Orebro ldns Brandkirsforbund uppsatta
7/10. Den fi)rsta balAen i smedjans, aM.
suuAti on reses. Boforsfoto Tillman.

MRK, stdlhon-

sr.i

;;;i;ffi
13/10. Nobdbs agenter't'ingo och,si en inblick i aktuella
turbinproblem. Santlade ontkring modeJlen synes berrar Lunnerdal, Stage, Spdngberg, Strandell, Stenberg, Tell och Andell.
F o t o L . - G . E r i c s o n ,N o h a b .

vandringspriset. I det segrande laget deltogo
sammamannar som i fjol, ndmligen Ture Axelsson, Gustaf Bogren, Folke Collin, Erik Enock
och Axel Ohlson.
t2-1.5. Nohab inbiod alla sina svensktalande
agenteroch representantertill en tredagarskonferens. Ett 15-tal nationer frin snart sagt vdrlProgrammet
dens alla horn voro representerade.
upptog verkstadsbesok,foredrag och diskussioner om forsiljningsfrhgor, konjunktur och prisu&eckling, aktuella forskningsproblemetc.
13. Hembygdsintresseradearbetade for att
Karlskoga Bergslag skulle fi en egen bygdedriikt. Initiativ hirtill har bl. a. tagits av Svenska
Landsbygdens Kvinnoforbund, Hembygdsforeningarnai Karlskoga och Degerfors samt linets
hemslojdsforening.
zo/ lo. Chel:b1,te hos Karlshoga-lottorna. Fru Sifftterspame
t. h. 6aerliimnar ordt'drandehlubban till frdken B. Fablgren.
Foto S. Sch6nning.
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13/10. Deltagdrna i Nobabs internationella agentkonferens
santlad.eutanldr Forskningsbyggnaden. Foto L.-G. Ericson,
Nohab.

13. Bostadsstyrelsenbeviljade stiftelsen Boforsgirdar tertidr- och tilldggslin for uppforande av bostadshusi kvarteret Dovhjorten rymmande 171 l2igenheter.Kostnaderna berdknas
till 5.1 milj. kronor.
14. Drdtselkammaren i Karlskoga gav det
hugnesammameddelandet,att budgetldgetforbdttrats och att kommunalskatten fot fu 7954
blir ofordndrad 11:20 per skattekrona(dnrtill
med kr. 3: 80).
kommerlandstingsskatt
\Wedaverken slot licensavtal med den
danska firman Valentin Aage MaIIer om s. k.
skalformning, en ny forn2imlig metod vid gjutning, som ger finare ytor och tilliter sndvare
toleranser.
15. Gotlands ildsta lok, 7)-hriga "Trean",
transporteradesover till fastlandet f. v. b. till
jdrnvigsmuseeti Tomteboda. Detta lok utstilldes pi Parisutstdllningenir 1878 som prov pi
vad svensklokindustri di formidde och belonades med silvermedalj.Sammair levereradesdet
till Gotlands Jernvig, dir det oavbrutet g&tt i
tjdnst under alla dessair.
16/10. En grupp ollicerarefrdn det brasilianskasholskeppet,
som giistade StocAholnz,passadeiaen pi att besdkaBofors.
Herrar Malaise, Lindstrdm, Bostri)m och Thulin tjiinstgjorde
som ciceroner,BoforsfotoTillman.

23/10. Gruppfoto d, Tidabolntsrerkens nlanrAdr, sonz Aeutd
dag b(;ll en aacAer Aonsert i stadens Bibliotekshus. Foto Stig
Collin, Tidaholmsverken.

17. Industriomradet omkring Kilstaverken
blir ett litet vildreservatmed fasaner,rapphons
och harar. I somrashdckade dven storsboveni
mossmafken
18. Nohabs tjdnstemannaforeningordnadeen
lyckad fiskeresatill Hamburgsund. 36 deltog i
den regniga utfdrden och resultatet blev ca 8
stora fiskar (torskar) pr man. Storsta fisken,
4 kg rensad vikt, tog herr Nils-Erik Ericsson,
Nohab.
Vid den siora dlgjakten pi Skjutfdltet
fdlldes 7 dlgar och 1 ridjur. Skyttarna voro:
General O. Berg, Norge, Friherre N. Leuhusen,
BankdirektorE. Lundberg, FlygvapenchefenGeneral B. G:son Nordenskiold (som nedlade en
74-taggare) samt Direktor S. Sohlman.
Pi Vikersjakten en vecka senareblev bytet 3
dlgar.
20. Filmforevisning vid Tidaholmsverken
som led i skyddspropagandan.Filmen "20 minuter kvar att leva". Ett pi entr6biljetternautlottat strykjdrnvannsav froken Tuttan Claesson.
21. En sdnkning av hyreskostnadenmed mer
d"n4: - kr. skulle kunna vara mojlig, om hyresgdsternaliit bli att slosa med vdrme och varmvatten och om rationellare metoder vid uppvdrmning infordes. Detta sadesp6. SvenskaVdrmeoch SanitetstekniskaForeningensirsmote, ddr
dven $Tedaverkens effektiva Mobila-pump
visadespi en fackutstillning i Medborgarhuset
i Stockholm.
22. Skall fartbegrdnsning inforas i Karlskoga ? Polischefen landsfiskal B. \Wassbergforeslog i en skrivelsetill Borgmistaren forbud for
hogre hastighetd.n4O km/tim. inom staden.
23. Bofors brandkir ordnade en nattorientering inom industriomrldet. 25 man startadeoch
23 fullfiiljde hela tdvlingen, som vanns ^y
brandman E. Goude.

18/10. Sanningshalren i de historier, sont berdttas i den exhlusita dreukarlsklubben Bogbalten i Bofors, shall nzan icke
betaiala. Fr. t. Sigge Lindberg, Anders !obanssox, Harry
Linderberg, Birger Berggren ocb John Linderberg. Boforsroto Ililman.

23. TidaholmsverkensManskor holl en uppskattad konsert i Bibliotekshuset.
24. Forenta Nationernas Dag hogtidiighiills
i hela landet, dven i Bofors Samlingshus,dit
olika ideella organisationerinbjudit till ett mote.
28. En s. k. smill
ehuru av mindre omfattning, dock med vissapersonskador- intriffade
pi Bofors huvudkontor, dir en tjdnstemanpetade i ett gammalt tdndror, som ldnge legat i hans
skrivbordslida. Kanske denna hdndelse get anledning till upprensningav allt skrot, som samlats pi hyllor och i lidor hos ett stort antal
tjinstemin - varvid dock viss forsiktighet pibjudes!
Var femte husmor i Karlskoga har forvZirvsarbete,
men klarar trots detta bide "krut
och kastruller" pistod en skribent i AT.
Bofors fick Veterindrstyrelsens
medgivande att frin Danmark inkopa en mulisna, som
skall anvdndassom klovjedjur for vissa transportforsok. Mulisnan anldndeden 30 nov.
23/10. I ert dr tnon2enten i Bolors brandhdrstiialing g;;llde
det att peAa ilt /At, rprt4ta fi)r afi beAiinpa elden aid. eft rpeciellt sliicAningsuppdrag. Boforsfoto Tillman.

1. Kungl. Telegrafverket 10O-irsjubileradei
Stockholm och overallt i landet. I Karlskoga
samladesman till hogtidlighet i Bofors Samlingshus.I sambandmed jubileet givo tidningarna en historik over telefonens och telegrafens
utveckling i Bofors och Karlskoga:

{$,,

Okt. GeneraldireAtdr TerAelsen, DSB, trildewr undersidan au
Nobab-GM-lohet. Direhtbr Odelberg t. a. och ingeniijt Sidslrdnd t. h. Folo L.-G. Ericson, Nohab.

28-29. Svea Hovrdtt, som numera har fyta
ordinarie hrliga ting i Orebro, forlade dessa
dagar sitt sammantradetill Karlskoga stadsfullmdktigesSessionssal.
29. Stadsfullmdktige i Karlskoga hade intet
att edma emot forslaget om fartbegrlnsning.
Nigra ledamoter tyckte dock, att de forslagna
40 km/tim. var i ldgsta laget.
Under parningstiden for kronhjortarna
&stadkomtjuren en del rabalderfor de anstdllda
vid Nobelkrut. Han vddrade antagligen rivaler
och gick till anfall mot allt och alla, som voro
for "ndrglngna".

NOYDMBDR
Ouanligt nog ingen snti under rnd'naden truenmin. temperaturen L'Ar
sd passld.gsom 8,6", Dagstemperaturenigenomsnitt*4o.
1. Ytterligare en stor Nohab-Polarmotor
levereradestill Gander Airport pi New Foundland. Motorn skall driva en generator i kraftverket som forser flygfdltet med elkraft.
27/10. Grunden till smedjan, aud. MRK, och plintarna till
maskinerna iiro nu ldngt homna. Boforsfoto Tillman.

1sS5 bildades Karlskoga Telefonforening
1886 oppnadesforbindelse med Kristinehamn,
Karlstad och Filipstad
1s95 erbjods Telegrafstyrelsenatt inkopa telefonforeningensnit
1899 kom denna inlosning till stind och telefonstationen f6rlades till Skogsbo vid
Griinfeltsudden
I9O7 flyttade Telegrafverket till ny station vid
Stationsgatanoch
\942 trll nuvarande byggnad vid Bergsmansgatan.
Den tekniska utvecklingen har va.rit jdttestor
under dessair. Sammadag fick det ildriga dmbetsverketett nytt namn: Kungl. Televerket.
Bjorkborns fackforening besliit pi minadsmijte att starta en insamling for inkop av
ett piano till nya Folkets Hus.
2. Bonoplastenomdoptestill "Nobecutan",
endr allt ftjr stora svirigheter uppstod att f& det
forsta namnet registrerat i olika ldnder. Nobecutan dr ddremot redan registrerat och klart i
23 lander.
4. Tillverkningen av nikotinsyra, som forsiggitt i forsoksskalaunder hela iret i forskningsavdelningensregi, var nu intrimmad och
overfordestill F-avd.Kapacitetenhar efter hand
okat och tdcker nu icke endast Sverigesbehov
utan stora kvantiteter kunna dven exporteras.
Produkten, som tillverkas enligt en metod utarbetad inom forskningsavdelningen, har sin
stcirstaanvdndning dels for vitaminisering ^Y
mjol, dels som bas for en grupp viktiga likemedel, sdrskilt hjdrtmediciner.
l/12. GoAostugan, et, aa de id'yllisda torpen aid Bi}rkbom,
shall snart li)rsainna. Boforsfoto Tillman.

19. Eccoverkens Forslagskommitt6 besokte
kollegernapi Tidaholmsverkenoch fann en hel
del att lira.
21. Halkan orsakad av underkylt regn och
frostgrader,villade fullstindigt trafikkaos eller
rdttarc sagt trafikstopp. Minga kommo for sent
var
till arbetsplatsenoch sandningsberedskapen
kanske d.nnuinte si perfekt.

1/12. BottenPlattan till den atildiga Nohab-dieselnororn
Trelleborgs eluerh lossas. Foto Polyfoto, Trelleborg.

till

4. Ytterligare 13 boforsveteraner,de flesta
dnnu i aktiv tjdnst, mottogo Patriotiska Sdllskapets stora medalj for 50 tjdnsteir.
AB Bofors erholl byggnadstillst&ndatt
uppfora en forridsbyggnad for 700.000:-.
7. Inredningsarbetet av bottenviningen i
UVA:s nya verkstadsbyggnadvar klart och inflyttningen av monteringsavdelningenfor Boforsdetaljernakunde borja.
9. Direktor Sverre Sohlman overidmnade
Kungl. PatriotiskaSdllskapetsstora silvermedalj
till 5 Nobelkrutsveteraner med mer dn 50
tjinsteir.
10. Tidaholmsverkensschackspelare
besegrades av Pentaslag. Resultat: Tidaholm 10 podng,
Penta 13 poang.
,

11. En pegelanleggning for kontinuerlig registrering i Bofors kraftverk av vattenstindet i
Timsdlven vid Timsbron togs i bruk.

23. Vid 18.30-tidenpi mindagskvdilenuppstod brand i en krutpress i Nitroglycerinkrutbruket vid Bjorkborn. Kort efterit intriffade en
i presshuset
explosion,som tryckte ut bl&svziggen
och krossadeitskilliga fonsterrutor i omkringliggande byggnader.
26. SlF-ordforanden i Bofors, Bertil Krona,
iterkom frin en studieresatill Ryssland, som
han besoktpi inbjudan av Sovjetunionensfredskommitt6. Herr Krona hade mycket att berdtta
om det stora landetsbide ljusa och morka sidor
och den egendomliga blandningen av ldgsta
levnadsstandardoch hogsta lyx.
I finvalsverketi Kilsta valsadesden forsta
tri.dhetan till ring i tridhdrvlarna. DArmed kan
finverksprogrammet utokas med valsning till
ringav dimensionermellan 9,l-ca 17 mm runt.
Monteringen fortsdtter av maskinenheternafor
valsning av trid i dimensionernaomkring ,9 , 5m m .
27. KommunikationsministerSvenAndersson
svarade pi en f.rlga angitendeNBJ:s forstatNot. Dexna bydrauliska lfitoagn aa liittnetall, som ui)ger
/tiilften au en liknande aagn aa stil, homrner att tilltterhas
dd IYedauerkea. Foto B. Vesterlund.

14. "The Lancet", virldens kanskefijrndmsta
kirurgiska facktidskrift, publicerade en redaktionell, mycket positiv artikel om Nobecutan.
15. De belgiska statsjdrnvdgarnabestdllde40
dieselelektriskalok hos firma Soci6t6 AngloFranco, Belge. Loken, som tillverkas efter ritningar frin Nohab enligt avtal mellan de bida
firmorna, arc av sammatyp som de lok, som nu
levererastill danskaoch norska statsbanorna.
18. Sistabandelen av den gamla smalspiriga
jarnvagen frin Bredsjo till Degerfors, strdcka,n
Vikersvik-Rodbergsgruvan, borjade rivas upp.
1000-talston malm har ph dennabana rullat ned
till masugnarnai Bofors,Valisen och Degerfors.
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30. Den lilla tyskatankblten "Nicola.", lastad
med toluol for Nobelkrut, vdckte stor och givetvis onodig sensationunder ett stormdy8n Pa
Vdnern. "Tyskt ammunitionsfartyg utan lots
iiver Vdnern". Trams. Toluol dr inte ens si farligt som bensin, iven om det nu ar rhvara for
trotyl.
I MG 25 togs ett mycket effektivt utsugningsaggregatfor smirgelmaskinernai bruk.

DECDMBER
Forhi.llandeais mild md.nad.Forsta
snon foll den 9. Sammanhiingande
sndtiickeuar det f drst den 21.

2/ 12. Kommerserfrd.etLindsAog, generuldireAttu Gidrcs, 16rsiiljningschelen Eller, direAtdr Per Odelberg och landshdading
Richert atanfi)r Nobabs kontor. Foto L.-G. Ericson, Nohab.

ligande, att besked hirom torde kunna ventas
under vlren L954.
27. Kryssaren"Tre Kronor" var fdrdig efter
en grundlig ombyggnadoch modernisering,sdrskilt innebdrandenytt luftvirnsartilleri, forbdttrad radarutrustning m. m. Luftvdrnsartilleriet
omfattar bl. a. 6 gyrostabiliseradedubbelpjdser
samt 10 enkelpjdserav Bofors nya fjarcstyrda
helautomatiska4O:a, M / 48.
28. Bofors Ungdomsgird oppnade sin vanliga, mycket innehillsrika, lockande julbasar i
god tid, ca 4 veckorinnan julen, medandet dnnu
fanns nl"gra pengar kvar i "pisen".

t
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30. Personal, huvudsakligen lokforare och
teknisk personal, frhn jdrnvdgsforvaltningarna i
Danmark, Norge och Sverige, sammanlagt 41
personer,borjade en tvi veckorsinstruktorskurs
for Nohab-GM nya dieselelektriskalokomotiv.
De flesta deltagarna voro frin Danmark, men
si dro iu ocksi danskarnade forsta som skola
fi dessanya lok.
Stor uppstindelseblev det vid Bjorkborn,
dL nlgra pojkar rapporterade,att de funnit delar
av ett mdnniskoskelettvid "Tuggen". Fyndet
kombineradesgivetvis med fru Elin Lindgrens
forsvinnande for ca 5 ir sedan. Fru Lindgren
bodde nira fyndplatsen,och hennesforsvinnande rdknas dnnu som en av landets olosta kriminalgitor. Skelettetbefannsvara av en hund.
Apteringsavdelningennedladesvid Tidaholmsverken.
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1. TvS.kranar frin frihamnen i Malmo, tvi
traktorer och Trelleborgs Gummifabriks stora
tolvhjuliga vagnbjorn behovdesfor att transportera bottenplattanmed vevaxeltill den stora nya
dieselmotornsom hi.ller pi att monterasi Trelleborgs Elverk. Motorn frhn Nohab dr pi
2.400hk.
Inom \Tedaverken utlystesen intern pristivling om forslag till fzirdigprodukter,ldmpliga
for egentillverkning, i vilka minst 50 o/oldttmetall skulle ingi. Tdvlingstidenutgick den 18 jan.
2. LandshovdingRichert samt generaldirektor Axel Gjores och kommerseridet Lindskog
frhn Kommerskollegium besokte de storre
TrollhZitteindustrierna,diribland Nohab, studerade verkstdderna och diskuterade aktuella
industri- och exportf rlgor.
3. Nobelkrut besoktes av ledamoterna i
F6retagsnimnden vid Sv. Rayon AB i Alvenzis.
Besoketvar en itervisit. Medlemmarna av Nobelkruts Roretagsndmndvoro 1950 ir,bjudna till
Alvenis for att diskutera nimndarbetet och studera arbetsfiirhillandena ddr. Alven d.sarnafingo
se Nobelkruts filmer och vissa fabriksavdelningar samt bjodos pi lunch pi Marketenteriet.
Overingenjor\Tahlquist var vdrd och holl bl. a.
ett anforande om bolagetsverksamhet.
Dec. Det nya af-fdrs- ocb bostadsbuset 1)id Centl,tlplan, ntitt
em.ot Folhets Hus, stod. f Ardigt till det ytre.Foto S. Schiinning.

I

fi

1/12. De nord.iska loLmiinnen uoro uppmdrdsanztnaeleaer prt
insn'uktionskar.ten. Foto L.-G. Ericson. Nohab.

29/12. Montfttrna i Arpika LlirouerAs nattubisroriJAd n1lriettllt
dro au bonoplex. Boforsfoto Tillman.

4/12. KriltbrilAspeteranen Olor Gillberg fdr hemma i sitt
hen aa i)t,eringenjdr lYahlquist noltagt PatliotisAa SiillsAapetr stora tned.alj. Bo[orsfoto Tillman.

t. Bofors Industriskolahiigtidligholl sin 25fuiga tillvaro pe Samlingshuset. Direktor A.
\Wahlsieenberdttadeom yrkesutbildningensutveckling vid Bofors. Ett stort antal ldrlingar och
arbetare som fullgjort viss yrkesutbildning erhollo diplom av skolans inspektor Disponent
Evert \Tiikander. Bofors Musikki,r inramade de
olika programpunkternamedschwungfullmusik.
7. De nya stora byggnadskomplexenomkring Centralplan i Karlskoga borjade bli fiirdiga. Inom Folkets Hus murar ridde en febril
verksamhetinfor invigningen den 12:e.
8. Pissjukan harjade svirt i Karlskoga och
bide stora och smi drabbades.Epidemin holl sig
over julhelgen.Aven nhgrafall av polio rapporterades,de flesta lyckligtvis av lindrig art.

1/12. Dansha, nortka och suenshaAarsdeltagaresamlade om'
'finesser samt'
Aring modellen au Nohab-GM-lohet, rars alla
liga shulle liira sig. Foto L.-G. Ericson, Nohab.

10. Den nya statsisbrytaren"Thule", byggd
pi Flottans Varv i Karlskrona, gjorde prov- och
demonstrationstureri Stockholmsskdrgird. De
tre dieselmotorerna,som utgora huvudmaskineriet liksom samtliga dieslar till hjdlpmotorutrustningen,dro som bekant fri.n Nohab.
12. PA Skjutfnltet foretogs den forsta automatskjutningenmed full eldhastighetmed det
nya 72 cm automatkanontornetfor jagare.Konstruktionen fungerade perfekt.
Nohabs tjdnstemdn hade Luciafest pi
Folkets Hus. Till festlighetenhade iven inbju.
dits deltagarnai lokkursen.
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12-13. Lucia firadespi ikta vdrmldndsktvis.
Karlskoga fick i ir sin folkvalda Lucia frhn
Stromtorp, men de lokala formigorna hivdade
sig vdl ph alla lussebjudningarinom Bofors och
Nobelkrut.
1,2. Luciafester organiseradesinom de flesta
avdelningarvid Tidaholmsverken.

n
tri

UVA firade sitt 2l-atsjubileun-r i monAlla
tagehallentill den nya verkstadsbyggnaden.
anstdlldamed maka eller make var inbjudna till
denna hogtidliga, glada och trevliga fest. Utforligt referat kan ldsasLsida46.
"Landets fornimligaste samlingsborg"
for att nu citera en av de ml.nga stora rubrikerna
over reportagetfrin invigningen av nya Folkets
Hus i Karlskoga,var dntligen klar. 600 inbjudna
deltogo i den virdiga och stilfulla hogtidligheten i den rymliga A-salen. Stadsfullmektiges
ordf. Fritz Berggren,veteranenIvar Malmstrom,
landshovdingK. J. Olson, disponentEvert \Wijkander talade och framforde lyckonskningaroch
invigningen forrdttades av statsridei Sven Andersson.Ett siort antal ghvori form av konstverk
m. m. tiverldmnades. Arbetarsingkiren och
Karlskoga Orkesterforening medverkade.
Pi kvillen invigdesden nya Stadsteaternav en
ensemblefrhn Dramatiska teatern som spelade
Geraldys och Spitzers ldtta komedi "Om jag
ville". TeaterchefenR. Gierow framforde i detta
sammanhangen lyckonskanfrin Dramaten.

s/lz.

Kapten af Klint med ryggen not kameran hdller ett

orientefand.eanli)rande l6r styrelsensmedJemntarjdmte damer
pd. Skjutfahet. Dr Naackhofl t. p. ocb direktiir G. Sahlin t. h.
Boforsfoto Tillman.

12/12. Kdr ocb orhester pfi podiet i FoJAets Hus A-sal. Pd
fondadggen synes Bror Marhlunds abstraAta dehoration. Foto
R. Tilander.

12/12. Kls:i;/ Haluar Sdderqttist (EPI) fick gdru en priuat
utbetalning (.16r en gfrng: sAull) i shllsAap med ingenjdr Olle
(B) och Lacia sdg glad och tacksam zr. Foto R.
Nord.stfin
Tilander.

.4

12/12. StatrlAdet Sren Andersson och disponent E. IYijkander
tknha iiaer sina anli)randen tid
Foto S. Schcinning.

1
1l
I

35

Folkets Hu.r-inuigningen.
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12/12. Teaterchet'enRagnar Gierow framf1r Dramatisha Teaterns lycAdnshningar oid inuigningen aa Folhets Hus-teatefn.
Foto S. Schiinning.

14. \Wedaverkensamladealla anstillda till en
vacker hogtidlighet - en kombinerad Lucia-,
jul- och medaljutdelningsfesti Mariekdllskolan
i Sodertdlje.Sextrotjdnaremed minst 25 tjdnsteir mottogo Patriotiska Sillskapets medalj av
foretagetsgrundare,civilingenjor \X/. Dan Bergman. Sereferat i. sid. 50 i detta nummer.
Karlskoga-BoforsHusmodersforeningbjodo Boforspensiondrerna
med fruar pi en trevlig
och vacker julfest pi. Bofors Samlingshus.Sing,
deklamation, uppldsning och kaffe roade man
de gamla med.
15. Den milda och linga hosten gav upphov
till en hel del naturensnycker.Pi. sina hill plockade man hallon och minadssmultron i trd"SgFrdarna och i Karlskoga blommade gullvivan i
Norra Briten. Larkan sjong over filten i sodra
Sverigeoch flyttfiglarna drojde i det ldngsta.
Boforsledningen skdnkte genom Bonoplex-fabriken ett heltransparent tak for export
till Rddda Barnenssjukhusi Grekland.
17. Avtalsforhandlingarnavid Nobelkrut borjade si smitt. Fackforeningenkom bl. a. med
krav pi arbetstidsforkortningoch lonehojningar
forutom en del smdrrejusteringari nu gdllande
avtal.
12/ 12. Drutnatenskidespelarna tlcAte art srninAlogerna i den
n1a Folhets Has-lealern uoro lriusamma. Foto S. Schdnning.

21/12. NobelLrutsaeteranernd Hi. Henriksson, A. L. Mlhr
ocb A. F. Sanduall nymedaljerade. Foto A. \Tahlquist.

16. Vaitenfallsstyrelsenbestillde tre vertikala
Francisturbiner hos Nohab for Stornorrfors
Kraftverk i Umedlven. Fallhojden dr hd.r73 meter. Varje aggregat skall utveckla 173.000 hk
vid I25 v/min. Turbinerna bli de str)rstai airlden av denna typ, storre in de vid Harspringet.
19. Nohab sokte byggnadstillstind for ett
marketenteri i Kv. Guldriset m 3 for en byggnadskostnadav 480.000 kr.
21. Arets definitivt sista medaljutdelning:
Nobelkrutsveteranerna Henriksson, Myhr och
Sandwall mottogo Patriotiska Sdllskapetsstora
medalj vid en sup6 pi Bjorkborns Herrgird, dit
de av Direktor och Fru Sohlman inbjudits tillsammansmed Foretagsndmndens
ledamoter.
22. PressvisadesSveriges ldttaste ladugird
hos broderna Ekman i Eskilstuna-trakten
mijnsterladuglrd i Lantbruksstyrelsens
regi uppbyggd av korrugerad ldttmetall och korrugerat
plastglas Bonowell. En ny vallfartsort for
modernt inriktade lantbrukare.
23, "Anglokens tid dr forbi - Diesellokens
kommer" sadedirektor Per Odelberg i en intervju for GoteborgsHandels- och Sjofartstidning,
ddr han utforligt berittade om de nya loken av
Nohab-GM-typ och de nybestdllda jitteturturbinerna.
28. BoforsingenjorernaRoland Dietrich och
Tage Karlsson, b&da erfarna fjdllkarlar, troddes
fcirsvunnaunder en kortare skidutflykt vid Sdlen
och efterspanadesddrfor av ett stort uppbid
av folk.
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29. Yid blandning av pyroteknisksatsskedde
en antdndning, som overgick i explosion. Blisvd.ggargick ut och blandningsapparaturen forstordes.I ovrigi anstdlldesingen skada.
3I. Ar 1913 har ndra nog varit rekordir betrd'ff andebostadsbyggeni Karlskoga meddelade
byggnadsndmndensordforande Fritz Berggren
i en intervju. 365 nya ldgenheterblevo inflyttningsklara och ytterligare flera bostadshusdro
under uppforande. Dirtill kommer flera affdrshus samt det stora nya Folkets Hus. For h L954
torde man ocksi fi rdkna med full sysselsdttning
inom byggnadsbranschen.Aven flera stora reservarbeten ha planlagts. Trots rekordbyggnation i Karlskoga i ir och under senareir dr dock
ko fortfarande mycket stor.
de bostadss6kandes

I
I

Konjunkturerna for forsta halvfuet L954
bedomdessisom goda for skogsindustri,mindre
goda for jirnbruk och verkstider och definitivt
forslmrade for sjofarts- och varvsindustrienenligt uttalanden som gjordes av ndringslivetsledande mdn. Disp. \Tijkander nimnde, att hird
konkurrensmoter den svenskaexportindustrien,
framf.or allt exporten av kvalitetsstil. Stilverkens kapacitet torde ej ph llnga vdgar kunna
utnyttjas. Importtullarna i de linder, dit Sverige
exporterar sina bista kvaliteter, dr ocksi ett
mycket stort problem.
Vid Nobelkrut holls under minaden en
kurs i ekonomiskafrhgor med Kamrer Henning,
Civilekonom Lind6n och Herr E. Olsson,NEDF,
som foreldsare.
21/12. Difehti;r Suerre Sohlrnan nted.alierar aerLnArtarc Hi.
Henrihsson. Foto A. S7ahlquist.

30/12. Montrar och inredning i den elegantaparfymal'fdren
"Cheri" i Kristinebamn iir till stor del afiard au Bonoplex.
BoforsfotoTillman.

31.. lnvhnareantalet i "vlra" stdder var vid
irsskiftet:
Karlskoga
549)
32.972(+
Trollhdttan
26.862(+
970)
27.136(+
Sodertdlje
534)
Tidaholm
6.oee()t)
Stockholm
7 6 9 . 4 3 2( + 3 . 5 $ )
84.84r ((Bromma)
595)
Karlskoga overskred alltsi icke 33.000-strecket, vilket allmint tippats. Trollhittan och Sodertdlje ligga nd,stansida vid sida i upploppet
mot 30.000-strecket,
medan Tidaholm ir en av
de fi stdder i Sverige, ddr invinarantalet har
minskat.
Vid irsskiftet var antalet anstdllda vid
koncernforetagenf ol jande:
Timavl.

B o f o r s v e r k e. .n. . . . .
Nobelkrut
Nohab
Tidaholmsverken

UVA
\Wedaverken......

Min.-avi.

Summa

4.567

7.831

6398

1.3t9
r.565
395
208
170

443
456
t9
7'
742

r.762
2.O2r
4t4
283
512

22/12. Ingenj|rsfamiljen Harald lansson, Bofors, rar en da
de lyckliga, sorn lick llyxa in i en ny ldgenhet till jul. Foto
S. Schdnning.
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Verkstddernaha under hret haft god sysselsdttning och bel?iggning. Verktvgsverkstaden,
Det nu forflutna iret kan i huvudsak sdgas
Plitverkstadenoch Monteringsavdelningarnal-ra
l'tava vatit gott. I kronikans korta notiser ha
haft full beldggningoch mer dn si. For monteredan de viktigaste hdndelsernarelaterats.Niring av pjdser av mindre typ har en sdrskild
gon avmattning i rorelsen har icke formirkts.
avdelning,VK 58, inrymts i en ledigbliven lokal
Bokslutets alla siffror komma att som vanligt
invid Stilverket. I Pli"tverkstadenhar ett antal
publicerasoch utforligt kommenterasi naistanr
bearbetningsmaskiner,
bl. a. frdsmaskiner,uppav B-pilen.
monterats, vilket kommer att spara betydande
De Metallurgiska aadelningarnahai stort sett
kostnader for transport exempelvistill Kanonhaft tillfredsstillande beldggningoch sysselsdtt- verksteiderna. Fdltverkstaden har haft god
ning, men givetvis ocksi i forsta hand kdnt av
sysselsdttninS,men dock en viss kdnning av
den h&rdnandekonjunkturen pl stilmarknaden.
minskad efterfrl,gan pi maskinbearbetatcivilStilverket korde silunda under en kortare period
gods, ex. till bilindustrin. Arbetet inom Transoch Kilstastilunder sommaren5-dagarsvecka
portavdelningenhar rationaliseratsoch antalet
Mot
av
iret.
storre
delen
verket enskift under
gaffeltruckar okats. Stapelbara transportlidor
siutet av iret okade emellertid orderingingen och lastpallarhar inforts i allt storreomfattning.
nigot. Hejarsmedjanhar givetvis haft stark kdnPersonaltillgingenhar varit god, med undantag
ning av overflyttningen till Kilsta. Trots att
for skickliga yrkesarbetareoch montorer, pi
overflyttnings- och monteringsarbetetplanlagts
vilka fortfarande en viss brist rider.
vdl och bedrivits i snabb takt, kunde en besvdTill de verkst?idernahar
ca 110 nya verktygsrande eftersldpning av leveransernaicke undmaskiner anskaffatsoch inmonterats,ddribland
vikas. Denna eftersldpninghade ocksi andra
ett J0-tal maskiner av schweizisk tillverkning
orsaker,vilka dock klaradesunder hosten.Mot
for den nyuppsatta avdelningen i Boisverkstaslutet av hret, dh de flesta aggregatenstodo fdrden for tillverkning av en ny typ av tdndror.
diga, kom produktioneni full g&ng och betydanSistndmndamaskinerutgorastill stor del av smi
de mdngderhejarsmidekunde levereras.I Press- noggrannabdnkmaskiner.
och Hammarsmedjornai Bofors har inga storre
Ovriga nyanskaffningar ha i de flesta fall
fordndringar skett v;irda att sdrskilt noteras.I
r,rtgjortutbyte for dldre, nedslitna maskiner.SiValsverket vid Kilsta blev monteringen av finlunda har vir storstakuggfrdsmaskinersattsav
verket i det ndrmasteklar och nu S.terstirendast
en ny av fabrikat David Brown, normalt avsedd
ett par streickorav tridverket for dimensionerna for kugghjul upp till 2,5 m diameteroch for en
t-9,1mm. Ovrigi maskinerihar kompletterals storsta delning modul 21. Den gamla "Bontheller forbdttrats.Bl. a. har grovre valsarinlagts
ron-hyveln" i VK 50 har ersatts av en ny liki gotverket, en dubblettpump till hogtrycksvat- nande maskin av fabdkat Collet & Engelhard.
tenanliggningen inmonterats och arbetet att
Det dldsta arborrverket, "Brincks maskin", har
infora central- och gn-rppsmorjningav storre
ersattsav ett Scharmannarborrverkmed 125mm
maskinenheterpiborjats. For provning av valsa16/4. Tran:Portatdelningens
nya ga'ffeltruchhar en lfitArat't
de zimnenav vissadimensioneroch kvaliteter har
aa
tninst
Boforsfoto
ton.
Tillman.
)
judprovning
inforts.
ultral
Boforsverken

Hejarsmedjansstil- och stansforrndhar dven
overflyttatstill Kilsta.
Smedjornavid Bofors, som genom overflyttning av hejana till Kilsta delvis blivit tomda, ha
bi. a. tagits i bruk for annat indamil. For utvidgning av verksteidernahar hela den gamla
syningsavdelningenliksom stans-och sti.lforrid
utrymts. Hammarsmedjansstilforrid har samtidigt flyttats till den gamla Storhejarsmedjan.
vid
Uppforandet av den nya smidesverkstaden
Kilsta, avd. MRK, har gbtt planenligt och byggnaden stod redan under senhostenunder tak.

spindeldiameter.I VF har den ildsta Bullardsvaruen utbytts mot en liknande av f.abdkat
Schiess.Dessutomhar nyanskaffatstvi speciella
borrmaskiner for urborrning, resp. finborrning
av framhjulsspindlarfor motorfordon. Automatavdelningen har fltt 3 nya 8-spindliga automatsvarvar, fabrikat Acme-Gridley, med 67 mm
spindelgenomgingsamt 1 st. 6-spindlig, fabikat
\7ickman, med samma spindelgenomging. En
intressantnyhet, som anskaffatstill Verktygsavdelningen, ir en s. k. gnistbearbetningsmaskin,
med vilken man pi elektrisk vdg kan bearbeia
hirdmetall eller hirdat stil.
Nigra storre fordndringar har icke vidtagits
betriffande verkstddernasutrymmen utover vad
ovan sagts. Siktldktaren, yK 25, har dock erhillit nya monteringsutrymmengenom att ldktaren VK 23 tillbyggts med ca 100 m2.
Den elektriska audelningen har haft full
sysselsdttningmed modernisering, ombyggnad
och smdrreutvidgningar av de elektriskaanld'ggningarna.
Ombyggnadenav den s. k. transformatorstation III, som huvudsakligenbetjdnar gjuteri och
stilverk har avslutats.Bl. a. emedanarbetethar
mist utforas utan storning av driften, har det
tagrt ndrrmare5 hr att utfora. De flesta storre
ombyggnaderinom Boforsverkenhora samman
med dndring av forutvarande metallurgiska avdelningslokalertill verkstider eller montagehallar. Inom verkstdder och kontor har belysningsanldggningenforbittrats, huvudsakligeni
riktning mot lysrorsbelysning.
I Kilstaverken har arbetet mest varit inriktat
pi fdrdigstillande av de elektriska maskinerna
for finverk och smedja.Induktionsvirmningsanliggningen i smedjan, som togs i bruk i ianuai,
dr ur teknisk synpunkt mycket intressant.Den
arbetar med ett periodtal av 1700 p/s, vilket
valts med hdnsyn till dimensionerna pi de
stdngeroch kuts, som skola vdrmas.For matning
av anlaggningendr i kdllaren installerat 2 st.
vertikala omformare. for vardera 1000 kilowatt
generatoreffektvid 1400 volt. Konstruktionerna
av dessaomformare ar i sh mitto mdrklig, att
det ir de forsta vdtgaskyldamaskinernai Sverige
och dven bland de forsta i sitt slag i Europa.
Vdtgaskylningen har valts, endr hdrigenom en
synnerligeneffektiv kylning kunnat erhillas och
samtidigt lt.ga ventilationsforluster,vilket allt
bidrager att reduceramaskinernasdimensioner
och minska driftskostnaderna.Silunda har friktions- och ventilationsforlustenDer omformare
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blivit drygt 100 kilowatt ld.gredn motsvarande
maskin i konventionellt utforande. Montaget av
hela anld'ggningenhar utfirrts av avdelningen i
samarbetemed Asea.
verksamhethar som
Distributionsavdelningens
vanligt prdglats av utbyggnaderi takt med stadenstillvixt, vilket bl. a. medfort att ytterligare
2 transformatorstationerfdrdigstdllts och inkopplats. For stadensrdkning har avdelningen
uppfort och inkopplat ytterligare 66 gatuarmaturer, ddribland ett par forsoksstrickormed lysrorsarmaturerinklddda i plastglas.
Konsumtionen av orimakraft for Boforsverken, Kilstaverken ochNobelkrut var densamma
som under foreg&endeir, ndmligen 100 Mk\7h.
I elektriska ingpannor forbrukades ddrutover
43 MkNfh sekundakraft. For Nohab uppgick
primakraftkonsumtionentill rt Mk\fh. \fledaverken 6,7 Mk\7h och Tidaholmsverken 1

Mk\rh.
Totala nederbordenvar under iret 698 mm,
eller nigot mindre dn normalt. Di nederborden
var ldmpligt fordelad iiver iret kunde i bolagets
egna kraftverk upprdtthillas en kraftproduktion, som vdsentligt overstegden normala. Aska
forekom i Bofors 9 dagaroch ddrjdmte utsdndes
iskvarning for vkra fjdrrkraftforbindelser 16
ghnger.Endastvid tvi tillfillen orsakadeiskan
partiell och kortvarig storning pi driften.
Byggnadsaudelningenhar successivtminskat
sin personal,vilken dock haft full sysselsdttning
och irets arbetsvolymmotsvararungefdr tidigare
pi Kilsta har
irs. Ett par stiirre byggnadsarbeten
utforts pi entreprenad(SIAB). Bland arbeteni
avdelningensegen regi mA nimnas: fullbordandet av bergskyddsrumoch oljeforrid i Kilsta,
sprdngnings-och byggnadsarbetenfor reservkraftverk, verkskyddscentraloch forridstunnlar
i Boisberget,omliggning av tak pi flera verkex. MS 11, div. ombyggnadsarstadsbyggnader,
beten inom Bofors huvudkontor samt det hrliga
underhillet inom bostadsomridena. Stiftelsen
Boforsgirdars nya fastigheterinvid Prdstgirden
uppforas av entreprenor.
K onstr ukt io ns- och at ueckI in gsarbet et har under iret fortsatt efter tidigare uppdragnalinjer.
Nigra av de nya fdlt- och luftvirnsautomatkanonernadro nu definitivt fadiga. For att skydda
resultatenav detta arbetevid Bofors och Nobelkrut har patentavdelningeninldmnat 39 patentansokningari Sverigeoch t6g utomlands. Vidare
har i Sverige beviljats 27 patent och i andra
linder l4l patent.

Under hosten fdrdigstdlldespL Skiutfnhet ett
s. k. stromningslaboratorium,ett viktigt hjelpmedel vid utprovning av moderna granatkonstruktioner o. dyl. I laboratorietsmitstrzickakan
hastigheteruppmdtas, som dro 4 ghngerhogre
dn ljudets hastighet.
Indasnibrandkfr.renhade 14 utryckningar,endast i ett fall till brandtillbud av allvailigare
beskaffenhet (Boisen). Ovningar med personalen har hillits 24 ggr och 27 brandmdn ha genomg&tt godkdnda prov for Brandkirsforbundetsbrandfdrsvarsmlrke.
OI yck sf alI sfr ekuensen kunde under iret sinkas
nigot, frLn 7,41 olycksfall per 100 irsarbetare
ir 1912 till 7,18 fu rD3. Antalet olycksfall
minskade frhn 219 tlll 253, ddribland 4I pL vd'g
till och frin arbetet. Endast 2I2 skadefall har
silunda intrd.ffat i arbetsplatsen;ddrav dock t
invaliditetsfall vid Boforsverkenoch 1 dodsfall
vid Kilstaverken. For skyddspristdvlingenir
1913 redogorespi annanplats i detta nr.
Biblioteket kan notera en stegringav boklinen
frin utomstiende bibliotek med over 1500 volymer. Bokinktipen voro forca Lret som vanligt ca
1000 band. En stegring kan konstaterasbetrdfoch ca2oOOreferat'
fande referensverksamheten
kort har noterats for tidskriftsartiklar. Bolagets
decimalregisterklass 3 har unde.riret undergltt
en avsevdrdbearbetning.
Antalet anstdllda vid Boforsverkenokade sivdl for minads- som for timavlonade,eller med
77 tlll 1.831 for forra - och med 108 till 4.167
for den senarekategorien.Omsdttningenbland
personalenhar varit lhg, ca 12 /o for minadsoch ca 75 /o for timavlonade. En utfodigare
personalstatistikkommer att publicerasi nista nr,
Boforsaktierna noterades under 1953 plt
Stockholms fondbors till hogst 210 och ldgst
188 kronor.

Ett besvdrligt problem, p6. vilket det tyvirr
synesvara svirt att fi nigon losning, dr den
ofta fel inriktade publicitet, som ges sprdngningar och olyckshdndelser
vid Nobelkrut. Utit,
d. v. s. tidningarnasrubriker, kan det synas,som
om Nobelkrut under fu I9fi drabbatsav err
mycket stort antal sv6ra explosionsolyckor.Tyvdrr voro ett par av 6.retsolyckshdndelsersvira
sidana, den ena lyckligtvis utan personskador,
den andra med 4 offer. Men ovriga hdndelser,
tdndningar under pigi"ende arbetsprocessfi
rdknas till "rutinen" vid sprdngdmnestillverkning. Bolaget tog mot slutet av iret kontakt med
pressensrepresentanterfor en saklig information
i dessasporsmil. Vi vilja ingalunda att hdndelser av dylik art skola fortigas, men iinska, att de
publicerasutan sensationoch med de rubriker
de dro varda.
Byggnadsavdelningen
har haft full sysselsdttning och iven en del stora nybyggnaderhar utforts pi entreprenad.Bland storre nybyggnader
mi. nimnas ett nytt trotylgjuteri TU 9 samt utbyggnad av TU 2. 2 st. sprdngimnesmagasin
NCE 41 och 42 (mot slutet av iret piborjades
ytterligare 2 liknande magasinNCE 43 och 44),
dynamitpackhusetN 10 har helt ombyggts i
brandsdker konstruktion, en ny forbandspaviljong har uppforts i ndrheten av marketenteriet
m. m.
Nigra stijrre om- eller tillbyggnaderav Bjorkbornshuvudkontor har i hr icke dgt rum.
For tillverkning av pyroteknisk sats har uppforts en intressantnybyggnad NU 37, i vilken
de operationer, som kunna betecknas sisom
farliga, isoleratsvar for sig i kraftigt konstruerade betongkammaremed ldtt utblisningsvdgg,
medan all manovreringsker frin en bakom dessa
celler lopande korridor. I denna byggnad intraffade den 29 decemberen tdndning,varvid kunde

Iliobelkrut
De olika fabriksavdelningarnavid Nobelkrut
ha under Lren haft god beldggning, for nLgra
tillverkningar mycket god efterfrigan och hoga
oroduktionsresultat.for andra mindre eller vdxiande efterfrb.gan.Flera notiser i kronikan ha
redan talat om detta och i referaten frin Foretagsndmndensprotokoll har redan mycket st&tt
attlasa om dessafril"gor.Verksamhetenkan silunda sdgasha varit tillfredsstillande, om dn
mLngaproblem mott sivil bolagsledningensom
de anstillda, problem som i stort sett kunnat
losastillf redsstillande.

29/12. Konstruhtionen au byggnaden NU 37 ai:ade :ig bdlla.
Vid. tdndningen f)rstdrdes blLsil)ggen, nzedan byggnaden i
dttrigt stod oshadad. Boforsfoto Falk.

konstaterasatt konstruktionenoch skyddsitgdrderna verkade exakt sisom avsetts.
"Kulsotning" installeradesi ingcentrulenG 4.
Den intressantasvenskanykonstruktionen (patent Broman) verkar si, att smi stilkulor av
egen tyngd f8, falla och ddrefter studsa mellan
de vdrmeytor, som skola hillas rena, varefter
kulorna pi pneumatisk vdg iter lyfts upp till
spridaren.
For de organiskt kemiska produkterna rldde
under hela iret svir konkurrens och ett otillfredsstdllande prisldge. Ehuru sysselsittningen
varit ojimn, har det dock varit mojligt att genom
vdxling hilla personalstyrkankonstant. Under
fjarde kvartalet blev emellertid forsiljningen
pifallande livligare - i nlgra fall miste till och
med leveranstider noteras. Normalt ar annarc
f6rsiljning frhnlager med stor bridska att forsla
varorna till kunder i Sverige eller till exporthamnar.
Pi. grund av den ojimna beliggningen ha
dven minga tekniska problem uppstitt, vilka
dock losts pi ett tillfredsstdllandesdtt. De olika
fabrikernas apparaturm. m. har kompletterats,
utokats eller fornyats,exempelvisi hexogen-och
formalinfabrikerna.
Bland de produkter, som under iret sdrskilt
efterfrigats mi, forutom kloramin och nikotinsyr a, ndmnasisonikotin syr ahydr azid ( INH ), det
yngstavapnet i kampenmot tbc.
Ammunitionsavdelningens nya byggnader
TU 2 och TU 9 erbjuda mhnga nyheter. TU 2,
som anvdndesfor fdrdigstillande av granater,
har f|.ttgolvytan mer in fordubblad. I anslutning
till denna byggnad har en modern och trevlig
personalavdelningmed klddrum och matsalar
for 60 personertillkommit. I byggnadensflorra
del har installerats en riintgen anld"ggning fdr
kontroll av laddade ammunitionsdetaljer.Hela
byggnaden dr forsedd med modern och hogeffektiv sprinkleranldggning med automatisk
utlosning.
Vid utformandet av det nya sprdngdmnesgjuteriet, TU 9, ha shvdl egna tidigare vunna erfarenheter som ron och erfarenheter hdmtade
frin fabriker i andraldnder tagits tillvara. Planlosning, apparatkonstruktionoch inredning av
denna byggnad erbjuder mlnga problem. Byggnaden miste ju i forsta hand projekterassi att
den kunde inlemmas i den befintliga organisationen med vad ddrtill hor av transportsystem
och annat som ir speciellt for den ammunition,
som hdr skulle tillverkas. Det nya gjuteriet har
4L

frdmst projekterats for serietillverkning av 4A
och J7 mm ammunition, men kan ldtt omstdllas
for grovre typer av artilleriammunition. Genom
byggnaden,som dr 90 m ling och 11 m bred,
loper en genomgiendetransportbana,som transporterar de fardiggjutna granatkropparna till
arbetsmaskineroch arbetsolatserfor efterbehandling. Aven dennabyggnadhar en sprinkleranordning av liknande typ som iTU 2.
Inom civila forskningslaboratorietoch halvtekniska avdelningenhar arbetet bl. a. inriktats
pi de nya produkterna nikotinsyra och isonikotinsyrahydrazid, varjdmte mycket arbete ph att
forbdttra fabrikens tillverkningsmetoder utforts
i samarbetemed driftsingenjorerna.Nya ldkemedel och sirplaster ha ocks&studerats.
Forskningslaboraiorietsanalytiska avdelning
har tagit nya metoder i anvindning, bl. a. kromatografi, som gor det mojligi att separera
foreningar, som med vanliga metoder iro nlstan
omojliga att skilja it.
De metoder, som utarbetatsav forskningsavdelningen,ha blivit foremil {or fleru patentansokningaroch under Lrethar ocksi flera patent
beviljats i olika ldnder.
Den forra iret startadefdrdigstdllningsavdelningen for ldkemedel har under iret som nya
tillverkningar bI. a. upptagit "Nobesal", ett
salicylamidprcparat,vdl fordragsamtvid reumatisk vdrk, och "Nobecutan". Sistnimnda preparat ar for nd'narande foremil for omfattande
prov inom kirurgin slvdl i Europa som U. S. A.
Olycksfallsfrekvensenftjr timavlonadevisade
glddjande Il,ga siffror, vilka dock ytterligare
torde kunna sdnkas,om skyddsarbetetbedrives
med sammaenergi och intressesom under detta
3.r.Totala antalet olycksfall (i arbeteoch pi vdg
till och frin arbetet) var I37 (fona hret 775),
med z6rt forlorade arbetsdagar(f. ?1.3298).
Frekvensensjonk frin 13,5 olycksfall per 100
irsarbetande 7912 till i0,5 h,r 1953. Dock mi
noteras, att antalet olycksfall i arbetet sjonk
mera, eller frin r49 till 108, medan fdrdolycksfallen nigot 6kade frin 26 till 29.
Antalet anstdllda minskade under hret, s|val
betriffande tim- som minadsavlonademed sammanlagt 90 st. eller frin 1.388till 1.119timavlonade och frin 464 till 443 mFLnadsavlonade.
Omsittningen pi personal har varit normal, ca
13 /o for minadsavlonade,men alltfor hog, ca
29 %,for timavlonade.
I stort sett kan man betrakta ir L9fi som err
tdmligen normalt 6r. Forbdttrings-,utvidgnings-

---

och rationaliseringsarbetethar fortsatt, liksom
strivandena till storre sikerhet. Forslagsverksamhetenhar ghtt framht och arbetet inom Forslagsnimndenvarit givande.
Dovhjortstammen vid Nobelkrut okade
med en kalv. Ri.djuren inom omridet visa en god
tillvaixt och flocken torde nu uppga till 20 e
25 diur.
ilt-ohab
Nohab har under det forflutna Lret haft god
beldggning i verkstiderna och livlig efterfrigan
pi de egna produkterna. Orderingingen har
6ven under 1953 varit storre dn under 1952.men
det mdrks samtidigt att konjunkturernahilla pi
att hirdna. Detta gdller sivdl dieselmotorersom
turbiner och rullande materiel till jarnvagana.
Anstrdngnin gatna att pressa ned tillverkningskostnadena fh dzirfor icke forirottas, men
samtidigt miste allt giiras for att hilla kvaliteten
pi toppen och undvika kassationoch reklamationer. Den eftersldpningpi diesel-leveranserna,
som forekom under 7952 och omtaladesi fjolirets kronika, har under 79fi till stor del kunnat
inhdmtas si att utlovade leveranstider under
kommande ir kunna h8.llas.
Konstruktions- och utvecklingsarbetethar under iret phghttinom Nohabs tre specialomriden.
Pi loksidan mirks Bt-loken for Gringesbergsbanan och Ra-loken for SJ, vilka bida typer
erbjudit mhnga konstruktionsproblem.Btloket
dr nu klart, och forsta loket skall levererasi
mitten av 1914. Ra-loket dr ett expresstigslok
med stor hastighet och 169vikt. Slutspurtenpighr ph konstruktionskontoret och en stor del
detaljer dro redan under tillverkning i verkstiderna.
En mindre turbinanldggning for Norge, som
miste forceras fram, har givit mycket arbete for
turbinkonstruktorerna.De viktigaste delarna till
Laseleforsensturbiner dro i det nirmaste fardiga
pi ritbrddet och pi Stornorrfors turbiner har
konstruktionsarbetetnyligen piborjats. Till sistndmnda turbiner har tillverkats ett modellhjul,
som provats och givit mycket goda loften.
Hela serien dieselmotorermed ringkolvkompressor- 4 storlekar -har ocks6.blivit fdrdig
pi konstruktionskontoret,liksom en nykonstruktion av Nohabs storsta motor - T-motorn ocksi med hdnsyn till ringkolvpump och andra
forbdttringar. All denna omkonstruktion har
medfort ett mycket omfattande arbete. Intres-

3/3. Modellen till S!;s nya "RaceiloA" lotograferad.pd Nohabs ritkontor. Foto Allan Andersson,Nohab.

santa konstruktionsuppgifter och problem har
iven en serie stationdra dieselanldggningar, forseddamed omfattande automatik, erbjudit. Bestdllaretill sistndmndaserieir Fortifikationsforvaltningen.
For att skydda resultaten av forsknings- och
konstruktionsarbetetha 11 patentansokningar
inlimnats i Sverige.I utlandet har patent soktsi
8 ldnder for en i Sverige 7912 inlamnad ansokan.
Under Lr 1953 beviljades 2 nya patent.
Verkstddernahahaft god beldggningt. o. m.
overbeldggning i diesel-montaget.AIla stora
maskiner ha gitt z-skift och sirskilt arborrverk
och karusellsvarvarha vait hirt belagda. Ett
stort antal (24 st.) nya verktygsmaskinerha inkopts, for utbyte av gamlauttjdnta maskiner eller
for komplettering av maskinparken. Bland nyforvdrven mi. nimnas ett vertikalt borrverk, av
tysk intressant nykonstruktion, for tillverkning
av cylinderfoder, en stor schweizisk kugghyvel,
en Schrrers snabbsvarvsamt en 400-tonshydraulisk press till plitslageriet. Nya gaffeltruckar,
ddribland en med 5-tons Iyftkraft, ha inkopts.
Truckpallar och plitlidor av ett fital enhetliga
typer ha anskaffats for rationalisering av de
interna transporterna.
Bland storrenybyggnaderkan ndmnastillbygget av det 8:e skeppet till Dieselverkstaden.
Lokalen skall anvdndas dels som forrid. dels
som montagehall. Marketenterifri.gan kom under iret ndrmaresin losning,likasi byggandetav
det stora bergsskyddsrummet.
Den tidigare relativt hoga olycksfallsfrekvensen har under t953 kraftigt kunnat sdnkas,tack
vare gemensammaanstringningar hos aIIa pa*

42

v

g

n
6

I

n
!
t

:\
l!

'

f

ter. Antalet olycksfall i arbetet var silunda ir
19t3 endast 119 (dzirtrll zl olycksfall pL vdg
frin och titl arbetet), mot 205 fu 1952.Olycksfallsfrekvensenhar dd.rforsiunkit ffi.n L6,5 6'r
1952 tlll 8,2 Lr 7953, medan samtidigt antalet
irsarbetarestigit frin resp.1..240tiII 1'.43I.
Helt olycksfallsfria ha foljande avdelningar
varit: Byggnadsavd., Verktygsavd., Vdrmeanliggningsavd., Vakterna samt Forskningsavd.
och Stdderskorna.
Personalenvid Nohab visar en stark okning
for sivdl tidnstemdn som arbetare. Den forra
gruppen okade med 49 till 4t6, med en omsdttning pi 77,9 %,den senaregrupperi med t26
tllL 7.565,med en omsdttningph 77,1 %. O^sdttningen bland personalenir ldgre dn "normalt". Nigra storre svirigheter med rekryteringen ha icke mdrkts, med undantag f6r skickliga yrkesarbetare.Bostadsbristeni staden ger
de storsta svirigheterna i sambandmed rekryteringen.
Bland storre leveranser1r 1953 mh ndmnas:
9 st. turbiner med en sammanlagd effekt av
205.000 hk, diribland till kraftstationerna i
Storfinnforsenoch Laforsen,85 st. dieselmotorer
med en sammanlagdeffekt av 4I.785 hk, ddri
bland huvudmaskineriet till ett antal storre
fartyg, sisom M/S "Aranda", isbrytarna"Starkodder" och "Thuie", lotsfartyget "Stockholm",
M/S "Kong Inge", "Reine Astrid" och "Lombardia" m. fl.; 4 st. inglok till SJ. I och med
denna leveransav inglok torde en ling och betydelsefull epok i bide Nohabs och de svenska
jd,rnvagarnashistoria vara avslutad.
Tidaholmsverken
Vid Tidaholmsverken har under hret inga
visentliga fordndringar intrdtt. Totala antalet
anstdlldahar hillit sig konstant.
Maskinverkstadenhade vid 5.retsinging full
beldggning,men genom dndradeleveransplaner
minskade sysselsdttningenmot mitten av Lret.
Permitteringen av personal kunde dock inskrdnkas till 4 man, som erholl anstdllning hos
Nohab. Genom order pi legoarbetenokade beldggningen sedetmera,si att hela arbetsstyrkan
kunde behillas.
En ny serie saxar BS-100 med centralsmorjunder senaredelen av
ning maskinbearbetades
iret och viss delmonteringkunde p&borjas.Leverans berdknaskunna boria mars 7954. Leveranser av krigsmaterieldetaljer har verkstdllts i
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stort sett enligt uppgjord plan. En forridsbyggnad for jiggar och fixturer uppfordes och har
tagits i bruk. Forridsorganisationenfor fardiga
detaljer har rationaliseratsoch lagts under Planeringsavdelningen.
For Ammunitionsverkstadenhar 2 st. stora
6-spindliga automateroch 1 st. revolverautomat
anskaffats.Tillgingen pi arbetehar vait knapp
och under hr 1954 torde inskrlnkningar icke
kunna undvikas.
Den i mars startadeApteringsavd.drevs med
ett 20-tal anstdlldatill nov. di den awecklades
sedandessleveransitagandenfullfoljts.
For Bonoplexrorelsenhar 7953 inneburit en
radikal omldggning av verksamheten.I ianuari
mlnad beslots att experimentverkstadenfirr
akrylglasbearbetningskulle organiserasfor ra'
tionell produktion i avsevdrt storre skala av
plastmanufaktur,frdmst kipor for lysrorsarmatur, korrugerat glas for tak- och vdggfonster i
byggnader,reklam- och vigskyltar i serier samt
olika inredningsdetaljer.
Senareorganiseradesaven en importgrossistrorelse inom tamen f6r Bonoplex-avdelningens
normala marknad for att ytterligare 6ka volymen samt stiindigt bereda den egna fabriken
liksom koparna av skivor tillglng till det bista
av akrylplast och senare dven vinylplast och
styrenplastsom vdrldsmarknadenerbjuder.
Under iret okades forsdljningsvolymenfrin
1952 ca 2V2 glnger och fabrikens stdllning pl
marknaden forstdrktes trots hird konkurrens.
Det sista projektet var manufaktur av glasfiberarmerad polyesterplast- samma typ som
i de nya bilkarosserierna- 6ven denna plasttyp
frdmst for byggmarknaden.Nimnda plast, nu
dopt till Bonopol, kan dven i en framtid vdntas
bli vdrdefull som material fot ammunitionslidor
liksom olika detalier for Bofors krigsmateriel.

UVA
UVA har under 79t3 I stort sett haft full
sysselsdttningoch god beldggning i verkstiderna, samt iven god efterfrigan pl sina speciella
produkter, slipmaskiner och slipspindlar. Fakiuravirdet 1913 kommer att overstiga1)52 fus
siffror med minst lO %.Under forsta halviret
hade ett par maskingruPPer,revolversvarvaroch
men senare
svarvar,relativt liten sysselsattninS,
inkom bestdllningarpi for dessaarbetsmaskiner
ldmpliga arbetenoch mot slutet av iret var sysselsdttningendven hdr god.

Dec. Exteri}rbild

ar den nya tillbyggnaden till
rtAder. Foto E. Peedu, UVA.

UVA:s

uerh-

Aret gav ocksi ett leveransrekord,i det att icke
mindre dn ett 60-tal storre sliomaskinerldmnade
verkstdderna, de flesia for export. En storre
order pi 6 slipmaskiner till General Motors
fabriker i Detroit, USA, kunde, tack vare ett
utmirkt samarbeteph alIa hill, forceras fram
pi rekordtid. Vira maskiner ha blivit mycket
uppskattade,och vi hoppas, att vi med denna
leverans ha kunnat f3" en fast fot Da USAmarknaden.
Den stora nya flygelbyegnadentill verkstaden
byggdesunder iret frirdig i rask takt och stod
redan i septemberunder tak, si att inflyttning
och montering av maskinerkunde delvis piborjas under senhosten.Den forsta avdelningen,
som flyttade in hdr var monteringsavd.for Boforsdetaljer i bottenviningen. Denna avdelning
har nu f&tt synnerligenrymliga och trevlig arbetslokaleroch i anslutning hirtill detaljforrid
och provrum. Ovriga lokaler i tillbyggnaden
vdntas kunna tagas i bruk under I:a kvafialet
1954. Antalet anstdlldapi denna avdelning har
mer dn fordubblats.
UVA:s tidigare omfattande bearbetning av
Volvo-detaljer har under iret praktiskt taget
slutforts, men i stillei ha andra bestillningar
inkommit, si att verkstddernadro fullt sysselsatta.
Till verkstzidernahar anskaffatsett 1O-talnya
Dec. Monteringsballen ldr bydraulisAa ilixlar i UVA:s nya
uerAstadsbyggnad. Foto E. Peedu, UVA.

verktygsmaskiner,
ddribland ett storrearborrverk
och ett finborrverk.
Antalet anstdlldahar okat med 17, darav 73
tim- och 4 mhnadsavlonade.Omsdttningen pi
personal har varit li.g, och svlrigheterna att f6.
yrkeskunnigtfolk ha minskats.
UVA har deltagit med slipmaskinerph flera
utstdllningar,diribland den stora internationella
verktygsrnaskinutstdllningen
i Bryssel, dar vhra
maskinerblevo mycket uppmdrksammade.
Frin personalorganisationens
sida kan inga
storre hindelser rapporteras. De idrottsliga
framghngarna ha varit relativt smi. I Svenska
Dagbladets korpskytte kunde UVA inte lingre
behilla sin goda placeringi klassB. Schackspelet
har legat nere 1953, men skall komma i glng
igen under 1954, sedande nya fritidslokalerna
blivit fdrdiga. De stijrsta framglngarna har
UVA vunnit i bridge, ddr laget segrati samtliga
soeladematcher i en serie mellan olika firmor.
Fbtoklubbenhar visat en stor aktivitet, och vdntar dven pi att fi storre lokaler under 79J4.
En stor hindelse under hret var firmans 25irsjubileum den t2/t2 \953, varom utforligt
berittas p3,annanplats i detta nummer.
Det kommande iret hoppas vi skall ge full
sysselsdttning.Forsiljningen mdrker dock en
hirdnande konkurrens pi slipmaskinsomridet,
dir UVA:s maskiner, trots overldgsenkvalitet,
ha svirt att hdvda sig gentemot en del konkurrenters billigare maskiner. Boforsbestdllningar
och inneliggande order ge dock goda forhoppningar for 7954.
Wedaverken
Vid irsskiftet 1952-1953 var sysselsdttningsproblemet ritt bekymmersamtvid rilTedaverken,
och man hyste en viss oro for det kommande
iret. Resultatet blev dock betydligt bdttre dn
man vdntat, och den omsdttningman hoppatspi
kunde uppnis. Konkurrensenpi civilt gjutgods
har emellertid hirdnat och oriserna forsdmrars.
\Wedaverkensstora inhemska bestillare, Flygmotor, SAAB och Bofors, ha dock tillfort foreta1et nye-stora arbetsuppgifter,och utsikterna
iven for 1954 dro tdmligen gynnsamma. De
korta leveranstider,som alla kunder kreiva,ha
medfort och medfora betydandesvirigheter.Vid
en eventuell depressionkommer ldget att bli
labilt for ett bestdllningsgjuteriav \)Tedaverkens typ.
For att jamna ut sysselsdttningenhar det
ddrfor allmdnt ansettsldmpligt och onskvdrt att
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oka tillverkningen av fdrdigprodukter. Ugnsutrustning och maskinpark ar si stor, att ytterligare ett 100-tal man skulle kunna sysselsdttas.
De fdrdigfabrikat, som under senaretid tillverkats,ndmligen den s. k. Deber-fyrenoch Mobilapumpen, ha dessutom givit gott ekonomiskt
resultat, vilket uppmuntrar att fortsdtta med
dylika tillverkningar. Bl. a. ha 4.15o PumPar
silts. Ett flertal projekt till nya fdrdigprodukter
dro for narvarandeforemll for utredning. Beslut har ocksi fattats om uppforande av en monteringshall, som viintasbli fiirdig i slutet av htet.
De olika avdelningarnahahaft foljande beidggnrng Aluminiumgjuteriet har haft minskad,
men tdmligen jdmn arbetstillging, ca 8O /6 av
fjoli.rets. Detsammagdller for elektrongjuteriet,
dir en ytterligare minskning kan vdntas under
1914, eftersom de nya reamotortypernainnehi.lla mindre magnesiumgodsdn de tidigare.
Stingpressenvar i borjan av hret diligt belagd,
men korde under storre delen av hret tviskift
(nigon veckat. o. m. treskift pi dispens),vilket
betytt mycket for omsdttningen. Pressgjuteriet
har haft caTo /o beldggningmot foregiende ir,
medan Kokillgjuteriet noterar en lingsamt
stigande kurva. Verkstdderna ha haft god sysselsdttning och dven fitt in legoarbeten frin
andra koncernforetageller kunder. Den levererade vikten metall var ca 80 /o ld'grean 1'952.
En ny och stor byggnad fdrdigstdlldesunder
iret, ndmligen det nya renseriet och sliperiet,
vars inredning och maskinutrustning erbjuder
rnhngaintressantanyheter. Byggnadenkommer
att bli foremil for en specialartikeli B-pilen.
Blarrd nyforvzirven till maskinparkenbor ndmnas en sandslingeri aluminiumgjuterietshandformningsavdelning. For flygets nya reamotor
RM5 (Rolls RoyceAvon 7) har en seriemodeller och provavgjutningar fdrdisstallts av de
detaljer, vilka Wedaverken skall borja tillverka
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Antalet arbetare har okat med 20, medan
tjdnstemdnnenminskat med 5, varfor personalokningen blivit il. Av de arbetare, som man
1912 permitterade,ha flera lteranstdllts.Tyvarr
rl.der fortfarande brist p& kvalificeradeyrkesarbetare, frdmst gjatare. Omsdttningen bland de
timavlonadevar endastca !1,1 7o, ,n mycket
l5s siffra.
blycksfallsstatistiken visar obetydligt okade
siffror. Antalet olycksfall i arbetet var 5't 7953
39 mot 38 foregiende ir. Forlorade arbetsdagar
438 mot 454 ocholycksfallenper 100 irsarbetare
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11,3mot 8,).Inga svirareolycksfall,exempelvis
med invaliditet som folid. intrdffade.
Intresset for skytte, allmdn idrott, fotboll,
handboll, schackoch andra kroppsliga och andliga idrotter har hillit sig starkt, och \Tedaverkens ansteilldaha erovrat eller forsvant flera
pris. Sivdl i fotboll som i handboll for damer
blev \Wedakorpmdstarei Sodertdlje,och i schack
erovradesvandringspriset for alltid. Aven pi
denna front hyser man goda forhoppningar for
det kommandeiret.

iW&.''$'"ii

UVA 26 AR
Lordagen den 12 dec. 1953 hade Ulvsunda
Verkstider AB inbjudit alla anstdllda jimte en
anhorig, representanterfor bolagsstyrelsen
med
damer samt ett stort antal andra gdster till en
fest i den nya verkstadsbyggnadens
moniagehall,
dels for att hogtidlighiila foretagets 25-fusjubileum, dels for att inviga ndmnda verkstadsbyggnad.
Sedan alla gisterna samlats och bdnkats vid
lingborden i den stitliga lokalen, speladeUVAorkestern,med O. Olsson som dirigent, ett vackert musikprogra;m,diiribland UVA-marschen,
skriven for dagen av dirigenten. Direktor
L. Odqvist hilsade ddrefter alla vdlkomna med
foljande ordalag:
"Ulvsunda Verkstdder har flera anledningar
12/12. V;nietrbilden ilsar montagehallen i UVA:s nya uerkstad:byggnad, sorn anaiindes till t'e.rtsal aid z5-2rsjubileet.
Foto UVA.

att glddjas Lt, att Ni, mina damer och herrar,
velat gora virt foretag den stora ann att samlas
hiir till vl.r lllla improviserade fest.
Att UVA existeratett kvartssekeldr naturligtvis den forsta anledningen.Vir borjan gjordes
i en liten, blygsam verkstad vid David Bagares
gata inne i staden.Utvecklingen har sedan skett
i flera etapper och i dag stir vi i vir rymliga
och moderna fabrlk hdr i Ulvsunda.
Men det finnes ytierligare en anledning, och
det dr, att vi i kvnll tillsammans inviger och
tager i besittning den nya maskinhail, ddr vi
samlats.
Ni har nlstan allesammans,UVA:s mLnga
gdster, en mycket visentlig del i den verksamhet, som virt foretag dr till for. Ni representerar
ndmligen den personliga delen av foretaget.
Ddr vi i kvdll sitter vid dukade bord och har
en hogtidsstundtillsammans,komrner snart nog
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att ste raderav maskiner,och vi vid dem i arbetsmed
kldder.Att vi kunnatfiravhr kvartssekelfest
att inviga v6.r nya arbetslokal,just tillsammans
med alla Er som st8.oss s3"nd"ra,dr for Ulvsunda
Verkstdder och hela dess personal n&got att
verkligen gladja sig over.
Pi det sdttei kommer Ni helt personligi att
vara med oss i framtiden i vi"r dagliga girning,
och jag vl,gar tro, att det kommer att bli en
mdrkbar stimulansfor kommandegemensamma
anstrdngningar.
Alla kdnna vi vdl till, vad vi sysslamed, och
att vi soka vir framtidsmelodi inom tvi olika
omriden. Det ena omfattar vi.ra Bofors-tillverkningar, med de utgreningari form av hydraulisk
g pla"andra omriden som blir en
specialiserin
naturlig foljd hdrav. Det andra dr att producera
'
verktygsmaskiner.'
Direktor Odqvist talade ddrefter nigot om de
dldsta maskinernaoch industrialismensgenombrott och verkstadsindustrinsbetydelsefor v\.rt
folks levnadsstandard.Denna industri behciver,
for att klara sin uppgift, skickliga arbetare,goda
konstruktorer och vara val utrustat - allt som
UVA var lyckligt lottat med. Den utldndska
konkurrensenhirdnar, men genomgernensamma
anstrdngningaf- den goda laganda-,som finns
p5"foretagei - skall alla problem losas. Helt
nyligen hade direktor Odqvist sett hur tillverkningstekniskt problem i samband med Boforsleveranserna
losts.
"Det var heller icke linge sedan, jag hade
glddjen att se all berord personal inom foretaget, i ett enastiendegott samarbete,kasta sig pi
uppgiften att ph rekordtid klara av och leverera
bestdllningen till General Motors i USA. Den
gl"ngenlyckadesvi ocks5.,i konkurrensmed hela
v;irlden, att gora ett gott arbete,som sdkert fir
den storsta betydelsefor UVA:s utvecklino i
fortsdttningen.
Jag skall passapi att berdtta en liten historia
i det hdr sammanhanget,som visar, vad man
tycker och tdnker om v&ra maskiner hos G. M.
Jag fick ett brev fr\"n vhr amerikanske agent, dar
han skriver, att deras representanthiromdagen
for upp till G. M. for att utforska stzimningen,
sedanmaskinernanu varit i drift nison tid. Han
fick tag i Mr Schlie, som har hanJom den av'Jo',
delningen,ddr maskinernast5..sa Mr S.,
'maskinerna
jaghar
nog
men
bra,
funnit
ett
96,r
fel p6.dem'. - Med darrandekndn frigade den
'Yes',
arme forsdljaren, vad var det. kom
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tz/lz. Direhtdr Lennafi Odqtist h1ller hdgtidstalet rid
UI./A:.r25-irsfe.rt.

'your
svaret,
damned grinders make our other
machineslook sick.' (Jo, era forbaskadeslipmaskiner kommer vLra andra maskiner arr se
sjuka ut.)
L8"t oss gld'djas,men ej yvas, ty trots denna
seger iterstir innu mhnga hirda duster. Men
med samma entusiasmoch laganda, frin forsta
strecketpi ritbrddangenom de tusendekrdvande
arbetstemponatill sista spiken i emballaget,
skall vi kunna sdtta in flen fj6"drari hatten."
Direktor Odqvist uttalade sitt tack och sin
uppskattning for allt arbete som nedlagts och
forstod, ati familjen mhnga glnger fick sitta
emellan di fritiden miste offras for arbetsuppgifterna.
"Till slut slir mig ett forhillande, som ser ut
som en tanke. Ursprungligen bildades ju detta
bolag for att fora kampenmot friktionen vidare.
Det var under NOMY-tiden, och d6. gjorde vi
ju glidlager av alla slag. Den tillverkning;endr
nunera overgiven,men vir kamp mot friktionen
fortsitter. Den priglar allt jdmt andan inom
vl.rt foretag.
Lit oss ddrfor, trots att vi ha ett vilsmort
rnaskineri,tillfora det ytterligare olja genom att
tomma en bdgare for alla vira nykomna vdnner
lriir i salen,for virt samarbete,for vira gemen-
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sammaintressenoch for denna nya arbetslokal,
ddr vi i kvdll samlats."Direktor Odqvist slot sitt
anforande med att utbringa ett leve for UVA:s
framtid, ett leve som kraftigt besvarades.
Sedan UVA-orkestern visat ytterligare prov
pi sin forml"ga och innu en del av den vdlkomponerade menyn passerats, trddde direktor
Gustaf Sahlin fram och overldmnadePatriotiska
Sdllskapetsmedalj for 25-hrig ijdnst till svarvare
Ernst Johansson.Sammamedalj hade dven tilldelats direktor C. G. Janson,som dock av sjukdom var forhindrad deltaga i festen. Herr Johansson och direktor Janson ha bida tillhort
foretaget sedan den allra forsta begynnelseni
experimentverkstadenvid David Bagarcs gata.
Medaljoren fick en ling och varm appl6d, som
visade, att veteranenvar en uppskattad kamrat
och att beloningen ansigs vdlfortjdnt.
Verkstadsklubbensordforande,herr Bernhard
Stohr, talade direfter i de anstdl.ldasvdgnar:
"En for alla och alla for en, g3.i borgen for
kvdll'n och succdn", si sjong Ernst Rolf i en
visa for mhnga ir sen och det tycks dven vara
mottot for kvdllens strilande iubileumsfest.Om
nAgon vigat pisti f.or 2o ir sedan,dh jag anstdlldeshdr ute vid AB Nomy, som foretaget di.
hette, att man pi UVA:s 2l-Lrsdag skulle fi se
en sidan imponerande forsamling av anstdllda
med sina anhoriga i en av foretagetsarbetslokaler, skulle jag aldrig ha trott det. Men idag stir
man infor ett faktum
"Yad jag egentligen skulle berora i mitt anforande, dr kontakten och samarbetetmellan
foretaget och verkstadsklubben- eller arbetarpersonalen.Jag flr i detta sammanhangunderstryka vad jag sagt vid ett tidigare tillfdlle, att
vad betrdffar forhandlingar i olika avtalsf.fitgor
ha vi inte mott nigra storre svirigheter till samforstind. Forhandlingarna ha forts lugnt och
Dec. Monteringsballen ldr slipmasAiner i UVA:s nya t,erAstad.sbyggnad,som den nu ter sig. Foto E. Peedu, UVA

12/12. DircA,dr Gusta'f Sahlin fhster Patiotiska ShllsAapet:
medali pfi Ernst lohansson.r brcda brdst. Foto UYA.

sakligt, resultatenhar i de flesta fall varit goda.
Jagvlll ddrmedinte ha sagtatt vira sammantrdfmen vi
fanden vait av sondagsskolekaraktdr,
har dnnu inte behovt ta till nlgra nattplena,som
dr si populdrt nu for tiden, for attklara upp vira
mellanhavanden.Det kan tyckas att man stror
for mycket rosor, men vi ha den fula ovanan
att semera pi resultatetdn ph det som har f.ramskaoatdetsamma.Det finns forrestenett ordstdv
'Stro
rosor for varandra,tornen stros
som sdger:
av andra'. Det har kanske i nigon mi.n piverkat
resultatet.
Arbetarskyddsfrigan kan bli bittre, detta
gdller inte endast ledningen, utan dven oss
sjalva.Vi utnyttja inte tillfullo de skyddsanordningar som redan finnes. Bland de sociala forminerna har pensionsfrlgan losts efter samma
linjer som vid ovriga foretag inom koncernen,
ld"karfrhgan har betydligt forbittrats och vir
lilla sjukfond har gott stod frin foretaget.
En sak, som ligger mig varmt om hjafiat, ar
Foretagsndmnden,
vilket for ovrigt dven den har
sitt lilla jubileum, det var vad jag vill minnas
1948 som den startade. Vi ha ddr inte utfort
nigra storverk,men det var ej heller meningen.
Vi ha dock genom densammaskapaten mojligl-ret att behandla och diskutera vissa frigor
under helt andra betingelserdn vid vanliga forhandlingar. Skulle man stdlla nigon onskan for
framtiden, si dr det den att Foretagsndmnden
oinfattas med storre intresse av alla, for att
kunna f6" fram det rdtta instrumentet for samarbetet mellan Datterna.
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Sedanvi kommit att lyda under Bofors ha vi
'B-pilen',
som
fitt en forndmlig personaltidning,
uppskattasmycket av alla. Dir kan var och en
medverka, antingen vid klagomuren eller med
nigon trevlig historia, som hdnt inom arbetsplatsen. Jag vill hdr dra ett par smi hdndelser
frin UVA, dessakan visa att folkhumorn frodas
dven pi vir arbetsplats.
Historia nr 1: Verkm. Hedqvistskulle vid ett
tillfiille anstilla en arbetare.Denne visade sina
betyg och allt var klart, di fri,,gadeVerkm. arbetarenom han kunde rdkna till hundra. Mannen
sig litet undrande pi honom, di sadeVerkm.:
'Ja,
ser Du, vi hade en arbetarehdr som skulle
gora hundra bitar, men det kom aldrig fram
mer dn sextiofem.'
Historia nr 2 gdllde en borrare, som vi kallar
for Tvillingen, vdrmkinning till borden. Han
stod vid sin borrmaskin di Verkm. kom fram
och frigade honom hur minga bitar han hade
'Det
vet jag inte', svaradearbetaren.
i sin lida.
'Vad
vet Du di egentligen?'
Verkm. frhgade:
'Att jag
har rdtt bor.'
Arbetarensvarade:
Om Ni finner nigon sidan historia, lit den
'B-pilen',
inte falla i glomska, ldmna den till
som behtiver alla bidras och dessutomkan det
bli ett litet honorar.
Som avslutning ber jag no att frhn arbetar
personalentill foretagsledningen- sivdl den
tidigare som den nuvarande- fh framfora ett
hjnrtligt tack for det goda samarbetet,som varit
ridande och stdller jag en forhoppning att vi for
framtiden [3, arbetaefter samma linier, till batnad for ossalla."
Sedan suo6n - utmdrkt vdlsmakande och
elegant serverad av SARA:s vdltrimmade personal - avslutatsoch gdsternastack framforts,
spelade Curt Soderlinds orkester upp och det
dnnu nigot kdrva betonggolvetfick en sista avpu.tsning av 1000-talsdansvilliga fotter. Unga
och gamla - ja det fanns ju inte s5,ml.nga av
deltog med liv och
sistndmnda kategori gladje i denna del av festen, som under en kort
stund avbrots for ett kabar6programav UVA:s
formigor. Tyvdrr klickade hogtalarna i denna
del av programmet, si alla fingo ej tillfdlle att
hora alla de singare, musikanter och ski.despelare, som UVA-personalen hade inom sina led
med kvickoch som Bernhard Stohr presenterade
het och elegans.
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orhester, sonz gladde f estd.eltagarna ned
aacher rnusiA. Sittande i 't'rinre taden benar E. Tiirnblont.
K. Norin, O. Olssotl, (dirigent), lru Vera Gustals.ron med
12/ 12. UVA::

tnahe O. Gustalsson, Sittand.ei bakre raden herrar B. Carlsson, H. Gustafston, lrt Birgit Ollerstad, herrar E. Eriksson
och H. Bjdrklund. Foto Torsten Carlsten, UVA.

Kl. 12.00sldcktesliuseni festsalenoch Lucia
med tiirnor int6.gade.UVA:s egen Lucia fick
ocks&dran att fond,tta dragningen i det lotteri
som anordnatsmed bordsplaceringskortensom
lottsedlar. Alla lyckliga vinnare erholl ldckert
och vackert komponeradefruktkorgar frhn Arvid Nordqvist. Ja, si. speladedansorkesterniter
upp och festen fortsatte ett gott stycke in pi
sondagenden 13 december.

12/12. Bernhard Stohr har mfinga striingar pd sin lyra. Han
inte endast hlubbordfi)rande utan i)uen fbrniintlig aissfingare ocb huplettt'drfattare.
iir

ilTDDAI,JUTD ELN IITG YID WEDAVDRKDN
Mariekdllskolansvackra och rymliga hogtidssal, vars arkitektur piminner om en stor borggird eller ett medeltida stadstorg,var mindag
kvdll den 14 dec. 1953 tlll sista plats fylld av
alla de gister, som \Tedaverken inbjudit till en
Lucia- och julfest, vars hojdpunkt skulle bli
overldmnandetav Kungl. PatriotiskaSdllskapets
medalj till 6 trotjanare. Festprogrammetvar
foljande:
Musik av \Tedaverkensblisorkester
Hogtidstal av Direktor Sven G. Lind
Medaljutdelning av Dir. \7. Dan Bergman
Musik av blisorkesrern.
Filmforevisning:
Flygplanstillverkning hos SAAB
Rom, den eviga staden
Kaffe och besok av Lucia med tirnor.
Pi slaget kl. r9.oo hojde musikfanjunkare
Carl Hiird taktpinnen och'Wedaorkestern,forstdrkt av medlemmar ur Sodertdlje Musikkir,
inledde med en klimmig och eggandemarsch.
Direktor Lind borjade sitt hogtidstal med att
hdlsa alla vdlkomna, varvid han sdrskilt vdnde
sig till hedersgdsterna,de 6 medaljorerna och
foretagetsgrundare Direktor \f. Dan Bergman
"utan vars uppfinningsrikedom,energi och forutseendevi icke hade varit samladehdr ikvill".
Direktor Lind fortsatte: "Bergman hade forvisso en tornbestroddvig att vandra under de
forsta i.rensverksamhethdr i Sodertdlie.Att han
lyckades beror i frdmsta rummet p6. honom
sjilv, men jagvet ocksi, att han alltid satt vdrde
pi sina medhjdlparei olika grad.
Det har nu gitt 34 6,r, sedan Ingenjor Bergman borjade med sitt gjuteri och legeringsverk
vid kanalen och det dr nu 15 ir sedanforetaget
flyttade till den nuvarandeplatsen.
Det dr ju utvecklingen inom den svenska
flygindustrin, som varit av storstabetydelsefor
bolagetstillvdxt. Det ir en kdlla till stolthet, att

foretaget, genom kvaliteten av sina tillverkningar, f.httva:m en viktig kugge vid uppbyggandet av det svenskaflygvapnet.
Vid sidan h*av ha vi emellertid dven lyckats
hdvda osspi den civila fredliga marknaden,dir
vi nu ha ett stort antal viktiga industrier som
kunder. Vi fi. dock icke vila p6.vhra lagrar, utvecklingengir vidare, och det giller att stdndigt
folja med. Under de kommande iren hoppas vi
fortsdtta pi den redan inslagna vdgen, men
komma ocksi att utnyttja vira resurservid tillverkning av flera fdrdiga fabrikat.
For dagensmedaljorer, som fiiljt firmans utveckling under 25 Lr eller mer, sett alla nya
landvinningar och utvidgningar och aIIa nya
byggnader vd.xaupp, bijr det vara en kdnsla av
tillfredsstdllelseatt fi se det egna foretaget glt
framhl Men det dr ocks6.glddjande for bolaget
att ha anstdllda,som stannatkvar pi sin arbetsplats under en ldngre period. Detta skapar fortroende for firman och dr i nigon min ocksi ett
bevis for att arbetsforhillandenavarit drdgliga.
Det har ju ocksi varit ett tacksamtmaterial, som
vi alla arbetaoch ha arbetat med, ndmligen littmetallerna, for vilka efterfrl"gan stdndigt okar.
Utan alla gemensamma strdvanden att gora
bdttre och bdttre kvalitet har emellertid firman
icke kunnat hdvda sig."
Direktor Lind tackade for allt hdngivet och
intresserat arbete, som de 6 trotjdnarna utfort
14/12. Modellfilare Sane Astrdm, medaljdrernas nertor aid.
lY/edaaerken, medalierat aa direAtiir Bergman. Foto Harry
Andersson. Sddert?ilie.

14/ 12. Giilrmiistare Saensson lratnli)r melal jdrernas tach.
Fr. t. lterrar Astrdm, Olsson, Karlsson, Lundholm ocb !onsson.
Foto Hatry Andersson, Sddertdlje.
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11/12. GjxtrmArtdre Ernst Suenssont'dr sin medalj aa direAtdr
Bergrnan, och direhtdr Lind iiteraadar d.et hela rned. gillande
min. Foto Harry Andersson, Sddertilje.

och framholl, att det var med storstaglddje han
p6"firmans vdgnar lyckonskadedem till utmdrkelsetecknen.Slutligen bad direktor Lind dem
att de skulle tfida frum och ur direktor Bersmans hand mottaga medaljen.
Modellfilare Sune Astrdm, 3I tjdnstel.r,
Handformare Ture Olsson,26 tiansteLr,
Smdltare Algot Karlsson, 26 tjdnstehr,
Forman Ake Lundhohn, 26 tjdnsteir,
Kdrnmakare Saen lohnsson, 26 tjanstelr,
Sikerhetsinsp.Ernst Suensson,26 tjdnstelr,
bestegnu estraden.
Direktor Bergman fdste medaljen pi trotjdnarnas brost och tackadevar och en med nkgra
hjd,rtliga och personligt fargade ord, girna med
en humoristisk hinvisning till gemensamma
upplevelser. Naturligtvis hurrades for medaljorerna. Denna del av programmet avslutades
av direktor Lind, som in en ghng hjfutligt
tackade direktor Bergman, vilken ocksi fick
mottaga en stor vacker blomsterkorg.
Medaljorernastalan fordes av Herr Svensson,
som i sitt tal gick tillbaka till det forsta f6retaget, "\7. Dan BergmansLdttmetallgjuteri och
Smdltverk", ddr han och hans kamrater borjade
for mer an 25 Lr sedani
"Vi medaljorer har alltid besjdlatsav stark
ambition att efter vhr formlga gora det bdsta
for att klara de uppgifter, som blivit ossilagda.
Det tillkommer inte oss att avgora,huru vi
har lyckats ddrmed, men vi fattar det, som vi
fhtt vara med om idag, som ett bevis for uppskattning av vad vi utrdttat for firman, och
samtidigt som ett erkdnnandeav den enskilde
individens betydelse.Vidare har si.vdl direktor
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14/12. lY/eddrerbens medaljdrer rillsammans nred't'iretagets
grund.are ocb fiirste cbef. Sittande fr. a. berrar Sune Astrdm,
lY. Dan Bergrnan, Ernst Saensson. Stdende 'lr. u. herrar Ake
Lund.bolm, Soen Jobnsson, Algot Kailsson ocb Ture Olssott.
Foto Harry Andersson, Siidert2ilje.

Lind som direktor Bergman betygat,att vi skiitt
oss bra och det dr ju gladjande att hora, och vi
dro sdrskilt tacksammaddrfor.
Yifu gladaochstolta over att vi fitt vara med
och kdmpa pi den tiden, di firmans utveckling
till ett storforetag innu lig i stopsleven.Vi
tdnker di ndrmast pi den tiden, ndr ldttmetallgjutgods for flygmotorer borjade att tillverkas.
For dem, som di inte var med, kan det knappast
vara mojligt att sdtta sig in i, vilka stora risker
och svirigheter, som forekom vid igingsittandet
och genomfijrandetav en sidan tillverkning. Att
det lyckadesvar forst och frdmst direktor Dan
Bergmansfortjdnst, men 2ivendet goda samarbetet och de anstilldas prestationerhade stor del
ddri. Hade genomforandetav dennatillverkning
misslyckats,si ir det troligt att firman inte nitt
den utveckling, som den har idag.
Att gora nh,grajdmforelser mellan forhillanden pi firman for 25 ir sedanoch nu dr knappast mojligt. Man kan ju inte jdmfora ett fiiretag
med ett 10-tal anstlllda och ett med omkring
600. Det dr naturligtvis svirare, att fi till stind
den intima kontakten och samarbetet,nir det
gdller si minga anstdllda, men man kan nog
konstatera,att det dndi. rider ett gott samarbete
pi firman, och vad det betrdffar, si kan man om
nuvarandechefen, direktor Lind, sdga, att han
lingt innan han kom till \Tedaverken insett
betydelsen och nodvdndigheten av det goda
samarbetetfor sivdl foreiaqet som for de an-
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Minnesgivalill eiterlevande

klarat sig icke onska ansluta sig till verksamheten, dger ej heller framdeles bliva delaktig i
Mellan bolaget och de anstdllda tjdnstemdn- densamma.
Den tjdnsteman eller arbetsledare,som delnens och arbetsledarnaspersonalorganisationer
vid Bofors har dryftats ett inom tjdnstemanna- tagit i verksamhetenmen ijnskar uttrdda ur densamma, ager gon detta genom skriftlig anmiorganisationenframkommet forslag att vid intraffade dodsfall bland de anstdllda och dessas lan till EPI respektiveNEPI, varvid uttrddet ur
makar insamla ett penningbeloppatt overldmnas verksamhetenskall ansesha skett efter utgingen
av tre minader ndst efter den minad di uttrddet
sisom g6.vatill de ndrmast efterlevande.Alla
ha varit ense om, att en sidan verksamhetbor
anmdlts.
ftdmjas och foljande overenskommelsehar nu
2. Gduotagare,
trdffats om regler harfor.
De efterlevandetill avliden tjinsteman eller
"I samrid med Aktiebolaget Bofors ha underarbetsledare,respektivemakaf make till anstdlld
tecknade personalorganisationer,Svenska Intjinsteman eller arbetsledare,iga genom EPI:s
dustritjdnstemannaforbundetslokalavdelning i
respektiveNEPI:s forsorg i anslutning till det
Bofors och SvenskaArbetsledareforbundetslointraffade frinfdllet uppbira pi. nedan angivet
kalavdelning i Bofors, overenskommit om att
sdtt tillskjutet penningbelopp.
verka for overldmnandeav vissapenningbelopp
3. Gd.uobelopp,
sisom minnesgi.vortill arvsberittigade efterleVarje till verksamhetenansluten tjdnsteman
vande till vid Aktiebolaget Bofors anstdllda
eller arbetsledareskall, di. nigon tjdnsteman
tjdnstemin, arbetsledareoch dessasmakar,enligt
eller arbetsledarerespektivemaka/make till anfoljanderegler:
stdlld tjdnstemaneller arbetsledareavlider, till1. Deltagandei aerh,saruheten.
skjuta kr. 1: 50 att ovedimnas till vederborande
Alla vid Aktiebolaget Bofors den 1 januari
efterlevande.
7954 anstdllda tjinstemdn och arbetsledare,
4. Befrielse frd.n erliggande aa augift.
aivensomenvar, som efter den 1 januad 1954
Befriade frln erLd"ggandet
av den i punkt 3
vinner anstdllning vid Aktiebolaget Bofors si.angivna avgiften dro de tjdnstemdnoch arbetssom tjdnstemaneller arbetsledaredga anslutasig
ledare, som under sjukdom eller vdrnpliktstill verksamhetenenligt dennaoverenskommelse.
tjdnstgoring i fredstid icke itnjuta full lon frin
Den tjinsteman eller arbetsledare,som icke
Aktiebolaget Bofors.
onskar anslutasig till verksamheten,skall skrift5. Sdtter fdr erliiggande au augift.
ligen deklarera detta genom att undertecknai.
Vid avloningstillfillet minaden efter det
omstiende sida angivenreservationsmening
samt
nigon i verksamheten deltagande tjdnsteman
inom en minad iterstdlla denna handling till
eller arbetsledare eller makafmake till sidan
avd. EPI respektiveNEPI.
avlidit, kommer genom EPI:s respektiveNEPI:s
Den tldnsteman eller arbetsledare,som forforsorg kr. 1: 50 att avdtagas frin de avgiftspliktigas lon.
stdllda. Han har iu dven hir vid $Tedaverken
6. Fdrualtningskommittd.
lagt ner ett betydande arbete harfor, vilket vi
For behandling av i sambandmed verksamhar all anledningatt varahonomtacksamma for."
heten
uppkommande ffigor skall envar av AkHerr Svenssonavslutadesitt tal med att fram-.
tiebolaget Bofors, SvenskaIndustritjinstemanfora medaljorernasuppriktiga och hjdrtliga tack
till \Tedaverkens Styrelse och verkstdllande naforbundetoch SvenskaArbetsledareforbundet
utse en person, vilka tre gemensamtbilda en
direktor, till direktor Bergman och AB Bofors
samt utbringade till sist ett kraftigt besvarat f orvaltningskommitt6.
Bofors i februari 1954.
fyrfaldigt leve for \$Tedaverken
och dessframtid.
Den senare delen av festen blev glad och
SvenskaIndustritjdnstemannaforbundet
angendm. Man bdnkade sig runtom kaffeborBERTIL KRONA.
den, ddr det goda kaffet och den varmagloggen,
SvenskaArbetsledareforbundet
sorn serverades,kommo tungornas band att
T. HOLM.
lossna. Lucia och tdrnor gav ett vackert och
Ovanstiendeoverenskommelse
godkinnes och
stdmningsfullt inslag i festen.
forklara vi oss beredda att tills vidare pfi. fore-
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slaget sdtt ldmna vir medverkan.Den som icke
onskar ansluta sig till verksamhetenhar att
underteckna nedanstiende reservationsmening
samt att inom en minad iterstdlla denna handling till EPI respektive NEPL
Bofors i februari 1954.
Boforsverken
Aktiebolaget Bofors
E.WUKANDER.
Fiirslagskommitt6nhbll sitt fiirsta sammanUndertecknadonskaricke anslutasig till verktrdde for hret fredagen den 19 februari och besamhetenenligt ovanstiende 6verenskornmelse. handlade de 24 forslag, dd,rav6 inldmnade under senaredelen av 1953 och 18 forslag inlimVid utformandet av reglerna har diskuterats nade i ir. Av forslagen belonades 12 med
olika alternativ for verksamheten.Utan att hdr
sammanlagtL.O25:- kr., slutrapportavldmnaingi pi nigon detaljerad redogorelsefor dessa des for 1 tidigare belonat, 4 bordlades for
alternativ kan ndmnasvissahuvudprinciper, som
yttedigare utredning betrdffande anvdndbarhet
varit utslagsgivande vid den ndrmare utformoch kostnaderoch 7 f.orslagavbojdes.Fiiljande
ningen av reglerna. Det var silunda redan tidigt
forslag belonades:
klart, att ett forsdkringsskyddskulle stdlla sig
19026 Fr. Falcone, VV ZO: Konstruktion av
betydligt kostsammarefor de anstdllda dn en
vinkelhylla for bearbetningav lida till temkollektiv hjdlpverksamhet efter enkla linjer.
peringsmaskin.
Genom att man av dessatvi alternativvalde den
3405 Martin Lund,berg,VA 5o: Metod att tillkollektiva hjdlpverksamhetenvalde man ocksi
varataga gamla detaljer vid reparation av
att bortse frin millimeterrdttvisa betnffande avindikatorklockor.
gifter m. m. och tog frdmst sikte pi indamilet.
Differentiering av avgiften med hdnsyn till
j876 Bengt Boquist, VV Z4: Anordning for
ilder. hdlostillstind o. s. v. kom ddrfor att bortskrinkning av brotschar och liknande i
falla for att man i stillet genom en enkel upp" Ultr a" profilslipmaskin.
ldggning skulle undeddtta en losning insam1987L. Ldfstrand, VK 21; Anordning for upplingsvdgen.Det har vidare ansettslimpligt att
rikning av kolvstinger.
inte gora nigon differentiering av avgiften efter
2763 V. Eriksson,VV Z4: Konstruktion av hylscivilstind utan att helt enkelt anvdnda samma
chuck med instillbart "stopp".
avgifter for alla. anstillda. Skulle man anvdnt
differentierade avgifter hade det erfordediga
7335 Oscar Skansen,MVK: Forbdttrad metod
arbetet med administrationenblivit alltfor omvid oljefyllning av tappvdxlar.
fattande, bl. a. genom att man blivit tvungen
2027 Elon L6ou, VK 21 .' Konstruktion av kopieldgga upp ett helt nytt personalregisteroch stinringsanordning fiir svarvning av radier.
digt hilla detta i jour med uppgifter om dnd17710B. M. Bjork, MVK 30; Stdmpelhillarefor
dngar i civilstind etc. I stort sett blir det dock
stilstimpelmaskin.
ingen som blir lidande pi den eventuella forsdkringsmissiga"ordttvisan".
17580T. Kaicksson,MVK 90; Forbdttrad konDen avgift, som kommer att tagasut, har satts
struktion av slagbegrinsare for pendelsigar.
till kr. 1.:50 per anstdlldvid varje intrdffat dods14414GerhardNilsson, IvIVK 90:L?sanordning
fall, vafigenom det totala givobeloppet vid
for vertikalvalsar pL universalvalsverk i
fullstdndig anslutning berdknaskomma att uppMVK 22.
gi till vel 3.000 kr. Den totala irskostnadenper
7823 Sixten lgelstrdm, VP 20: Forbdttrad konmedlem torde kunna uppskattastill i0 i f 5 kr.
struktion av svetsfixtur, och samma forslagsDen ovan intagna tiverenskommelsentillstiilstillare: Andring av klippverktyg.
les samtliga vid Bofors och Nobelkrut anstdllda
Under 1953 inldmnadessammanlagt45 fortjinstemdn och arbetsledare.Vid insamlingstillslag av vllka 37 belonades med sammanlagt
fillena kommer ddrefter avdrag genom Intressekontoren att ske for samtliga som icke genom
100:3.100:- kronor (medelbeloningssumma
kronor per forslag).
insdndande av skriftlig reservation stiillt sig
utanfor hjdlpverksamheten.
Lbg
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Nohab
B-Pilens forsta nummer for iret har brukat
innehilla en redogorelse fiir forslagsverksamheten vid Nohab under det forflutna Lret.I h.r
ir det en glddje att limna motsvarandesammanfattning, ty verksamhetenhar varit livligare dn
nigonsin tidigare, och uppvisar hogre siffror
shvdl ifrlga om antalet inkomna och belonade
fiirslag som beloningssummansstorlek. Nedanstiende tabell visar utvecklingen sedan verksamhetenborjade pk"vfuen L95o:
1e50

1951

1952

1953

4477 Karl G. Larsson, aud. 219: Sdnkenfor
smidning av kugghjul.
5514 Carl G. Augustsson,aud. 79: Omldggning
av arbetsmetodvid tillverkning av bussning
4E2C-r69.
95 Bo Appelquist, aud. 6l F; Insmorjn ing av balanseringsfjddrartill40 mm och 57 mm FAK.
550s Rudolf Lagerblad: aad. 74: Omldggning
av splntransporter frln avd. 79.
2221 lohn E. lonsson,aud.3l; Slopandeav 5 st.
passbrickorpi 5Z mm FAK overforingsvdxel.

48
46
34
Antal inldmnadef6rslag 28
16
29
13
forslag
32
Antal belonade
2.o2,
I.490
5.235
Summabeloning,Kr.. . 935
Medeltal per belonat
727 163
5l
f t i r s l a g , K r .. . . . . . . 7 2

332 Gosta Frisk och 1784 Hialmar Herntansson,
aad. 79: Ritsmall for borrning och frisning.

Fiiljande forslag, som ldmnatsin av kollektivt
anstdllda,ha belonatsunder 1953:

2226 Nils Karlsson,aad. 67: Slipmaskincentrum
for fiberrondeller.

2835Bror I ohansson,aad. 60 : Andring av ldngdmitningsvdxel i vevtapPssvarv.

68 Helmer Ahs, aud.61 T: Grdnsldgeskontakter. 2512 Richard Andersson och 115 Ahe And'ersson, aud.79: Yerktyg for inskavning av td.t139 Hilding lohansson,aad. 6t 7; Kompleiteningar och uppmdtning av spel i trustlager
ring av provaggregat for regulatorer.
samt uppriktning av cylinderstativ.
t39 Hilding lohansson,aad' 6t T; Verktyg for
3417 Olou Olsson,aud, 60: Metod att justera
hilslagning.
garnla Herbertchuckar.
2004 lohn Ostman, aud. t3t; Frdsfixtur f6r
230 Aluar Olsson,aad, 6t.' Borrstyrningfor kongingjdrnsoron med jdmn godsfordelning.
pinnhil i undre basplattapi 40 mm FAK.
2272 Erik Carlsson,aad. 67: Fixtur for slipning
2295 Gdsta Holm, aad. 67: Monteringsverktyg
av indplan plt nhlar till brinsleventiler.
f6r lyftventil 7H25-E2I4A.
rivfor
Anordning
2272 Erik Carlsson,aud. 67:
2272 Erik Carlsson,aad, 67: Kombineradbrotsch
ning av slipskivor i bestimd vinkel'
och tolk for brdnsleventil.
1809 Sixten lohansson, aad. 6t 7; Anordning
aad. 60: Stilhillare f.or av5432 Erik And.ersson,
for kontroll av tdthet pi ventil 6T992L6stickningsstil.
28 Lennart Holrnberg, aud. 79: Mdtverktyg for
1pl Ragnar Bdckerbo,aud. 61R; Monteringsreglerstingsldge, E-motor.
verktyg fijr axel 4020534.
3j0 PercyKiornsberg,aud. 79: Spindel for puts3746 Eaert Holmberg, aad. 80 C: Justerbrotsch
och filmaskiner.
for kona i rorforskruvning.
95 Bo Appelquist, aud. 6t; Andring av rekvisi4093 Ture Henningsson,aud. 69: Lyftbygel for
tionssystemet.
gar i inkolningsugn.
chargeringskor
5026 Bror Myrdn, aud, t 56: Ursvarvningsverktvg
1527 Frans Andersson,aud. 79: Anvdndning av
for maskin 130.
overskottsmateilal for tillverkning av ring
vid
Anordning
drivBrabm,
aud.
79:
914lVilly
rH25-1^574.
ning av gdngbrotsch.
Som synes har 139 Hilding Johanssonoch
476 Karl Larsson,aud.79 F; Verktyg for urfrds2272 Erik Cadssonvarit sdrdelesflitiga forslagsning av babbits i lagerskilar.
stdllareoch har fhttvardera tre forslaq belonade
139 Hilding lobansson,aud.6t 7; Ritsverktyg
under iret.
for regulator TRV 20-40 och graderingsDe minadsanstiilldaL andrasidan visar ringa
verktyg for skala till slagbegrinsning och
aktivitet ifrhga om fiirslagsverksamheten.Envarvfcirstillning pi regulator TRV 20-40.
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dast en beloning har limnats under 1953 till
denna kategori anstdllda,ndmligen till forman
SuenSuenssoni avd. 67, som limnat in ett forslag om en borrmatare.
U
Nobelkrut
Forslagskommitt6nvid Nobelkrut hade under
1953 hrs sista kvartal tre sammantrdden,varvid
sammanlagt 13 inkomna forslag behandlades.
Detta 6r det hiigsta antal som nigon g\ng inkommit under ett kvartal. Vid Foretagsndmndens sammantrddeden 21. 12. f.ramholls detta
ocksi av kommittdns ordforande, direktor \Vahlquist, som iven pipekade, att minga av dessa
forslag varit synnedigengoda. Samtliga 13 forslag beliinadesoch voro:
51108Gottfrid Helj, NVA 3: for omkonstruktion av pressverktygfijr tdndhattar. (Reg. 61.)
50034 Erik lohansson, NB 5: for hillare for
transport av glasskivor pn transportcykel.
(Reg.6z.)
51575 Gustau trY/igholm,NZE: for forslag att
anvdnda talk i stdllet for "glansolin" vid
smorjning av packningsldgetvid plana fldnsar. (Reg. 63.)
50257 Sten Sdderholm,NVA 4: for utsugningsanordningar vid trotylsvarvning. (Reg. 6a.)
50907 Eduin Karlsson,NVA 72: for utsugningsanordning vid trotylsvarvning. (Reg. 65.)
50962 SuenHult, NVA 3 och50650Hilnter And.ersson,NVA 3; for forslag i sambandmed
laddningsfiifiarande for 2o mm brgr. M/52.
(Reg.66.)
50605 Henrik Pettersson,NB J; for skyddsanordning motverkande stegring och overslag
av traktorer. (Reg. 67.)
t3678 Gustaa Briinnstri)m, NVK 21 och 54822
Ingemar Gustausson,NVK 21; for dammuppsamlare bestiende av fuktad tvittsvamp pi
ett skaft. (Reg. 6s.)
50217 Toruald Sand,berg,NX; for fyra olika
forslag: 1. Kontaktanordning vid mdtinstrument. (Reg. 59.) 2. Forbdttring av trappstegar. (Reg. 7o.) 3. Forbdttring av elektr. apparatkontakter. (Reg. 7l) 4. Systemfor inbesparing av trassel.(Reg. 72.)
NVA 4 och51192Helge
50296Erik Gustaasson,
Gronblad, NVA 4: for forslag betr. tvittning
av linnetrasor.(Reg. 73.)
Eog.
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Direktdr Arild
lYahlquist

Utniimningar
inom bolagsledningen
Till direktor i bolagethar fr. o. m. 1 jan. 1954
utndmnts6veringenjorAruid IY ahlquist, teknisk
chef vid Nobelkrut.
Till overingenjor vid Nobelkrut har frin
samma datum utnimnts civilingenjor Ernsl
Lindquist.

pfirmar

1111g-pilen

Flera av B-pilens ldsare ha frl"gat, huruvida
redaktionen kunde skaffa pdrmar for inbindning
av tidningens tvenne senastehrghngar, 1952:
1953, liknande de pirmar av bli klot och gri
linneklot, som for ett par ir sedan kunde erbjudas for inbindning av de tidigare hrghngarna.
Redaktionenhar dirfor frhgat Karlskoga Boktryckeri, som erbjudit sig att binda 5'glngarna
1952-1953, inklusive alla bilagor, ftjr nedanstiende kostnad.
I band av bli plastbehandladklot vid bestdllning av:
1 0 s t .b a n d
.... kr. 16:50 per band
. .. . kr. 14:90 per band
25 st.band
. . . . k r . 14:5O per band
) 0 s t .b a n d
I band av grh"linneklot 1 kr. hogre pris, beroende pi den sdrskilda ryggskylt som miste
tryckas.
Redaktionenhoppas, att si minga som moj'
ligt nu begagnarsig av detta erbjudande.Ldmphgt d.r,att inldmna S.rglngarnas8 hdften direkt
till Boktryckeriet (adress Karlskoga och tel.
300t3), som dven besvarar alla forfrhgningar
rorandeinbindningen.
Red

oUeteraner
stntjqnf+
somslutat

Albin Alilh
Bofors

A. J. Bengtsson
N ohab

K. I. B. And.ersson
Bofors

G. A. Bergqaist
N ohab

Aloik, Albin Emanuel,(f6dd 26 jan. 1889,pension
t febr. t9>4), var f<irstagingen anstllld vid Bofors
p&
1916 som gjutare i Stilgjuteriet.Han Steranstiilldes
s:rmmaavdelning i april 1929 som gjutmdstareoch
innehadedennatjdnst till sin avging med pension.Ar
1953 erhiill han medalj och gratifikation ftir 25
tjdnsteir.
Karl lohan Birger, (fodd 28 jan. 1885,
Anderssorz,
pensiont febr. L954), kom till Bofors i jan. 1934 som
Han arbetadeddreftersom rikthantvalsverksarbetare.
langarei Adjustagehallenoch flyttade i mars 1946 till
Denna sysslainneHdrdverketsom hdrdningshj2ilpare.
hade han tills han avgick med pension efter ca 20
tj dnste&r.

K. A. Andreasson
N obab

Anton Bengtssort
Bofors

Elid.a Blontberg

John Brinck
Bolors

UVA

tilleriavd.Dennatidnstinnehadehan till 1 febr. 1953,
men kvarstod som konsulterandepi Konstruktionskontorettill sin avg&ngmed pensionefter 32 tjd.nstel.r.
Vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation
fdr 25 tilnsteir.
Bengtsson,Axel lulius, (fddd 17 juli 1879,pension
20 dec. I9t3), anstl.lldesfu l9o5 vid Nydqvist &
Holm i Martingjuteriet,ddr han arbetadei mlnga Lr,
tills han civerflyttadetill Fcirridetsom frirridsarbetare.
Avgick med pension efter ca 48 tjdnste&roch erhijll
vid Nohabs l0O-&rsjubileum1947 medalj och gratifikation f& 42 FLr.

Bergqaist,Gustaf Ad.olf, (todd 3t a:ug.188L, pension 31 jan. I)54), bdrjade arbeta i Martingjuteriet
vid Nydqvist & Holm 1921, arbetadesenareca 2 ir
Anrlreasson,Karl Aagast, (f6dd 7 juni 1.894,peni Plitslagerietoch Maskinverkstaden,
de sistairen som
sion 22 okt. t953), anstllldestu 1,920vid Nydqvist &
stddare.Han rdknade33 tjdnstelr, ndr han slutade,och
Holm i Plitslageriet och har senarearbetat som filare
fick vid Nohabs lO0-irs.iubileummedalj och gratifioch monteringsarbetare
i Monteringsavdelningen
samt
f6,r 26 tidnste&r.
kation
pi Kontrollavdelningen.Vid Nohabs 1O0-&rsjubileum
1947 erh'ollhan medalj fcir 27 tjdnsteir och var siledes
Blornberg,Ernilia Elida, (f'6dd 2) aug. 1891, pen)3 ir i bolagetstjdnst, ndr han avgick med pension.
sion 1 jan. 1954). Fru Blomberg anstilldes den 15
dec. 1931 pi Ulvsunda Verkstdderskontor som stiBengtsson,Anton Moody, (fddd 17 sept.1888,penderskaoch innehadedennasvsslai ca 22 6.r.tills hon
jan.
1,954).Anstdlldesi maj l92L som maskinsion 1
slutademed fcirtidspensionpi grund av sjukdom.
arbetarei Rcirverkstaden
vid Bofors efter att tidigare
ha varit konstruktrjrvid STAL i Finsping. I jan. l)22
Brinck, lobn Fritiof , (fddd 7 mars 1889, pension
blev han konstruktcir p& Konstruktionskontoretoch ut2l jan. 1954), anstdlldesden 1 okt. 1910 i Bofors som
ndmndesi jr:Jr 19311il1 avdelningscheffcir Marinararbetarei Hlrdverket, men flyttade direfter till Ka-
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Ed.uardEriksson
Bof ors

G. A. Faltin
Bo'fors

Hjalrnar HenriAs.ron
N obelArut

E. A. Hjelnt
Bo'fors

nonverkstadensfrdsaravdelning,ddr han blev arborrare. Vid jubileet 1946 erholl han medalj och gratifikation fcir 36 tjiinsteAroch riknade siledesca 44 er
i bolagetstjlnst, ndr han slutade.
Erihtson,EdaardEtnanuel,(fddd 9 jan. 1887, pension 1febr. 1914), arbetadefr&n maj 1904 till april
1906 som gjuteriarbetarei Stilgjuteriet i Bofors. Aterkom i jan. 1913 som byggnadsarbetare
pi Byggnadsavd., iiverflyttadesi aug. r9l9 till St&lgjuterietoch
arbetaded2irtill mars 1927. Frin sept. 1928 till sin
avglng med pensionefter sarnmanlagica 42 tjansteitr,
var han trlarbetare pi Byggnadsavd.Erhcill vid jubileet medalj och gratifikation fcir 31 tjdnstelr.
Faltin, GastauAdolf , (fddd 7 jan. 1887, pension1
{ebr. 1954), anstdlldes
i Bofors i sept. 1918 och har
hela sin anstlilningstid, 35 2rr,arbetati olika sysslori
St&lverket,som hjdlpsmiltare, gritvigare, uppvdgare,
vagnvdgarem. m. Vid jubileet 7)46 mottog han medalj och gratifikation frir 28 tjdnste&r.
Gefuert, Mauritz Eugert, (fddd 23 aug. 1878, slutade 17 jan. 1954). Anstdlldesden 15 sept.lplp vid
Ulvsunda Verkstider som filare och ldrnnadedenna
befattning av ildersskdl och vid uppnidd pensionsilder den 77 ian.
Gi)tberg, Oskar Edrin, (fddd 16 maj 1886, slutat
31 dec. 7953), anstllldes 1948 som stddarei Kanonverkstadensfr;isareavd.ddr han de senasteminaderna
till sin avging arbetadesom godsfraktare.
HenriAston, Ga:taf Adolf Hialmar, (fodd 9 jan.
188!, pension 30 dec. 1,95)), blev 1902 smedhantlangarevid Nobelkrut och arbetadedirefter som smed
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UVA

O. E. Gi;tberg
Bolors

G. L. Hagg
Bofors

Oskar lansson
Bofors

M,taritz Geftert

7907-L915, di han rjr.erfcirdes
som
till Rd'rapteringen
verktygsarbetare.
Ar 19t1 blev han fcirman p& denna
avdelning,civerflyttades1938 till Spirljusavd.och utnlmndes 1941 till verkmd.stare
vid Ammunitionsavd.
Denna tjinst innehadehan till irsskiftet, di han avgick
med pension efter ndrmare 52 hrs tj2inst. Ar 1p28
erhcill han PatriotiskaSdllskapetsmedalj av 2:a storleken, vid jubileet I)46 gratifikation fcir 44 tjanstelr
och den 21 dec. 1953 storamedaljen.
Hjelm, EduardAlexius, (fddd 6 jan. 7887,pension
1 febr. 1954), anstllldes i j:uni L934 i Transportavdelningenvid Bofors som lossningsarbetare.
P5"denna
avdelning arbetadehan hela sin anstillningstid, de
senasteminaderna som stddare,tills han efter 20 irs
ansthllningstidavgick med pension.
Hdgg, Gn:taf Leonard,(fddd 21 jan. 1S89,pension
1 febr. 1954), anstdlidesredan er 1902 vid Bofors
som smideshjdlpare
i Smedjan.Ar 1906blev han smed
och utndmndesi okt. 1934 tlll frjrman i Smedjan.Vid
jubileet erhcill han medalj och gratifikation ftu 44
tjlnsteir och den 4 nov. 7953 medalj i 1:a storleken
frjr de 51 tjinsteir han uppnitt innan han avgick med
Penslon.
f ansson,OskarValdernar,(fodd 1 jan. 1887,pension 1 jan. 1954), anstdlldes
vid Bofors i april 1900
som gjutgodsrensarei Stalgjuterietdir han arbetat
strirredelenav sin linga anstdllnrngstid,
frin maj 7943
som gasskdrarei Renserietoch senaresom borrare i
Grovbearbetningsavd.
Ndr han slutade med pension
rdknadehan )3 tjdnsteir och mottog vid jubileet 1!46
medalj av 2'.a storlekenoch den 4 nov. 1953 medalj
av 1 :a stodeken.

O. A. I on:son-Lindttall
Bofors

G. V. Karlsson
Bolors

Ernil lobansson
Bofors

And.er:Kiill
N ohab

Bofors

G. A. Kailston
Bofors

lohan Landberg
Bofors

Sigurd Nilsson
Bolors

fran:

llmtl

Kdflsson

lonron-Linduall, Otkar Araid, (fodd 1 dec. 1886,
pensionL dec.1953), anstllldesi aug.1916 som svarvare i Kanonvetkstaden,d6r han hela sin anste[ningstid, ca.373.r, arbetat,de sista 3 iren som avsynare.Vid
iubileet 1946 erhiIl han medalj och gratifikation fiir
30 tjiinsteir.

Karlsson,Gu$af Viktor, (fitdd 16 nov. 1,884,pension 1 jan. 1954), anstdlldesi juni 1915 som ftjrr&dsarbetarei St&lgjuterietvid Bofors. Denna sysslainnehade han hela sin anstlllningstid, ca.38 3r, de senaste
10 &ren dock p& Centralfd,rridet. Vid jubileet L946
erhdll han medalj och gratifikation fdr 31 tjZinsteir.

lohansson,lohan Emil, (fddd 14 febr. 1884,pension 1 febr. l9t4), var lren L9o6-L9rG anstllld vid
Villingsbetg, som di dgdesav AB Bofors-Gullsping.
I okt. L929 anstdlldeshan som jordbruksarbetarei
Bofors och kom i sept. 1933 till Byggnadsavd.som
renhillningsarbetare.Han utnlmndes senaretill renhillningsfdrman, vilken tjlnst han innehadetills han
avgick med pension efter ca 33 tidnstelr. Vid jubileet
1946 mottoi han medalj och gtatifikation f6t 25
tidnsteir.
Karisson,Frans Emil, (fttdd 30 jan. 1887, Peosion
30 jan. 1954), b<irjadearbetai april 1901 vid Bofors
som grovarbetarepe Byggnadsavdelningen'I april
l)17 }verflyttadeshan till Valsverket som valssvatvare, vilken sysslahan innehade tills han avgick med
pension efter ca 52 tjdnstefu. Vid jubileet erhijll han
medalj och gratifikation fijr 44 tjansteltr och den 4
nov. 1953 storamedalien.

Kiill, AndersAlexander,(fddd 8 april 1.886,pension
L jan. 1954), anstilldes fu 1922 som fdrr&dsarbetare
pi Huvudfcirridet vid Nydqvist & Holm, och arbetade
sammanlagthos bolaget ca 32 3.r,de senaste&ren som
ordningsvakt pi vaktavdelningen. Vid Nohabs jubileum 1947 mottog han medalj fiir 25 tj?instelr.

Karlsson,Gu:taf Adolf , (f6dd 19 febr. 1885, pension 1 jan. 7954), anstdlldesi maj l92l som verktygsslipare & Verktygsverkstadeni Bofors, dverflyttades
ddr
1930 som urverksapterarep& Urverksverkstaden,
han arbetadetill uppn&dd pensionsilder och till ca 32
tjdnsteir. Vid jubileet L945 erhlll han medalj och
gratifikation fiir 25 tjdnsteir.

Lundberg,lohan Eduard, (fddd 28 jan.1889, pension 1 febr. L954), anstdlldesi mars 1913 som montiir
pi Kanonverkstaden.Utndmndes i juli 1924 som fiirman pi Skjutfiiltet, dlr han de senaste&ren,fr&n febr.
1946 till uppnidd pensionsilder, tj?instgjorde som
Vid sin avglng rlknade han
ammunitionsfcirestindare.
ca.45 tjd'nste&roch mottog vid jubileet medalj och
gratifikationftir 38 tjlnsteir.
Nilston, Sigurd.Iaar Emanuel, (fddd 6 sept. 1886,
pensionI jan.1954), anstdlldesi aug. 1,933Pi Byggnadsavd.vid Bofors, ddr han hela sin anstdllningstid
eller ca 20 3.r, arbetat som snickare och trdarbetare.
Avgick med pension I jan. L9)4.
Sjdbolnt.,Ture Herberl, (fddd 28 aprll 1884, slutade 1953), anstilldes fu 1940 som fcirest8ndarep?t
Emballageftirridet vid Nobelkrut och innehade denna
sysslai ca 13 I'r eller till den 30 nov., d& han slutade
pi grund av ildersskil.
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G RATULE RA

E,of,oraoerken

April.
I. Andersson,Ester Linnda, Stiderska
2. Sundin, Nih GustaaRagnar, Fdrman
8. Karl.rson, Karl Bertil luliu, Fdrman
9. Haglund, Rudolf Natanael, Gdtfraktarbas
9. Oaringe, Nih Valdus, Triarbetare
12. Emanuelston,Erik Otto, Ugnsskdtare
76. Niltton, Dauid, Monteringsarbetare
17. Forsell, Nils Hugo, Verktygsavsynare

t949
1933
t937
rg27
t939
1934
19r2
1919

M.j.
7. Schuartz, Karl Tbore, Fdrman
L928
L947
9. Saiird, Karl Augusl, Skalare
lj. Bergstedt, Annie Maria Linnda, Stlderska 1938
19. Hedberg, Erik Halaar, Svarvare
L937
19. Lartson, Greta, Std"derska
1944
2I. Zander, Herman Emanuel, Konstruktdr
I9l9
23. lonsson,Karl Albert, Vedglrdsarbetare
1934
24. Eriksson, Oskar, Bilfijrare
1946
25. Hantmartlrdm,SaenKarl Didrik, Konstr:dr 1929
Juni.
8. Andertton, Bror OtAar, Svawarc
12. lansson, Gunnar Emanuel, Gdrdelpressare
14. Lindberg, Karl, Yalsinpackarc
1,6. Berglund, Einar Elias, Avsynare
L7. Aberg, Birger Eloa, Smed
2r. Fri&, Karl lVilliant, Synare
26. Ljungberg, Karl Hjalmar, Mek. reparatdr

28. Larsson, Herbert Gunnar, Maskinformare 1949
1918
30. Zettergren,f ohn Elou, Modellsnickare
Nobolhrut
April.
1924
18. Herlufuln, Bror Anton, Ftjrman
20. Tdrnblom, Ernst Martin, Angpanneeldare l94l
Mai.
1929
14. lern, Gustao Sigfrid, Apparatskdtare
22. Piper, Karl lYalter Franz, lnstntmentrep. Lgrl
L926
27. losefron, lohan Helmer Ferd., Ulllsare
it'ohrr,D
April.
L922
2. Karlsson, Gdran Oskar, Fiirman
l95l
3. Nilron, Erih Adrian, Godsdragare
12. Guilafsson, Herrnan Valemar, Traversskijt. 1923
Juni.
2. Biiirklund, Harry Gustaa 4., Bonarc
i. Karltton, Karl Vilbelm Tage, Fllare
14. Klint, Anders Herbert, Frdsare

1927
1937
l9t5

UYA
Muj.
L9. Carlsson,Birger Alrik,Yerkmdstare

1943

Tldrr,D,ohnr,oerken
Juni.
i. Berghaist,lotef Edoard, Bonoplexarbetare l95o

1 9 1 8 Wedooerken
1937 Juni
1,929
6. Andersson,Gufiao, Svetsare
1929
L934
1946
1947

l94O

o

BRHW,AIIA
Till Signaturen " SpAttan" .
Eder fr6,gahamnade i papperskorgen,di den
ej rorde nigot aktuellare problem. En av de sakkunniga, som fick f.rigan for yttrande, anseg
dessutomatt dven sjdlva signaturenvar inaktuell.
Numera talar man inte om "Spdttor" lingre, det
skall heta "Bdltrosor".
Adolf Welander
UVA

Herbert Sj6holm
N obelkrut

lYelander, Adolf Magnus, (f.6dd 30 mars 1880,
pensionL6 jan. 1954), anstdlldesi jan. 1.932vid Ulvsunda Verkstlder s&somverktygsarbetareoch filare pl
Verktygsavdelningen.Denna sysslainnehadehan hela
sin anstd.llningstid,ca 22 Zr, tllls han slutade med
Penslon.
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Till Signaturerna "Obseraat)f', "Pldgad
bastt,ttEn sorn stimplar",ttMdssldJ" och ttBodsBeatatt.

Frigor och svar publicerasi ndsta nummer.
'Bois-Beata"
Red. vore tacksamom
ville uppge
namn och adress'
Red.

-DIN MEMORIAffi<
i$;$
;i

E. A. lY. EAman
Bofors

E. E. Eriksson
N obelArut

Curt Erihsson
tr eadtet Een

froland. Hagntan
lY edaaerhen

Alexander fohansson
Bofors

Hans fohansson
Tidaholmsaerken

Vihtori KaPanen
Bofors

A. E. Karltson
Bofors

Ekman,Elu Alice lYilbehnina, (f6dd 25 maj 1910,
ddd 29 okt. lgll). Fru Ekman anstilldesvid Bofors
i jan. 1946 som stdderskaoch innehadedenna syssla
till sin bortging.
Erikston, Erik Ed.uin, (fddd 1 nov. 1903, ddd 10
jan. L954), arbetadei Bofors pi Stilgjuterietsrenseriavd. 1929-1938. Sistndmnda1r civerflyttadehan till
Nobelkrut, ddr han arbetadepi Transport-och Byggnadsavd.ttll 1946. Han var sedanpi F-avd. t|ll 1949,
dlrefter ct I Lr pi Byggnadsavd.och kom 1950 till
Ammunitionsavd.i Sdby,ddr han arbetadetill den 5
vid en explosioni samband
febr., d& han svirt skadades
med pressningav lyssats.Vid sin bortging rlknade
han 25 ir i bolagetstjinst.
Eriktson, Curt Olof Werner, (f6dd 7 juni 19L2,
ddd 25 juni 1953), anstdlldesi mats l94O som kokillgjutare pn Kokillgjuteriet vid \Wedaverkenoch blev
2 ir senarerensarepi Elektrongjuterietsrensaravdelning. Hdr arbetadehan till sin bortging.
Hagman, Roland.Eduard, (fitdd 25 nov. 1912, ddd
23 dec.1951), anstdlldesden 1 okt. 1934 p2'\7. Dan
BergmansLZittmetallgjuterisom lagerarbetarepi metallfiirridet, utndmndes i mars L946 tlll frirman p&
Kokillgjuteriets smiltaravdelning och dverflyttade
1947 t1ll Efterkalkylavdelningensom kontorist. Denna
sysslainnehadehan till sin bortging.

lohansson,Alexander,(fitdd 17 nov. 1896,dod 21
nov. 1953), anstilldes vid Boforsverkeni aug' 1944
som gjuteriarbetarei Stilgjuteriet och innehadedenna
sysslatill sin bortging.
lohansson,Hans Axel Roland, (fddd 16 sept.1922,
dod 12 dec. 1953), anstilldesvid Tidaholmsverkeni
febr. 1938 somplitslagarlirling och blev senarefrasare
i Maskinverkstaden,vilken sysslahan innehade vid
sin bortging.
Kapanen,Vihtori, (fddd 2t okt. 1925, d6d 2 jan.
1954), kom till Bofors i ja.n.1952, ddr han anstdlldes
som martinarbetare i Stilverket och innehade denna
sysslatill sin bortglng.
Karlsson,Axel Eduin, (fddd 12 jan. 1897, ddd 28
nov. L953). Anstdlldesi mars 1913 som smideshjdlpare i Smedjan,men iiverflyttadesenatetill Rdrverkitaden som borrare.Vid sin bortging kunde han rdkna
ca 40 tjd,nsteir och erhcill vid jubileet p46 medalj
och gratifikation fcir 33 tjansteLr.
Liussi, Gino, (fddd 1 jan. 1905, d6d 3 dec. 1953),
anstdlldesi i:uni 1952vid Bofors som frdsarei Kanonverkstaden.I aug.sammair civerflyttadehan till H?irdverket som eldare.Denna sysslainnehadehan vid sin
bortging.
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;

Gino Liussi
Bolors

G. A. Skllkuist
N obelhrut

Axel Lbfgren
ll

eaol'erReil

Ldf gren, loban Axel, (fddd 23 p215 18-84,ditd 16
nov. 19fi): anstdlldesi febt. r94r p& \Tedaverken
som giuteriha;ntl^ngarcp& Elektrongjuteriet och blev
i mai-1953sandblestrare
Pe sammaavdelningsrenseri'
vid sin bortging.
han
innehade
syssla
Denna
Skyllhuitt, GustauAdoll, (ftidd tz maj 1897, d<id
samt 191830 dec. 1953). Arbetade l9l5-I9L6
dr 6verSistndmnda
Bofors.
i
1924 vid St&lgjuteriet
flyttade han till Nobelkrut, der han arbetadei eter&tlrvinningeni Nya Krutbruket.Dennasysslainnehade
han hela sin anstillningstid vid Nobelkrut. Vid jubi-

leet 1946 erhcill han medalj och gratifikation ftir 31
tidnsteir och rdknadesilunda nirmare 38 tjdnste&rndr
nedladeSkyllkvist
han gick bort. Inom arbetarskyddet
ett mycket frirtj2instfullt arbete, icke minst sisom
skyddsombud| 24 et. Han var ocks&en av dem, som
erhdll Fcireningenfcir Arbetarskyddsfcirtjdnsttecken,
di detta fcirstag&ngenutdelades1950.
Seiaer,Bror Henry Olof, (fddd 3 jan. 1899, dcid
26 jan. 1954), anstdlldesi aprrl 1937 vid Bofors som
I jan. 7)42 blev han
f6rridsbitriide i Centralfcirrndet.
forman pi sammaavdelningoch innehadedennatjinst
till sin bortging.

l{y skyddspristEivling
som hjiilpmedeli,arbetarskyddsSkyddspristZivlingar
p.opuqu.riu.t 2ir vid Nobelkrut av ganskasent datum.
be" fiirstu startades1 jlli 19,2 och pigick till &rets
slut. De anstdlldaindeladesi 20 avdelningaroch tdvlingen gick ut pi att, jnmfrirt med den senaste10-irspeiode-n, istadkomma en sdnkning av olycksfallsfreku.ts..r. Startenblev inte sdrskiltlyckad.Genomsnittligt steg frekvensen och endast nigra avdelningar
tyitades sinka den. Sammanlagtutdelades1100 kr' i
priser. Under l9r3 upprepades tdvlingen efter i
huvudsak sammaregler. Fdr att gtira tdvlingen rdttvisareuppdeladesdock avdelningarnaefter olycksfallsfrekvenieni tvi grupper.Resultatetav fjolirets tlvling,
som present".ut pi annan plats (sid.. ), blev
betydligt bittre och medfrjrde att 1) av de 20 avdelningatna kunde redovisasdnkt frekvens.Prissumman
till ndra 4000 kr.
uppgick
'bit
kun kanskesynasrndrkiigt, att efter endastett
och ett halvt ir infcjraen helt ny tdvlingsform.Erfarenheternahar dock hunnit visa, att den tidigaretdvlingsformen inte varit helt iyckad f6r en industri av
Nobelkruts karaktdr.Tillverkningarna 1r spridda i en
stor mdngd ofta smi arbetslokaler.Detta gcir det svirt
att skapi naturiiga tdvlingsenheter,som kdnner den
rdtta samhcirigheten.Avdelningarna kan ocksi ha
drabbats av ett antal olycksfall i tdvlingsperiodens
btirian. Man har di bedomt chansernaatt fFLnhgra
pengar sotn smi eller obefintliga och det har sedan
varit svirt att mobilisera nigot sttirre intresse fijr
tdvlingen.
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Henry Seiaer
Bolors

Yid l{obelkrut

Nir nu CentralaSkyddskommitt6ninbjuder till en
ny skyddspristivlingunder 19)4, dr det i forhopptri.rge.ratf den nya tdvlingsformenskall tilldraga sig
ett bkat intresseoch sporra till nya krafttag fdr en
fortsatt sdnkningav olycksfallsfrekvensen'
Arets skyddspristdvlingdr kanske ingen tdvling i
vedertagenmening utan mera en premieringav olycksfallsfritt arbeteunder viss tidsperiod.Antalet tdvlingsenheterhar utdkats frltn 2o till 32 genom en uppdelning av de stcirreavdelningarna.Hur tdvlingeng&r till
regler och bestdmmelser'
framgltrav nedanst&ende
T iialin gtregler.
1. De anstillda indelas i 32 grupper enligt nedanstiende tabell.
2. Grupp, som utf6rt sitt arbete olycksfallsfritt en
viss tidsperiod,erhiller Premie.
Periodensliingd framgir av tabellen.Den bestdmmesav antaletanstdlldai gruppenoch avdelningens
olycksfallsfrekvensunder den senaste 10-irsPerlooen.
4 . Premienutgcir 20 kr. fcir en olycksfallsfriperiod.
Uppnis tvi olycksfallsfriaperioder i f6ljd, utgir
frir den andra perioden 30 kr. Fiir ytterligareen
period i foljd och samtligaddrefterfoljande utgir
10 kr.
t . Alia olycksfallsom anmdlestill och godkdnnesav
f6rsikringsbolagetmedrdknasi tlvlingen.

Sp eciella bestdmmelter.
Intrlffat olycksfallhdnfdrestill den gruPP,somden
skadadetillhiir. Drabbas en anstdlld av olycksfall under den tid, som han d.rutlinad till en annan gruPP,
rdknas detta oty&sfall till den grupp, som linat vederbiirande.
Son- och helgdagar inrdknas icke i antalet olycksfallsfria arbetsdagardven om hela gruppen arbetat.
Olycksfall,som intrdffat pi sidanadagar,skall analogt
ddrmedinte medriknasi skyddspristdvlingen.
Premiernautbetalasvid tdvlingsirets slut och tillfallei den klubb, som de anstdlldainom gruppen"tillhiir. Klubbarna d:gerrdtt att fritt f6rfoga tiver intjdnta
'Dremier.
Gruppens stZillningi skyddspristlvlingen kan fdljas
pi en markeringstavla,som finnes uPPsattp& central
plats inom gruppensarbetsomride.
De olycksfallsfria periodernasldngd kan dndras
varje kvartal om antalet anst[llda inom gruppen dkat
eller minskat meradn IO /o.
Intrlffat olycksfallskall snarastm6jligt anmdlastill
arbetsbefdletoch fdrbandsplatsen.
Tvist betrdffande tolkningen av tdvlingsreglerna
avgtires av Centrala Skyddskommitt6n.
TABELL
6uer gruppindelningen och de olyck:fallrt'ria
periodetnat liingd.

Errorderligtantal

'lni',lei;tl"

omrattar
Grupp
1 N B ) Grupp Kanmert
Grupp Persson
2 N B ) Grupp Svensson,
70 ...
3NB
4NB 71
79...
5NB
6 N B 90, 93
7 N B P1, mfrlaru.(NB 5)
8NB 92 ...
9NX
10 NVA, NU 8-10, pressar
11 NVA, N D 1 , N D 3 - 6 . .
t2 NVA, TU I-3
T3 NVA, TU 7-LO
14 NVA, NU 24-37, NU 41
I'
NVA, tdndmedelsavd.
16 NVA, TU 4-r. NQ 11-13 . . . .
17 NVA, TU 11,NQ 20
18 NVA, RA 1-2 (utom verkst.) . .
19 NVA, }vrigaRA
20 NVD
2I NVF
22 NVK 20, krutapt.
23 NVK 20, BZ och torkhus
24 NVK 20, dvriga ngl.-krutavd. . . . .
25 NVK 21, NC t-3, NC 5, NC 14,
NC21,F4...
2 6 N V K 2 l , i i v r i g an c - k r u t a v d. ... . . .
27 NZN, H 1-3, lackullsfabr.. . . .. .
28 NZN,R1-3,S5.....
29 NVT
r . fl. ........
3 0 N P 1 0 - 1 6 , a a k t em
3I Kontor
32 Laboratorier, NZE .

35
25
20
75
o)
30
35
40
30
75
25
40
60
50
t0
55
65
40
4t)

Resultatet av 1953 rflrs
skyddspristiivlingar
Nobelkrut
Under fjol&ret noteradesen sdnkningav olycksfallsfrekvensenffi.n 13,5 per 100 irsarbetare lgr} tlll
10,5. Det dr den ld.gstasiffra som uppni.tts sedan
1945, dFL
frekvensenvar nerei 7,2. Sdnkningenuppgir
till drygt 22 %. 13 av de i tivlingen deltagande20
avdelningarnasd.nkte,i jdmfd,relsemed den senaste
1O-irsperioden,
sin frekvens.En sd.rskildhonnrjr skall
ges den civilkemiska avd. (NVF), som segrade i
grupp I. Avdelningen hade under &ret endast ett
olycksfall och en frekvenssdnkningfrin 16,2 till t,3.
Nedanstlende avdelningar erhrill penningpriser i
tdvlingen:

GruppI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Civilkem. avd., NVF
Springimnesavd.,NVD . ..
Byggnadsavd.,
NB 5
Elektriskaavd., NX
Nc-avd., NVN .
Brisansavd.,
NVA 2o-2, . .
Snickarverkst.,NB 9L . . . .
TransportavN
d .B, 7 0 . . . . .

Grupp II
1. Kontor
1.
2.
3.
4.

A n g c e n t r a l eN
r ,B 7 t . . . . .
Vakter, stid. m. fl. . . . . .
Amm.-avd.,RA .
F c i r r i dN
, P 10-16 .....

Sinkningsprocent

92,0
62,4
30,8
24,0
1,2,8
11,8
6,7
5,8

100
100
63,7
2g,T
)4

2,

Prissumma
kr.

I.096:4O
382:90
396:40
1 8 3 :t74: 1 4 2 :I O
10:70
1 8 :7 0

4 6 2 :287:3 2 5 :2 0
3 7 3 :6 O
7l: 4O

I prissummorna har inrdknats de uppsatta extra
prisen, som skulle utgi om olycksfallsfrekvensen
understeg12 per 100 irsarbetare.
Till samtliga skyddsombudpi. de avdelningar, som
sdnktsin olycksfallsfrekvens,
utg&ren premieav 50 kr.
Sammanlagtutdelasi tivlingen kr. 5.023:40. Prisutdelning dger rum vid Centrala Skyddskommitt6ns
irsmrite i mars.
Ltn

50

r5
20
30
2'
20
1,5
30
2'
20
85
90
55

Boforsverken
Av de 35 td.vlandeavdelningsenheterna ha 31 sdnkt
olycksfallsfrekvensen i fdrhillande till jdmf<irelsetalet
och ddrmed vunnit varierande summor,
De bista placeringarna dro:

GruppA
1. Valsverket....

2. Renseriet
3. Piitverkstaden
4. Valsverk, Kilsta

Kronor
t.209:59
628:23
1 . 0 8 8: 9 6
7 9 5 :0 2

62

-

GruppB
1. Verktygsverkstaden
2. Automatverkstaden
3. Ldrlingsverkstaden
4. Fdltverkstaden

1 . 6 2 4B
: 0
Bro.62
4 3 5 :4 3
5 2 4 "8 2

Grupp C
1. Urverksepteringen
Experimentavd.
Kontrollavd.

265:80
2 4 2 :4 O
2)8:16

De tlvlande avdelningarnaha vunnit en sammanlagd prissumma pi 14.448:09 kr., vartill kommer
kr. Summa
pris med 4.275:skyddsombudens
I 8 . 7 2 3 :0 9 k r .
SkyddsarbetetL953 resulteradedven i sinknirt'g av
som enligt fcireliggandestatistik
olycksfallsfrekvensen,
Motsvarande
blev 7,18 olycksfall per L00 &rsarbetare.
siffra ir 1952 var 7,45. Antaletolycksfallhar ddrmed
sjunkit ffiLt 259 hr I9)2 ttll 253 fall under fjoliret.
Av dessa2)3 ha dock 41 intrd,:ffat
pi v?igtill och frin
arbetet. F<iljaktligen har endast 2I2 skadefall intraffat

Sernesterhernrnet

19/6-27/6
. 2t/6- 3/7
3/7-1o /7
. 10/7-17 /7
. 77/7-24/7
.24/7-3I/7
.3I/7-7/8
7/8-14/8
.74/8-21/8
. 2I/8-28/8

De medlemmar,som soker 1:sta och 2:dra
perioderna, erhiller vistelseunder midsommarhelgen. Hdr blir det en forlingning av semestervistelsen.De, som vill vistaspi Storon 14 dagar,
da
bor undvika att sokaunder ordinariesemester,
det alltid dr svirigheter att placera alla.
Utbytessemesterkommer even i ir att ske i
vanlig utstrdckning.De semesterhem,
somutbyte
sker med, dr SKF:s och Nohabs, beligna pi
vlstkusten, SKF Hofors och Katrineholm har
ett utanfor Gdvle och ett utanfor Nykoping,
samt ASEA:s som ligger i Mdlaren. Till vart och
ett av dessasemesterhemfhr vi 5 familier. Ut-
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Under iret har ett d<jdsfall
direkt pi arbetsplatsen.
intrlffat i Kilstaverkenoch ett invaliditetsfallvid Boforsverken.
i jznuari 7954.
Skyddstj2inst
Gunnar Granholm

Storiin

restaurangoppnaslordagen
Semesterhemmets
den 19 juni. Samtidigt borjar M/S Marianne att
g5. sinaordinarie turer varje dag. Arets semestervistelsepi Storon blir uppdelad pi to perioder:
1 : s t ap e r i o d e n. . . . . . . .
.
2:dra
,7
.
3:dje
,,
4:de
.
,,
.
5:te
,,
.
6:te
,,
.
7:e
,,
.
S:de
,,
.
9:de
,,
.
10:de
,,

31/ 12. Srdplatna prt SAyddspristd.ulingensntarkeringstaala aid
NobelArats labriksport f|ljdes ned stort inlre.rse.De bleuo iu
ocksi Aortare iin under tidigare 3r. Boforsforo Tillman.

siisongen
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over detta antal kan vistelseerhillas for flera,
om ansokanbegdrestill annan tid dn resPektive
foretags ordinarie semester.
For dem, som onska semestrai Norge, kan
genom uppgorelsemed Oslo Jern- och Metallarbeideres Feriehiem ordnas med vistelse i
Langebit, som ligger vid Oslosemesterhemmen
fjorden, eller \Teiubriten beldgennorr om Oslo.
Upplysningar ldmnas av exp. Ansokning om
skall vara inldmnad till Storons
utbytessemester
exp.,Vattentornet,Bofors,fore 15 april.
Arets fordndring pi Storon ar, att Tidaholmsverkens arbetare ingitt som medlemmar i
Storonstiftelsen.Bolaget har stdllt en summa
pengar till forfogande, for dessaskall sex stycken sportsugorbyggasmed sex bdddar i varje.
Denna utokning dr glddjande och vi hilsar
Tidaholmarna vdlkomna i stiftelsen.
For ovrigt kan ndmnas, att sedvanliga atangemangkommer att ordnas,sisom utflykter med
M/S Marianne, underhillning, dans, fisketurer
m. m. Efter hdnvdndelse till forestindaren
arrangerasdven enskildam&ltider for foreningar
och sillskao.
Som synes,Ir dei vdl sorjt for alla som vill
besoka vir o och si sdger vi "Vdl mott pi
Storon sommaren19J4".
Stordnastiftelsen.

JUT,KORSORDET
Julkorsordet1953 vlckte tydligen stort intresse,ty
ovanligt m&nga lcisningar inkommo, de flesta med en
ldngre eller kortare fcirteckning dver limpliga ord till
nr 2 vigritt. Det fanns tydligen ml.ngaord pi 3 bokstdver och i i mitten. M&nga tdvlingsdeltagaref6rsiikte
passain ett 80-tal ord genom att fiiresli fiirkortningar
p& idrottsfcireningarex. AIF, BIK, CIS o. s. v. Nigra
kZindadylika fcirkortningar kan naturligtvis godtagas,
men nir nigon ftireslog Idrottssillskapet Atlas pi
litet tveksam.
Sturkd (AIS) blev redaktionskommitt6n
Vi tackaemellertidfd,r det storaintressetoch meddela
nu prislistan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
t2.

Fru LisbethBerglund,KKN, Bofors (s1408).
lng. Harry Elfvik, KKF, Bofors (80121).
Brukstj.-manIvar Karlsson,A, Bofors (80283).
Exp.-f6rest.SvenM. Eriksson,PE (80140).
Krutbruksarb. Sture Forss6n.F-avd.. Nobelkrut
(5rr39).
Civiling. E. Boisen Schmidt, NVF, Nobelkrut
(75440).
Frisare Einar Sunnemar,Tidah.-verken (5072).
Ing. GdstaGauffin, KKZ, Bofors (80165).
Krutbruksarb. Arne Dahlstrdm, NVK-21, Nobelkrut (54465).
GodskiirareEric Franklin, VT, Bofors (29oL).
KontoristAndersKarlsson,PB, Bofors (80760).
Frijken Ruth Ortendahl, Korresp.-avd.,Nohab
(T 352).

Extraprisetfcir de flesta orden till 2 v&gratttogs av
andre pristagaren,ingenj6r H. Elfvik, fdr 160 ord,
samtliga acceptablaoch med utfcirliga kommentarer.
Pristagarnagratuleras'
Redahtionen

Lueiafest i Tidaholm
Avd. 6ri vid Tidaholmsverkenhar iterigen
avhillit sin kombinerademaskerad-och Luciafest. Att tillstillningen dven denna ging blev
mycket lyckad kan intygas. Tillstdllningen ser
ut att bli institution om man skall doma av det
stora intressesom visadesflera veckor i forvdg.
Att man ocksi istadkom minga fina effekter i minga fall med mycket enkla medel - med
avseendepi forklddnaden framghr ju av bilden.
Att nigon rAkade, av misstag eller inte, fista
peruken med Bostik, ger v'al vederborandeett
oforglomligt minne av demaskeringen.

Dec. Aad. 611:s Lucialest, Tidaholm. Det glada giinget biir
oaan f|restiiller 't'r. a. Eje Gustausson, Ingrid Blom, Gunnar
Bjursell, Henry Lindberg, Anna lobansson ocb Bertil Johansson. Foto Stig Collin.
lz/12. Lucian Mdrta Glstausson ned tiirnorna Hagar Holmrluist och Anna-Greta LundbAcA, TidaholntsterAen, i nrtgot
"taiuelaktigt"

musihantslillskap. Foto Stig Collin.

Killstad 1954. Nermans Trycksaker92598
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Redaktionskommitt6
GoSTA ANDRE,E,Fil.kand.(FRK)
Representant f<ir avd. 24 av SvenskaIndustritjlnstemanna-Ftjrbundet
Expedittir
GILLBERG,
Representant fiir Bjcirkborr-rs Fabriksarbetarefackfdrening

ARNE

F c i r m a n( Y 2 0 )
LINDAHL,
Representant f6r Avd. 153 och 281 av SverigesArbetsledarefiirbund

RAGNAR

S v a r v a r e( V R 9 0 )
NILS SODERHoLM,
Representant for Avd. 76 av Svenska Metallindustriarbetarefcjrbundet
Direkt<ir (NT)
\TAHLQUIST,
Representant fcjr AB Bofors ledning

ARVID

Redaktdr
EGIL

och ansvarig utgivare

F i l . l i c . , S o c i a l k u r a t o r( E P )

LONNBERG,

Redaktionsutskott
Nohah
JOHN LAR SSON, Huvudskyddsombud
f6r Nydqvist & Holms Verkstadsklubb
Representant
BENGT MOSSBERG, Servicechef
Representantfdr SIF Nohabs fciretagsklubb
OTTO SKILD, Verkm6stare
fdr NohabsArbetsledareklubb
Representant
UNO TELL, Ingenicir
fcir Nydqvist & Holms AB:s ledning
Representant
Tiilaholmsoetken
CARL SJOGREN, Montcir
Metallindustriarbetaref<jrbundet
fcir Avd. 153 av Svenska
Representant
THORE JOHANSSON, F<irman
(SAFavd.70)o. Tjinstemdn(SIFavd.19)
fcirArbetsledare
Representant
EVALD MOLIN, Korrespondent
ledning
fcir AB Tidaholmsverkens
Representant
Wedaoerken
GUNNAR AXELSSON, Elektriker
verkstadsklubb
fcir Sv.Metallindustriartretarefcirbundets
Representant
f6r Efterkalkylavdelningen
CARL BERGQVIST, Fcirestindare
fciretagsklubb
Representantfcir Sv. Industritjdnstemanna-Fcirbundets
JOHN GAU, Gjutare
gjuteriklubb
Representant
for SvenskaGjutareftirbundets
GOSTA LIN DH, Chefmetallurg
Representantfcir AB V. Dan Bergmansledning
SVERRE NICKLASSON. F<irman
Representantf<!r SverigesArbetsledarefijrbundsfciretagsklubb
AVA
G O STA FRED RIKSS o N, Fcirs:iljningschef
Representantf6r SIF-klubben
HARRY O. SANDBERG, Kamrer
fcir UlvsundaVerkstdderAB:s ledning
Representant
BERNHARD STOHR, Svarvare
fcir UVA:s verkstadsklubb
Representant

Niista nummer

av B'pilen'

nr 2 7954, utkommer omkring den
Alla bidrag, text, teck15 juni. ningar, fotos, allt lika vllkommet,
bor vara redaktionen tillhanda senast den 10 maj. Adress: B-pilens
redaktion, AB Bofors, Bofors.
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lSft bagorn hdgt och klinga, odn!
De gamla gudar leaa iin
i strd,lande lokalero
i slrdlande lokaler!
Ja, sA sjring lundastudenterna retta! -

med

ndr statsministern iterinvigt

Akademiska

Fiireningens

{estsal i

mel och glddjen stod hiigt i tak. Hijgt
i npdrlemortaketn -

lystaket -

av

Bo{ors glittrande plastglas Bonoplex.

Lund liirdagen den 3 oktober 1953.

Om man den natten slog klackarna i

Visst var lokalerna strilande!

taket, var det fiirl&tligt. Fiir iivrigt:
Bonoplextaket hiller - h&ller stilen

I fest-

salen strAlade det som frin klar him-

och hiller mittet!

Arlcitekt Hans Bergstr\rn, Atelj| Lyhtan, Ahus,
har lormgiuit och leaererat lystaket.

kM
AB BOFORS, ]\OBELI(RUT
Bonoplexfabriken

I(ARLSTAD

1954. NERMANS

Tidaholm

TNYCTSATEN

S25%

Bilaganr t titt&a.

TIIt}IIIIGIiiR OEAI{STiiLtDA
I}I(lM
B0F0RSK0ltcERlrEll

nr 1 11954.

FRAN
FURETAGS
NITI|I
NDE
R}IA

Nr l . 1954

Boforsverken
Fiiretagsnimnderna vid Boforsverken hdll, under ordfiirandeskap av
herr Ragnar Olson, mlndagen den
1 mars 1954 sitt fcirstaordinarie sammantrdde f<ir iret.
Konjunkturliiget.
Dl disponent STijkander av sjukdom blivit fiirhindrad komma tillstddes, fdredrcg herr Ragnar Olton
nlgra av disponenten gjoda anteckningar iiver konjunkturldget.
"Enligt sedannigon tid f<ireliggande siffror fcir importen och exporten
under 1953, har resultatet fijr detta
lr blivit bdttre In vad man rdknade
med fd,r ett lr sedan.Importdverskottet uppgir till nlgot dver 500 milj.
kr., vilket innebdr en minskning mot
1952 med c:a 300 milj. kr. Om man
medrdknarde s. k. osynligainkomsterna av frakter etc. fdreligger f& t953
ett dverskott, vilket bl. a. visar sig i
en ftirbdttrad valutareserv. I frirsta
hand torde exporten av skogsprodukter, som blivit stcjrre dn man vlgat
rikna med, Ivensom en nigot mini're
import av bl. a. brdnslen samt ldgre
importpriser, ha medverkat till den
fiirbittrade handelsbalansen.
Ytra aff.drermed dolladlinderna ha
utvecklats gynnsamt, med ett underskott i handelsbalansen
av endast 150
milj. kr. mot 500 milj. kr. t952.Handeln med Sterlingomridet har virdemdssigt sett varit av samma omfattning som 1952. I handeln med Visttyskland har uppstitt ett betydande
underskott med i&e mindre lin 600
milj. kr. Brasiliendr vlr stdrstahandelspartner i Sydamerikaoch omsdttnlngen i vardera riktningen har uppgaft till 300 milj. kr. Affirerna med
Argentina ha varit synnerligen obetydliga. Handeln med Finland har reducerats hdgst v?isentligt. Samma ir
fdrhillandet med dsteuropa, vilket i
sin tur sammanhd.nger
med de dsteuropeiska llndernas visentligt minskade inktip av varor i Sverige.
Enligt Kommerskollegii statistik
har import och export av viktigare
varor haft friljande omfattning: TacJ<-

jirn och tackj2irnsgjutgodshar importerats ftir 50 milj. kr., medan exporten av samma varor uppgitt till 60
milj. kr. Importen av smidbart jdrn
och st&l motsvarar540 milj. kr., medan exporten av dessa varor uppg8"r
till 650 milj. kr. Maskiner ha importerats f6r r miljard kr. och exporterats fdr 900 milj. kr. Exporten ay
malm, fdr 900 milj. kr., har varit n&got mindre in iret dessfdrinnan.Samma ?ir ftjrhillandet med trdvaror, massa och papper,betriffande vilka varor
exporten uppgitt till 3,1 rniljard kr.
Importen av stenkol och koks har
icki uppgitt till mera d,n 523 milj. kr.
mot 825 milj. kr. 1952, samt av olja
870 milj. kr. respektive890 milj. kr.
Sedan fiiregiende fciretagsnlmndssammantride har inte kunnat fiirmirkas nigra stdrre fdrlndringar i konjunkturerna. Alltj?imt talas emellertid
om en lingsam forsvagning av htigkoniunkturen i U. S. A. I och med
att kvalietsstilet fr. o. m. den 1 maj
innevarande ir kommer att omfattas
av Montanunionen, komma vlra m6jligheter att exportera stil att bli v?isentligt f6rsvirade. Frin svensk sida
ha vi silunda all anledningatt bevaka
vira intressenbetrdffande de importtullar, som Montanunionens ld.'nder
komma att tilllmpa mot land icke anslutet till unioneri.
Det fdreligger vissa osikerhetsmoment fdr den nd.rmasteframtiden ifr&ga om sysselsdttningenvid bolaget.
Vad betrdffar krigsmaterielenkan man
fdrmirka en begynnande minskning
i beHggningen. Fdr det civila stilet
hoppas man pi nigot st ndr ofdrlndrad tillverkning och sysselsittning.
Emellertid rtder en mycket hlrd priskonkurrens pi detta omride, och det
ir d?irfcir en nddvlndig fiirutsdttning
f6r bibehlllande av en ofdrlndrad
sysselsittningatt priserna kunna ytterligare sinkas. Detta i sin tur fdrutsdtter 6kad arbetsintensitetftir nedpressande av tillverkningskostnaderna.
I ffigan om tillg&ngen pl arbetskraft kan sdgas,att det pi flera hill
ailtjnmt rider brist pi vissakategorier
yrkesarbetare.
Vad ang&r bolagets nybyggnadsplaner riknar man med att snarastiiverflytta hejarsmedjans virmebehandlingsavdelning till Kilsta fdr att dd.r-

med sparatransporteroch tid och till
den indan skall smedjanssiidra flygel
helt utbyggas.Valsverket bdr sA smlningom kompletterasmed en eller tvl
dragbdnkar frir kalldragning och riktning av valsat stingstil. Vidare iir det
erfordedigt att utflytta vdrmebehandlingsavdelningen fiir valsverksprodukter tiil Kilsta, dven om planerna pl
genomfdrandet av denna itgird flr
ansti nigon tid. En ny seghlrdningsugn fcir valsat stingst&l har emellertid
redan anskaffats, och denna kommer
att provisoriskt insdttasi vdrmebehandlingsavdelningeni smedjan.Di ingpanneanld.ggningen pi Kilsta icke
rdcker till, skall anlZiggningenkompletterasmed en ny S.ngpanna.
I ijvrigt f6religga icke nigra planer pt
ytterligare utbyggnad i Kilsta. Angpanneanldggningeni Bofors kommer
att kompletterasmed en ny ingpanna
fiir istadkommande av iinskad reserv
av elektrisk kraft vid evenhrellvattenbrist. I Bofors planerasvidare en ny
monteringshall i VK 54 ivensom n&gra smd.rretakombyggnader.Hirutiiver
iro fdr dagen'icke nhgra nyanld.ggningar i Bofors aktuella".
Direktdr Wablsteen f6,rklarade. att
han med hlnsyn till dagens lZige p&
stilmarknaden icke sige helt optimistiskt pi f fi.gan om mdjligheternatill
full belZiggninginom de avdelningar,
som framstillde det civila stllet. I
valsverket vore silunda f6r dagen beldggningen bet?inkligt 13.g,och man
miste, om icke nya order inflyta, rdkna
med permitteringar inom detta verk.
Oueringeniir lYahlberg llmnade en
orientering om den nuvarandebel?iggningen i de olika metallurgiska avdelnifigatna. Beliggningen motsvarade
silunda produktion i
ME under 3 mLn.
MV
3 veckor
"
Gcitverket
MVK ,, 7
,,
Mediumverket MVK ,, 7
Amnesslipning
3
,,
I dvrigt vore ldget i
MSK: god bel?iggning
MS: normal
MP:
,,
,,
MG: d&lig
,,
MH: normal
MZ: mycket dilig bel?iggning.

Vad betriiffar MSK torde denna avdelning fcir viss specialtillverkning
inom den nd.rmastetiden behriva cika
arbetsstyrkan. Den nya avdelningen
MRK ?ir Innu s8. linge inte fnrdigbyggd, men torde man kunna rdkna
med, att produktionen skall komma
iging undir virens lopp och fcir denna produktion fordras anstdllning av
ett antal specialarbetare.

om arbetstillging och tillg?inglig arP3' tfi.ga av herr Gdsta Nilsson f6,rbetskraft samt undersdkamiijligheter- klarade daeringenj6r lYablberg, att
na att anvlnda den redan anstd.llda den ingenjdr och de btda fijrm?in, som
personalen,innan det bleve fr8.ga om svarat fdr driften i MZ, alltjd.mt vore
att s6ka arbetskraftpi annat hill utom knutna till denna avdelning. De voro
orten. Frtn bolagetssida kan man mcii- sysselsattamed viss civil tilverkning,
ligen invinda, att vissaav de arbeten, och frtn bolagets sida hyste man den
varom hir vore frlga, kriva sdrskild fdrhoppningen, att denna tillverkning
yrkesskicklighetoch att man av denna si sm&ningomskulle kunna yttedigari
anledninginte kunde besdttade ifrigautvidgas.
varande arbetena med ovan arbelsHerr Gerbard Nilron framhcill i
Herr Eduin Carlron ansig, att boanslutning till den av dveringenjd,r kraft. Aven om detta till viss del kan laget icke fijrfarit riktigt vid permitvara riktigt, torde det med god vilja
N7ahlberg llmnade redogdrelsen f6r
teringen av de kvinnliga arbetarna
beliiggning i bl. a. gdtverket, att denna frln bida parters sida vara m<ijligt att inom VA 80. En del av den permittepersonal
omskola
viss
fcir dessa arvid f6regiende fiiretagsnimndssamrade personalen,som dgnat sig lt avmantride angivits till 3 veckor, medan betsuppgifter. 3om e*"mpel p& m6j- syningsarbeten,borde ha kunnat anmotsvarandesiffra idag vore 7 veckor. ligheterna att anvlnda perional kunde stillas i den nya avsyningsavdelningHdrav borde f6lja, att liget idag vore ndmnas, att en reparatiir i valsverket, en, VA 35. Hdr hade silunda intrdfmindre prekdrt an f& 3 minader se- som komme att berdrasav eo eventu- fat, att dldre personalblivit permitteell inskrdnkning i driften, mycket vdl
dan.
rad, medan senare anstdlld personal
borde kunna anvdndasfdr monterings"
fitt stannakvar i tjinst.
H?irtill framhcill d.ir eAt iir lY ah/st een, arbeten.
att man hittills inom valsverket till,6ueringenjdr Bengt Strdmberg forHerr Giitta Nilsson framhcill. att .klarade
verkat betydandekvantiteter valsat stll
i anslutning hiirtill, att man
pi lagerorder och med nuvarande la- bolagsledningentidigare ldmnat upp- frin bolagetssida, dl VA 3j inrdttaget,'i.r exempelvissmedjansbehov av gifter om den slmre bel?iggningen des i oktober fdreglende ir, innu inte
vilken i sin tur vore avhdngig av de kunde bediima,
material utan n&gon nytillverkning i
huruvida permittekonjunkturerna. Man kun- ringar inom VA 80 skulle
stort sett t?ickt fdr c:a 4 mlnader fcjrsd.mrade
bliva akf ramilt. Man kunde s8lundainte vidare de blott hoppaspi en snar frirb?ittring. tuella. Permitteringar av personal infortsdtta med att investeramera pengar De arbetare,som berdrasav driftsin- om VA 80 hade s&lundainte blivit
i lagertillverkning. 7 veckors be[igg- skrd.nkningar, bdra ha fijretrddesritt akfuell fdrrdn i januari m&nad. Av
ning motsvarade silunda idag den till nya arbetsuppgifter.Vid permitte- det sagda framgl,t, att det varit nridverkliga beldggningen.
viindigt att anstl.lla ny personal inom
1i.ng bitr man vidare taga hiinsyn till
bl. ^. anstillningstiden och lociala Y A 3 5 .
Herr Ragnar Olton erirrradeom, att fcirhillanden.
under sista tiden uppstitt vissa sysselDirekt6r lYabltteen frambdll, att
Direktiir lYabltteen erinrade om. omplaceringav arbetskraftfrln VA go
sdttningssv&righeter,sdrskilt vad g2iller den kvinnliga arbetskraften. Slatt huvudavtaleb
ochf <iretagsndmndsav-till VA 35 inte varit praktisktmdjlig,
lunda hade tillhopa 26 l<trinnliga ar
talet innehilla reglerna f-iir, hur man med hdnsyntill att man inte redan-uibetare i VA 80 blivit permittErade. skulle fcirfara vid permittering, samt der sistlidna hcisten kunnat fcirutse.
Aven den manliga arbet'skraftenhar att bolaget f6ljt dessaregler. Vad be- hur beldggningeni VA 80 skulle bliva.
berdrts av vissa driftsinskrinkningar,
trd,ffat fdgan om vissa specialarbeten Fr8.n bolagets sida har man alltid bemen dessbdttre har denna arbetskraft inom bl. a. MRK, kunde man inte an- m6dat sig om att hilla personalen sA
hiftills kunnat insdttas i andra arbets- std.lla annat d.n kvalificerad personal linge som mcijligt i arbele, i hopp om
uppgifter. En trlkig f6ljd av ompla- fdr dessa arbeten. Hd.r erfor'dras sialt nya bestillningar skulle inflyli och
cering i arbetet vore emellertid, att lunda specialarbetare med sirskilda ddrmed personalen beredas iortsaft
i&e yrkesarbetare,som i ackordsarbe- kvalifikationer, dock icke i nigot std,r- arbete. Detta dr fdrklaringen till, att
te lyckats komma upp i ett relaiivt re antal.
man inte ansett sig bdra varsla om
gott frirtjiinstlrige,ofta i sambandmed
petmitteringat inom VA 80 s& l&ng
Herr Eduin Carlsson framhdll i
d,verg&ngtill ett annat arbete erhd,lle
tid som 2 mlnader i fdrviig.
sdmre fiirtjdnst. Det uppstlr diirvid frigan om eventuellt f6rekommande
ofta sv&righeterfdr en sidan arbetare permitteringar, aft det fdr bolaget bor- F or sI ags uer ksarub et en.
att omstd.llasin livsfiiring efter detta de vara angeldgetatt behilla den personal, som varit lingst anstiilld.bet
Direktiir lYahlsteen meddelade,att
simre inkomstldge.
Fd,rslagskommitt6nvid sammantrd.de
Med hd.nsyntill eventuellt fiirest5- m&sted.venfijr bolaget vara virdefullt
ende inskrdnkningar i driften pi vissa att fi behllla denna d.ldrearbetskraft, den 19 februari I9)4 behandlat 24
hill, skulle man fr&n arbetarhiil d,nska och borde man sllunda fr8n bolaqets olika fcirslag.18 av dessafd,rslaghade
inkommit under ianuari-februari inen orientering om det fcireliggandear- sida gciraallt fdr att omskoladen [erbetskraftsbehovet.I fdrsta hand vore sonal, som ber6rdesav inskrinknins- nevarande ir, medan 6 av fcirslaqen
tidigare varit uppe till behandling rien
det av intresse att erfara, hur bolaget arna i driften samt dirigera denna til
dmnade tillgodose behovet av arbets- nya arbetsuppgifter i.rom bolaget. bordlagts fijr ndrmare utredning. Av
kraft i de nya avdelningarnaYA 27, Emellertid miste man frin bolagets de nimnda 24 f6rslagen ha 12 ansetts
VK 59 och MRK. Frin arbetarh&ll sida i god tid planera fdr s8dan om- 'drda beldning, 5 bordlagts f6r vidare
skolning.
utredning, medan 7 ansettsicke bijra
hyste man den frirhoppningen,att si
stor del som mcijligt av den personal,
Direktdr lYablsteen frirklarade, att beldnas.
som kommer att berdras av inskrd.nk- man frin bolagets sida skulle beakta
Notarie Sidbolm erinrade om den
ning i driften, skall kunna placeras i
de synpunkter, som framhlllits i fdkampanj fdr den s. k. aktiviseringen
nu berdrda avdelningar. Bolaget borde gan om permittering och omskolning av fciretagsnimndsverksamheten
som
silunda giira en noggrann utredning av Dersonal.
startadesfiir drygt ett Er sedan. Fd,r-
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In{enitir Vamstad framhiill, att de
sonalenanvdndesp& ett effektivt sltt.
iom bertirts i skrivelsen, f0rts
friso:r,
ansprlk
tagesi
Fdrst nir varje ans-t?illd
rrlial'av
medlemmari SIF redan 1947
sina
och
fltmlga
fijr
sin
till grinsen
kvalifikationer, kan man siga att per' iamt ddrefter fdrekommit i olika sammanhang. Fiireliggande skrivelse skulsonalen iir fullt utnYttjad.
le tterge de tankegingar och synpunkhand
fiirsta
i
biir
Analogt hirmed
personal inom f6retaget ter, som framfijrts till SlF-styrelsen.
tills[nels
man
tilliara"talas'och befordras vid tills?it- Fr&n SlF-ledningens sida vore
oT:
att
bolagsledningen
om,
iivertygad
nlgot
platser
krdva
som
tandet av
till
kommit
som
tankegingar,
le
fattai
pi
Vi
fiirutsltta
kvalifikationer.
hiiere
sammanI
detta
i
skrivelsen.
uttryck
qoin gronder,
att AB Bofors till fullo
-betydelsen
hdrav. Visserligen hang kunde nimnas, att man frin de
i"nser
den
har man inte alla ghnger handlat en- anstaldas sida mycJ<etuppskattat
nlgra
f&
bolaget
som
ligt ovan antydda riktlinjer, men bo- kursverksamhet,
laget har ofta deklarerat sitt intresse &r sedan anordnat i personalledningsfiji saken och har iiven tillZimpat frigor, och det vore synnerligeniinskvdrl aft man kunde fortsdtta Pi den
dvlika befordringar i praktiken. Vi
a?itfOt ifrin- att fftgans lijsande inslagna vdgen med denna verksam"iga
endast dr av organisatoriskart och att het.
ett handlingsProgram behdver utarDirektdr N ord.qaitt fiirklarade, att
betas.
det vore riktigt vad som sagts i den
En oersoo. som redan kinner bolaskrivelsen angiende den
fiiredragna
eets drganisation, dess personal samt
och dess
arbetspsykologin
moderni
ioecielli arbetsfiirh&llanden inom fiiindivi
av
av-betydelsen
kladiiggande
r'etaget,har ofta blttre fiirutsdttningar
sjiilvf<irverkligande
till
mOltigitet
dens
att iltta sig in i nya arbetsuppgifter
i sitt arbetesamt angiende de fiir fiireoch glida in i dndrademilj6fiirhillantaget och individen gemensammainHertill fcirklarade direktdr lf,/ahl- den p& ett smidigaresdtt, in om han
Nimnda fdrhillanden gZiller
trJssena.
ttreen,att sedan ett 6r tillbaka en sam- vore-helt obekant med boforsftirhlloch det ir
arbetstagarkategorier,
alla
manstillning ijver beliinade ftirslag dilandena.
hos alla att strdva
iinskan
en
sdkert
komgenom
Ofta kan en anstdlld
stribueratstill de olika avdelningarna.
efter ett sidant Program.
Det vore emellertid miijligt, att denna plettering inom ett litet avsnitt av sin
I tivrigt beriires i skrivelsen i husammanstdllninginte nttt alla, som irtbildniig meritera sig ftir en hiigre
FL f.rlgor, nimligen miijligvudsak
v-eom
kunde ha gliidje av denna.
befattning. Det vore l?impligt
till befordran inom bolaget
heterna
uppmiirkgjordes
fall
i
si
derbdrande
och den personal, som kommit att
hirpi.
sam
Befordringsmi)ili ghet erna f or
S& vitt vi vet ?iger ingen sYstema- stanna i bEfordringshdnseende'
tjins t emannap ers o nal en,
Under den sista 2O-irsperiodenhar
tisk bevakning rum inom fiiretaget
vill
Vi
frigor.
svensk industri den administrahithbrande
inom
till
ang&ende
lngeniiir KeruPe fiiredrog en
l2implii stort sett tredubblats.
att
en
ftiresli,
personalen
tiva
av
daifor
skrivelse
stiilld
Person'
fciretigsndmndenDetti har fdranletts av den omvandgen n&gon pi personalkontoret,fir i
fiiljande lydelse:
ippdt^e, att nlr en plats blir ledig lingsprocess,som p&gitt inom indu"Bofors den 1 nov. 19)3.
strin, med omliiggning av produktionsiridm f6retaget, underidka i vad mln
en personbefordrankan dga_rum'Sam- metoder, fiiriindring av produktionsTill Fdretagsndmnden
tidft biir man dgna speciell-uPPqelk- program, introducerandetav nya Provid Boforsverken.
iokt.r, nya forsknings- och konstruksamhet &t personal, som under alltftir
En av de betydelsefullastefrigorna
i
befordringshlnstilla
st?tt
tionsuppgifter etc. Samtidigt hat ut.
tid
line
bg;
fiir tjinstemannapersonal utgiir
ldmpingen
kanske
finns
Det
vecklingen medfiirt en fiir?indring i
r..[d..
fordringsmiijlighelerna. Utsikten till
till,
vederbiirande
plats
flytta
fcirvaltningspersonalens sammansdttatt
lig
befordran och- bittre anstdllningsvill'
emellerman
kan
glng
mingen
ning, genom att man i allt h<igregrad
min
kor ?ir en av de kraftigaste drivfj?idgenom
arbete
vederbiirandes
mist anstdlla exPerter p& olika omratna till iikade anstrdngningar och tid berika
arbetsfiirdndringar i
riden. Aven den gruPP av Personal,
organisatoriska
biittre arbetsinsatser.
riktning. som [gnar sig &t arbetsuppgifter av
effektiviserande
och
ratonell
har
Den modernaarbetspsykologien
Till sist vill vi framfiira ett iinske- mera rutinmissig karaktir, har blivit
ett fiirtjiinstfullt sltt klargjort beom blttre information i personal- vdsentligt sttirre. I Bofors torde mer
mil
av att tillgodose Personligf.rLgor samt att dessa d,n 30 ,/o av arbetsuppgifterna f<ir
administrativa
hos de anstillda (gemenp& ett si tidigt tilnstemdnnen vara att h[nfiira till
limnas
upplysningar
individui
ansvaroch variation
och helst innan rutinbetonat arbete.Det m8stevara en
miijligt
som
stadium
awlgda proportioner).Individens
definitivt av- strivan att undvika att f& en gruPP
dro
iirenden
respektive
ivering fiir en arbetsinsats kan
&ldrandetjinstemln med enbart rutingjorda.
formen
men den lyckligaste
ta- arbete. I Bofors har man f6rsiikt inFiiretagsnimnden
att
anhilla,
Vi
fu&defiiretagoch anstlllda'intrlf.
vidareutvecklar ovan be- f6ra si mycket maskiner som miijligt
mih individeni sitt arbeteberedes ger upp och
probtemstillningar i syfte att inom kontorsarbetet och siirskilt hiliOrdaEn
till sjiilvfiirverkligande.
kortsanllggningen har hlrvid varit
ni en progressiv liisning.
rretagsledningstrdvar dirfijr
fiir Avd.
stYrelsen
av
Pi
uppdrag
av stdrsta betydelse. Vidare strdvar
och kanalisera
SlF.
man efter att fdr vissa slag av rutin24
av
med ftiretagets.
Hiigaktningsfullt
arbete, dir si ske kan, anstilla kvinnintresseb&de
lig personal,bl. a. med hlnsyn till den
Elof
Vamfiad"'
de anstdllda,att per-

slagsverlsamhetenhade i detta sammanhang intagit en central stlllning.
At herr Ragnar Olson och notarie Sj6holm hadJdirvid anftirtrotts uppgiften att undersdka miijligheterna ftir
en aktivisering av fdrslagsverksamheten. Som ett led i de &tgZirder,som
kunde vara lZimpliga fcir stimulerande
av fiirslagsverksamheten,hade utarbetats en folder, i vilken angtves syftemilet med och liimpliga uppgifter.fiir
hur man skall
fdrslagsverksamheten,
gi tilf viiga, dl man fitt en id6, samt
och
fiirslagskommitt6ns uppgifter
verksamhet.Texten i foldern vore illustrerad.Det utarbetadefiirslaget iiverllmnades till fciretagsndmnden.
Nimnden besliit civerlimna det fiireliggande ftirslaget till folder till
Fiirilagskommittdn ftjr vidare behandling.
Herr Gdsta Nilsson framhdll, att av
fOrslagskommitt6n belijnade fiirslag
borde gd,rasmera allmint klnda, s&
att dessa komme till stiirsta mtijliga
anvindning inom bolaget.

stdrre omsettningenpi detta slag av skulle fundcra pi, hur detta liimpligen lare och rnera
effektiv. Emellertid
arbetskraft,c:a hdlften av denna ld.m- skulle kunna ske, eventuellt genom torde det vara
mcijligt fdr bolaget att
nar sin anstillning efter 5 i 10 Er i
orientering titl SIF. Dllemot torde minska pi pappersexercisen.
sambandmed giftermil eller av annan icke nigontin g .vala att vinna pE en
Hdrefter ldmnade Ragnar Olson
anledning.
utannonsering
av'llediga platser".
en redogcirelsemed exempel p& hur
Vad betrd.ffarbefordringsm<ijlighe- Direktiir
Nordqvist framhcill vida- ett arbete inom en rnonteringsavdelterna inom bolaget dgnasdenna friga
re, att det finns arbete, som alltid ning pibdrjats efter order fr&n planeall uppmdrksamhet.Si snart en post miste
vara av rutinbetonad karaktdr, ringsavdelningen,genomfrires oih avblir ledig inom bolagetdvervdgsinom och att ocks&
detta miste utrittas. Bo- slutasoch pekadednrvid pi vissabrispersonalkontoret miijligheterna att laget skulle
emellertid hdlsa med ter och svirigheter fcir genomfdrande
omplacera nigon tjdnsteman i denna gladje alla,uppslag
frin de anstdlldas av arbetsuppgifterna pi f<ir bolaget
befattning. Man tar i detta samman- sida om
sidan rationaliseringoch pla- mest effektiva sitt.
hang kontakt med vederbdrande av- nering
av dylikt arbete, att det skulle
delningscheffrir att ndrmarepenetrera ldmna sina
Oaeringenjdrerna Bergendal och
utdvare stiirre tillfredsrncijligheternatill omplaceri.rg.A per- stdllelse
och dirmed iven bii till el,id- B. Strdrnbergankntito till vissa av de
sonalkontoret finns vidare en fdrteck- je fiir
av herr Ragnar Olson givna exemplen
bolaget.
ning dver personer,som anmelt dnoch givo ddrvid en fcirklaring till bt.
skemil om dndrade arbetsuppgifter.
a. den med nuvarande system erforP I anerin gsaerksamh et en t,id
Det dr klart, att rnan i frigor av hdr
derliga pappersexercisen, samtidigt
omfiirmdlt slag miste gi. smidigt fram, Bofors.
som man inte ville fiirneka, att systeoch det kan i normala fall knappast
Herr Ragnar Olton eimade orn, met i vissa avseendenvore tdmligen
bli tal om nigon direkt tvingsdirige- att han, vilket nimndes redan vid fci- tungrott, och att man borde pr<iva
ring av personal, utan miste man f6r- regeende fciretagsndmndssammantrddevarje itgdrd fdr att fcirenkla detsamutsdttasamfdrst&ndpi alla hill. Emel- sisom representant fcir arbetarparten ma,
lertid kan sigas, att man fr&n per- under sistlidna november haft tillfiille
Herr Ed.ain Carlsson iterkniit till
sonalkontorets sida gcir allt fdr att att under nlgra dagar fcilja arbetet pi
sammantrdde
skaffa fram l2impliga kandidater inom planeringsavdelningen.Avsikten var vad han vid fcireg5.ende
framhillit
ang6.ende
planeringsverkbolaget till en ledig befattning.
att bes6ketskulle giva en inblick i hur
Under iren t952 och T9j3 ha jcke planeringsavdelningen arbetar. Aven samheten och tryckte diirvid siirskilt
mindre dn 65 personergenom perso- om det i&e varit m<ijligt att i detalj pi, att man frin arbetarhill hoppades
nalkontorets verksamhet beretts d.nd- fi nigon uppfattning om hur arbetet pi ett fdrenklat frirfarande med den
pappersexercisen.
rat arbete och samtidiet ddrmed en tillgick, hade dock de stora linjerna nuvarandekort- och 'dr'o'
sidana, att
kvalitativ fiirbdttring ai arbetsuppgif- i arbetet kunnat skdnjas. Enligt de Fdrhillandenz idag
varje
arbetare
flr
anvd,nda
allt fdr
terna. Vidare ha under sarrrrnatid c:a uttalanden, som gjorts av avdeliings200 tjinstemdn flyttats till andra av- cheferna pE, planeringsavdelningen, mycket tid med att f.ylla i kort och
delningar med i stort sett sammaar- avseendeammunitionsplanering,verk- mottaga och avllmna dessakort i tidsbetsuppgifter. Utan tvivel har i en tygsplanering och den metallurgiska skrivaduckorna.Det hadegitt si lingt,
stor del av dessasenarefall vederbci- planeringen, fungerade planeringen att varjc arbetarekdnner sig som mer
rande omplaceradetjdnsteman kdnt pi det hela taget utan friktioner. Vad eller mindre "skrivare". Framstdllsig tillfredsstlilld med den verkstdllda ang6l planeringen frir kanontillverk- ningen belystes med exempel, h6momflyttningen, varfiir dessaomplace- ningen brottadesden avdelning,som tade frin plitverkstaden.
ringar lven torde fi ansesha viis ka- dgnade sig hdrit, med synnerligen
Herr Gtista Niluon framhdll, att
raktd,rav befordran.
stora sv6.righeter.De av dveringenjdr det vid minskning
i beldggningenvore
Minga g&nger kan det dock vara Bergendal vid fd,regEendefciretags- sd.rskiltaktuellt att fi si minga arbendmndssammantrdde
hdrutinnan redo- ten sorr m<;jligt utfdrda i
ncidvZindigtatt sdka en innehavaretill
bolagets
en befattning utanfcir det egna bola- visade svirigheterna bekriiftades till
egna verkstdder. Ddrmed skulle man
get. Aven om erfarenheterna inom alla deiar av den personal, som var i nigon m8.nkunna skapa arbeten for
med denna planering.
det egna fdretaget alltid iiro synner- sysselsatt
personal, som annars eventuellt komiigen vdrdefulla, kan det dock vara
Den kritik, som fren arbetarhill vid mer att bli utan sysselsittning. Det
bide nyttigi och ofta ncidviindigt fdr
tidigare sammantrddenriktats emot f<jrekommer alltjdmt, aLt bolaget utbolaget att anstllla folk med kunska- vissaorganisations-och planeringsfdr- placerar arbeten pt annat h8ll inom
per och erfarenheterfrin andra hill.
hiilanden inom bolaget,inneburesom och utom staden och som skd.l hdrfd,r
Icke minst gd.ller detta den personal, tidigare sagtsicke nigot utpekandeav framh&llesbl. a., att en sidan tillverksom kan hd.nf6rastill gruppen exper- planeringsavdelningen
som syndabock ning bleve billigare dn i bolagetsregi.
teff6r pitalade bristf?illigheter. Det dr Med hlnsyn emellertid till att bolaget
rnrijligt, ati planeringsavdelningen under alla fdrhillanden mlste biira siVad slutligen bettaffar cinskemilet
fett klZiskott f<ir en del missfrirhillan- na fasta kostnader,skulle det fiirmodf6n SIF:s sida om bittre informaden,
betriffande vilka ansvareti sjdl- ligen i realiteten zind&i de flesta fall
tion i personaladministrativafrigor,
va verket llge p& annat h&ll. Emeller- icke bliva dyrare att ftirliigga den
fcirklarade ingenjdr Vamstad plt ffi,ga
tid har man frin arbetarhill som bi- ifr&gavarandetillverkningen till bolaav direktcir Nordqvist, att frin &tskildrag till diskussionenunder program- gets verkstdder. Sdrskilt inom byggliga tjlnstemdns sida uttalats d,nskemil
punkten "fiirbilligande av pioduktio- nadsavdelningen ldr det fcirekomma
om en orientering, si snart en tjdnst
nen" velat pitala vissa fdrhillanden, utldggande av arbeten pi andra hill.
skulle nybesittassamt att detta i fcjrsta
som borde vara annodunda. Det har Frin arbetarhill ville min fdresl&, att
hand giillde den personal, som hade
givetvis inte varit mcijligt fdr arbetar- bolaget i fortsdttningen icke utan
mera rutinbetonade arbetsuppgifter.
parten att komma rned n5.gra'direkt tvingande sk?il fdrlade nlgon tillverkHZirtill frirklarade direhtdr Nordpositiva f6rslag, om hur planerings- ning utanfiir bolagets verkstdder samt
clttist, att man frln bolagetssida gdrna verksamhetenskulle kunna griras enk- att nigra
personer i drifien i vafie
I
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Som synesav schemathade tnan en uppstdllda i satntnalokal. Arbetarna
varje
tog
bearbetningsmaskiner
i
iessa
ren linjeorganisationutan stabsavdelningar slsom Planeringsavdelning, dag en promenadf<irbi dessahyllfack
sorn
Arbetsstudieavdelningoch Material- och tittlde efter vilka detaljer
nytillborde
meddelade,
alltsi
och
gendal
ta
slut
Ber
gertii)r
bciriade
0aerin
eller Fcirridsbokfciring.Man hade inatt bolaget med hinsyn till begynnan- te ens Centralfiirrid utan de olika pro- verkas. Sedan de konstaterat detta,
de brisf p& arbeten tagit tillbaka pi
hade sitt mrte- himtade de sjdlva liimpligt material
duktionsavdelningarna
lomotsvaarbeten,
annat h&11utlagda
rial och halvfabrikati eller i omedel- ur det fcirr&dsom fanns upplagt i
kalen och satte igflng med tillverkrande ett par hLlndratusenarbetstim- bar anslutning till arbetslokalen.
Det l8g i allas intresse-att
mar.Det hadevid tidpunktenfcir desEn av de ledandePrinciPernai fci- ningen.
sa arbetensbestdllandevarit nddvdn- retaget var att fdrld'gga ilnsvar och monteringen pigick ostcirt, emedan
digt fiirl2igga desammautom bolaget. beslutanderdttsi lingt ned i organi- man tilldmpadeett gemensamtbonusVad betralfar vissa atter av finmeka- sationensom miijligt. Detta hade man ackord som utgick efter antalet firniskt arbetemiste bolaget under alla uppnitt genom att dela upp fciretaget diga kassaskip.
fiirhillanden bestdlla dessapi annat i si smi ansvarsomriden,att eil man
N&gra tidskrivare hade man ej,
hA[ de bolaget nimligen saknade kunde kinna till och h&lla reda pi allt utan tidfciringen gick si till att ftiregna resurser fdr utfiirande av de som fdrekom inom hans omride utan nrannen hade en bunt tidkort fdr varif.rL gavaratde arbetena.
nigra hj?ilpmedel i form av register je arbetare,vilka var stimplade med
arbetarensklocknummer och namn.
Dir ekt dr W abl il een fiirklarade slut- e[Er andri paPPer. Friretagets chef,
Varje rnorgon fick arbetarenut ett
gedetta
ligen, att man fr&n bolagetssida hade Mr Sixsmith,exemplifierade
av fcirmankort som datumstdmplades
verkliten
en
med
att
nom
ldmfdra
sin uppmzirksamhetriktad pi frigan
kvdllen skrev arbetarenuPP
Pi
nen.
sysselsdtter
som
ett
garage
eller
stad
som
arbete
om alf forlagga si mycket
en 7-8 man. DZir har man ingen ordernummeroch detalinurnmersamt
mdjligt inom bolaget.
pi tidkortet och ldmkomplicerad ordergivning med en antalet timmar
reen
frirmannen, solrl
jdr
till
DahlbeckIdmnade
lngen
massa blanketter fdr beordring och nade in det
doedielsefcir ett studiebesdki Eng- rapportering,fcir diir kan chefen iiver- kontrolleradeoch signeradekortet och
land och koncentreradesin framstillbliit a det ttelaoch ftir d'vrigtvet varje skickadein det till avldningskontoret.
nine dervid i fdrsta hand till ett fijre- man vad han skall gdra sedan han Tidkortet f6rekom alltsi endast i ett
tunt exemDlaroch skrevs av arbetaren
tag i staden Screwsburyvid namn The fitt lite allmdnna anvisningar. Mr.
Chatwood Safe and EngineeringCo. Sixsmithfdrklaradeatt man i stort sett sjiilv. Pi min friga, orn inte dettatidDetta var ett medelstort fdretag delat upp fiiretaget i ett iillrZickligt skrivandetog bort produktiv tid svarade man, att arbetareni alla fall skrev
medc:a 680 arbetareoch 1)0 tidnste- antal s&danasm& verkstdder.Ute i
in i sin arbetsbokvad han hade syssjag
Tillatt
se
tillf?ille
produktionen hade
mdn och arbetsledareanst?illda.
verkningenvar helt inom den meka- just en s&danliten grupp i funktion- lat med under dagen och di tog det
praktiskt taget ingen extra tid att fylla
niska bianschen och uPPdelad Pi 4 Arbetet g?illde hopsZittning av smi
i ett par kolumner pi tidkortet ocksi.
gjorvar
ordnad
kassaskip. Arbetsplatsen
olika avdelningar.I den fiirsta
vagp&
srni
och
bankvalvsutrustplacerades
att
sk&pen
Pi avltiningskontoretjdmfdrde man
kassaskip
si,
des
ningar, i den andra tillverkades olika nar, som under monteringens g8ng att den uppgivna arbetstidenstlmde
i pl&t, den tredje syss- fdrflyttadespi skenormellan de olika med vad som var stdmplat pi, stiimpelftirvaringssk&p
maskinkonstruk- monteringsstationerna.I kassask&ps- eller klockkortetit'rnanavl6ningenutallmlnna
lade med
tioner och i den fjlirde tillverkades drirrarna,vari de ftirhillandevis kom- rdknades.
kompletta gruPper av viss krigsmate- pliceradellsen monterades,ingick en
Sedan tidkortet anvdnts fiir avltihel del maskinbearbetadedetaller. ningsutrlkning slndes det vidare till
att anvlndasi samOrganisationsschematfdr fiiretaget Dessadetaljer var inlagda i hyllfack kostnadskontrollen
monteringslinmed
llngs
uppstZillda
Efterkalkylen
efterkalkyler.
med
nedan.
band
syneshir
utan
man slog
detalj
ej
per
gjordes
produktionsJ
e
n
.
Cheferna f6r de olika
Detalierna tillverkades i olika ma- ihop ganskastora gruPPer.
kallades "Senior foreavdelningarna
skiner sisom revolvetsvatvar,frdsmaman" men hade itminstone i ett fall
Avdelningarna arbetadeefter budskiner, bormaskiner och slipmaskiner get, som gjordesupp i samarbete
j
melfullstiindig ingen d,rsutbildning.
lan ekonornichefenoch resp. senior
foreman. Med antalet produktiva arbetaresom bas,gjordes-uppen kalkyl
6ver hur stor omsdttningenskulle bli
for avdelningen och hur mYcket som
skulle anslis till nyanskaffningat,re'
oarationer och andra omkostnader.
Denn" irsbudget delades sedan uPP
per minad f6r att bli mera 6versk&dIig.
Varie senior foreman fiiljde sedan
m&nad ftjr rn&nadhur hans avdelning
Avd. chef
Avd. chef
Avd. chef
Avd. chef
tig titl i fcjrhillandetill den uppgjorda
(Senior
(Senior
(Senior
(Senior
budgeten. Det var mycket kostnadsforeman)
foreman)
foreman)
foreman)
medvetna och visste precis hur mycket
II
II
pengarvarje tillverkai objekt tillfiirde
audllningen, och likasi vad det innebar, om man skaffade en ny maskin
Fcirmln
Fiirmdn

serskilt fall bereddestillfnlle att yttra
sig om huruvida vissa aktuella arbeten
krinde utfiiras i egna verkstdder.

,rh rrli
F6rmdn

F6rmdn

JTN

JTITT

eller gjorde nigra andra stdana ut- verkades.Detta ansigs av alla i f6re- rnitt6n fcir kanonverkstaden
haft ett
grIter.
taget som en v2ildig pappersexercis! frirsta sammantrd.detorsdagen den 2J
Mlnga g8nger g?illde det ocksi att
Pi denna avdelning hade ocksi se- februari, samt att sammanlrd.detvarit
best[mma omfattningen av verktygs- nior forman ansett det lZimpligt att stimulerande f'dr alla
Darter.Det vore
uppsdttningen ftjr tillverkning av en anstdlla 2 st. assistenter,sotl gjorde nu meningen att
efttr detta fd,rsta
viss produkt. Mi,nga och dyrbaraverk- upp operationslistor och tinkte ut sammantride grupparbetet
inom ingtyg iikade produktionen och fd,rkor- vilka verktyg som skulle anvdndasfiir
enjdr Kempes avdelning inom kanontade leveranstidernamen d,kadeocksi alla svl.raredetaljer. Med andra ord, verkstaden skulle
med det snaraste
omkostnaderna. Sidana avg6randen man hade ddr en arbetsberedning. komma igtng.
fick fattas av dessasenior Toremen, Detta ansigs n6dv2indigt, nir man
P8.ffi,ga av herr Gtjsta Nilsson fijtibland efter samrid med fiirslljnings- fdrsta gEngen gjorde ett svtrt arbete.
klarade direktdr Sfahlsteen, att man
och produktionscheferna, men beslu- De 2 arbetsberedarnasaft i samma
idag
_intel<unde svara pe, hur ldnge
tet skulle de fatta sjilva.
ruffi som fdrmdnnen och samarbetade fdrsdksverksamheten
med gruppsaiNdr en order inkommit till f6rs2ili- intimt med dem.
arbetet borde fortgi samt tillide, att
ningsavdelningen startades tillverkDe principer efter vilka detta f6,re- Fiiretagsndmnden
sjiilvt ?igde taga
ningen genom att en kopia av kundens tag arbetade hade utarbetats av en
stillning till denna fr&ga.
bestiillning skickadestiil vardera rit- gammal erfaren fciretagsledare vid
kontoret och den avdelning, som tillnamn Lewis C. Ord, som under sina
Tidningen "Arbetsgivaren".
verkade det fcirsilda objektet.
sista ir verkade sisom konsulterande
i organisationsfr8gor.Han har skrivit
DireAtdr Nordquist framhdll, att
^ Senior. foreman pA avdelningen
fcirde in bestZillninqeni den levera=ns, flera bdcker, ddr han utvecklar sina Arbetsgivarefiireniirgen
vid sidan om
tabl& han f<jrde civErinneliggande be- id6er om fiiretagsledning och indu- tidskriften Industria, som fiiretags,
stdllningar. Sedan ritningar och de- striell organisation.De tre mestklnda
nd.mndensledamd,ter hittills f8tt eebdr titlarna:
taljfdrteckningar kommit fdn ritkonnom bolagetsfrirmedling, startat"ett
slrskilt tidningsorgan"Arbetsgivaren"
toret satte han iging med att dela upp
Secretsof Industry
arbetetpl sina fcirmln och assistentii.
fdr fackfrigor, sedda ur arbe"tsgivareIndustrial Facts and Fallacies
Fcirst slulle kontrolleras att erfordersynpunkt. Det vore ett iinskem8l frtn
Industrial Frustration
Iigt material fanrrs, i annat fall kdpArbetsgivarefdreningens sida att f&
tes sldant genom inkd,psavdelningen. Principerna hade till?impats vid
d.vendenna tidning
spridd till intres-bolaget
Det material, t. ex. pllt, sorn fanns Chatwoods i snart 4 fu och verkstilseradeparter, och
vore ddrfd,r
i gemensamtlager mlste reserveras, lande direktdrenmeddeladeatt under berett att, om fdretagsndmndsledamdoch det gjordes genom att vederbci- den tiden hade den totala omsdtt- t:*.r
:l 6nskade,prenumererapi errande f6rman mirkte de pl&tar han ningen 6kats till det dubbla medan de forderligt antal exemplarav trdningen
Imnade anvinda, si att inte fijrm?in allmdnna omkostnadernagitt ned frln
fdr distribution till ledamciterna.
SFulfrln andra avdelningar skulle ta av 3ro
le
si
dnskas
dr
bolaget
vidare
tiLL
r9o
berett
%
%.
dem. Fcir dvrigt fcirvaradesallt mateAntalet arbetare hade dkats med att ordna med prenumerationdven fijr
rial tillgdngligt i verkstadslokalen.
Om 6ver 200 man, medan antalet tidnste- styrelserna i vederbdrande personaldet var saker,sornvar sdrskiltdyrbara. min hade minskatmed c:a 60'st.
organisationer.
eller ttr8'vd.rda.f6,rvaradesde i ett
Trots att arbetarantalet 6kat s&
Ndmnden fd,rklarade sig vilja tilll6st utrymme till vilket fdrmannen kraftigt hade man ej behiivt bygga styrka, att bolaget frir ledimdternas
i
hade nyckeln. Som tidigare ndmnts nS,granyalokaler, och detta fiirklaride
fdretagsndmndenrespektivefackfdrefanns varken centralfdrril eiler f6rman med att utrymmena blivit si
ningsstyrelsernarlknlng prenumerera
r8dshokf-iiringutan fiirminnen fick gi
mycket bZittreutnyttjade under det nya pi tidningen "Arbetssivaien".
direkt till sina f6rrid och se efter vi'd
systemet.
Srnt.
som fanns och inte fanns.
_ Siviil hiig som lig inom fd,retaget
Eventuellt erforderliga verktyg f6r
berlttade med f6rtjusning om "systetillverkningen fick senior foreman met", och hur mycket roligare och Tidaholmsverken
bestllla sjiilv hos verktygsfirmorutan- trivsammaredet var att arbetanu ilmFdretagsnlmnden vid AB Tidaror toretaget.
fdrt med fdr 4 tr sedan.
holmsverken hiill sitt fcirsta samman- 14 .n avdelning ansig man det f6r_
Oueringenjdr K lell Stri)mberg, som trdde fcir iret fredagen den 26/2 1954.
delaktigt att ha en egei verktygskoniven besciktdet fciretagingenjOiDahl- P-i. grund av dveringenjcir prollius
strukt6r,
-som gjorde de ritninga'r som beck berdrt i sitt anfdrande.kunde sjukdom leddessamma-ntr2idet
av vice
erfordrades.
till alla delar bekr?iftade av Dahlbeck ordfdranden,berr G. Chrifienxon.
.pq nigot problem uppsrod under gjotda erfarenheternaoch ville siirskilt
tillverkningensgtng, samlidesde per_
trycka pi vad fdrdelningen av ansva- Nya /ec/amdter nz. m.
soner som hade med saken att gitra
ret ned till fcirmZinoch fdrenkling av
och diskuteradeproblemet. Vid ett-be_
De nyvalda ledamdterna herrar
vd,garnafrEn beslut till handline [unarbetningsproblem
\Trangenfeldt, Lundin och Hagstrdm
t. ex. samlades
man de betyda fiir dkad ansvarskdns-ia
och hdlsadesvdlkomna,
vid maskineneller detalien och reso_
liksom rop-pl.untrivsel i arbetet, allt till gagn f6,r en
neradesig fram till en l6,sning.N&era
terna herrar Rolf Karlsson ocli Evald
d'kad
produktion.
rapporter eller protokoll beh6vdeiite
Johansson.Till de avglngna ledam6skrivas, fiit alli som berdrdeshade iu
terna, herrar Sj6gren, Stenholm och
varit med, dven arbetaren,sorn skuile Auriga iirenden.
Gd'te Antonsson samt suppleanterna
gd'ra arbetet.
herrar Eng och Paul Karlison, framSammantrdde med Samarbetsfcirde ordfdranden nd.mndenstack.
- Pi den avdelning som tillverkade kommitt6n.
kanoner miste man, med hlinsvn till
I Fcirslagskommittdn hade utsetts
de statliga kontrollanterna. i" ett
D irektdr lV ablsteen meddelade,att herr Ingvar \flrangenfeldt i stillet fdr
kontrollkort pL vale detali som tillden pi f<irsiikinrlitade samarbetskom- herr Gcite Antonsson, som avsagt sig.

6

Ekonontisk ouersikt.
Vid sammantrddetldmnades den
ekonomiska dversikten av kamrer
lN/redenberg.
Man kunde sd.ga,att det ekonomiska
laget fdga hade fiirlndrats under de
senasteminaderna.Det internationella
konjunkturllget syntes alltjiimt gynnsamt, med tillfredsst?illandesysselslttning och lingsamt fallande prisnivt.
Betrdffande USA, som iu sttr i
fdrgrunden, di det gZillerkonjunkfurbeddmning, syntes de i fdreg8ende
rapport gj orda bedd'mningar
na av ldget
sti sig ritt bra. Kdplusten hiller sig
fortfarande p& en hiig nivt betriffande
siviil kapital- som varaktiga konsum'
tionsvaror.Den pigiende omstlllningen fr&n krigs- till fredsfdrh&llanden
sker i form av s& kallad "flytande
anpassning",vilken sker sektionsvis,
d. v. s. berdr en produktionssektori
taget. Ett optimistiskt uttalande betriffande konjunkturutsikternagjordes
hdromdagenav presidenteni General
Motors,vilken fdrklarade,att st ldnge
de militdra bestdllningarna fl6da i
ofd,rminskadomfattning och Amerikas
industri fortsltter med sina iettelika
nyinvesteringaroch si l2ingebyggnadsverksamheten
fortsd.tter
i sin nuvarande
takt, vore ett konjunkturomslag icke
tdnkbart.
I sitt irliga budskap till kongressen
den 29/l L954 fdrk\arade president
Eisenhower, att vdrlden lugnt kan
gldmma sina farhigor fiir ett allvarlig
ekonomiskt bakslag, ty de regeringen
till buds stiende medlen att stoppa
deflation, som finns och dven eventuellt komma att anvdndas,bdr vara
lugnande s&v?ilfdr utlandet som USA
sjllvi. En del pessimisterpeka pi den
storaarbetsltjsheten
med 2,5 mili. man,
medan andra ej finner detta orovdckande i jlmfdrelse med 1949 8,rs
4 milj. och under l&gkonjunkturen
1932/33 12 milj. Flera amerikanska
experter utlovar en ny amerikansk
konjunktur&tstramningandra halv8ret
1954.
Llget i Viisttyskland priglas av livlig ekonomisk aktivitet, stimulerad av
skatteslnkningar och pttaglig expansion p3.exportmarknaden.
I Sverigekunde konjunkturerna sd.gas vara-r6tt goda innu och n&gon
stdrrefdrendringhade icke intriitide
senasteminaderna. Den h6ea konsumtionen,jdmte den stegradi byggnadsverksamheten
och den gynnsamma
utvecklingenp& exportmarknaden f6r
skogsindustriernas
produkter hademotverkat nedg8ngenpl andra omr&den.
Det glngna irets trd.varuexport var
den hdgsta som uppn&tts efter kriget.
Man ftr faktiskt g3,2o fu tillbaka i

tiden ftir att finna en motsvarighet Lastbilen.
(900.000stds).
Herr Wrangenfeldt plpekadevikten
Inom textil- och konfektionsindustav
att bolagets lastbil utnyttjades p&
rien dr orderbeldggningenpi flera hill
rdft
sdtt och i tillr?icklig omfattning.
ganskagod just nu, men utsikterna fijr
Man hade trott di den nya lastbilen
ndrmaste
dock,
den
tiden te sig
pi
grund av den ijkade utllndska kon- anskaffades,att denna skulle anvdndas
till alla bolagetstransporter,men fortkurrensen,ganska osdkra.
farande anlitadesAllti2inst och andra
Fcjr verkstadsindustrienhade lZiget
utomstiende
ikare i till svnes alltfiir
ej fcirbdttrats, sZirskiltvar det mindre
Atminitone hade
stor
ornfattning.
gott fcir gjuterierna. Det vore do&
detta
varit
fallet
fi.nda
tills fdr nigra
ganska olika inom de olika verkstadsdagarsedan.
branscherna, men avgjort slmre ju
Kamrer lYred,enberg meddelade
mera exportinriktad produktionen var.
Fdr idrn- och st&lindustriernahade att dveringenjdr Prollius funnit det
liget mattats.Den tidigare stora order- egendomligt att denna friga skulle
upp i Fdretagsndmnden. Man m&tte
belZiggningenhade minskat och priserna sjunka. Exporten till ett flertal
ha ont om d.mnen.Lastbilen har enldnder fiirsvtradesav ridande imoort- . dast varit i drift c:a 2 minader. Oroch betalningsrestriktioner
ochpt hem- ganisationenav kcirningarnavar dnnu
mamaiknaden berodde minskningen i viss min pi experimentstadiet.
Tidatroligen pi l?iget inom verkstadsin- holmsverken behdvde en stor egen
dustrierna.
lastbil, men det fanns emellertid ei
Vad industrien betrdffar, hade infullt arbete fiir en chauffiir. Det var
vesteringstaktenddmpatsned betydligt ej meningen att chauff6'ren, dE kdroch i stlllet fdr utbyggnad av produk- ning ej fanns skulle sitta och rulla
tionsapparatenhade ijkad rationalise- tummarna. D2irfdr hade chaufftiren
ring trdtt i f6,rgrunden.
fitt utfiira mtlningsarbete vissa tider
De totala investeringarna i landet pi dagen.A andrasidanvar det omiijhade dock 6kat genom expansion av ligt ati helt undgi parallellkiirningar.
bostadsbyggande
samt dkande investe- Statistiken fd,r kdrninsar visade f6lringar fd'r statliga och kommunala iande siffror f<ir tr,ilrn, milnader
behov.
olika flr.
Den totala industriproduktionen Kcirningmed 1952 1953 1954
syntesuppnt samma nivi som f6rra
e g e nb i l . . . 9 4 1
9 4 3 1 2 9 0k m
8ret. Konsumtionspriseroch levnads- Lejdk<irning
224:- 1716:- 756:- kr
kostnader iro i stort sett ofdrdndrade, Antalhemarbetare... 24
28
17 st
medanpartiprisnivin lingsarrrtsjunker.
Sysselsdttningen
iir hiig och siffrorna
Under den nya lastbilens drifttid
6ver arbetsldshetenmycket liga, ehuru hade chauffdren utf6rt ml,lning 67
hdgre in fjolirsnivtn.
timmar, vilka kom bolaget tillgodo.
En annan sak, som borde p&talas,
I den fdljande diskussionenframvar att den nya chauffdren hide uth6ll herr Cbristenssonatt en viss orosatts frir vissa trakasserierfdr att han
duktionsminskningintrdtt, men i,^n
vlgrade kdra sprit, dl m. m. Sidant
kunde hoppaspt blittre kdpvilja dt de
finge absolutej fdrekomma.
stora lager, som funnits vid 19j3 trs
Herr Wrangenfeldt hade iakttagit
b6rjan, hade fdrbrukats. Det ginge nu
att bolagets lastbil stitt oanvdnd vid
att fE ganska snabba leveranier.- Det
inhemska l2iget hade fdrbdttrats, men vdggen under det att Alltj?inst kom
det rEdde vissa besvdrligheterfiir ex- med lastbil fdr kiirning &t bolaget.
porten. Genom den nya handels6verHen Cbristensson trodde ey' att
enskommelsen med Soviet skulle trakasserierfiirekommit. Vad iil- och
Sverigesexport dit d,kas.Hlrigenom sprittransporter betrdffade, sfi' hoppafjnge bl a. varvenmera sysselsiitning. des han att detta skulle stoppasi den
Gjuterierna hade vissa besvIrlighetei, mi.n det hade f6rekommit. Han acmen nigra problem fdr sysselsdttningen cepterade fcirklaringen att man dnnu
rldde ej fdr nlrvarande.
vore p3, experimentstadiet rijrande
transporterna. Det hir vore ingen
Kamr er lY/rcdenber
g : IfanJelsdverenskommelsen
med Sovjr'. innebar en prestigefriga.Han fann det dock egendkning av utbytei.i vardeiariktningen domligt att sjukvlrdarna skulle organisera transporternaoch tyckte att det
av 200 miljoner kronor. Andringar i
kanske
vore bdttre att fiirrtdsfdrmanvarufijrdelningenkommer att intrd.da
nen
hade
detta uppdrag.
och exportenkommer att tlteraomfatta
lionsumtionsvaror.Vad irnporten beKamrer lVredenberg ansig, att fiirtraffade, si hade Sverige ru ej behov ridsfd,rmannen hade mycket att sti i
av spannmil, men ddremot skulle imfdrut, men detta uppslag vore vdrt att
porten av olja iika.
undersdka.

Semestern 1954.

Herr Chritlentton var ei civerraskad. noplexfabriken. Hen
Niluon
Fackfcireningenhade fitt meddelande hade framlagt ett fdrslaglobn
om viss lokal
av civeringenjtir Strdmberg samt en uppvirmning av materialet i skirmar
skrivelse undertecknad ay direktd,r till gatubelysning, varigenom sivil
Wahlsteen. Man skulle ej sd.ga,att materialsom arbeteinbesparades.
FiirAmmunitionsverkstaden permitterade slagskommitt6nhade fcireslagiten beuian det var riktigare ait i?igaAB Tilcining i kronor 75 -, och detta hadaholmsverken. Om permitteringar de godkints av civeringenjiir prollius.
bleve av i den utstr[cknins man fr;ktade s3.finge man gi lingt ned i an- Auriga iirenden.
stlillningstid. Pe Bonoplexfabriken
Innan sammantrddetavslutadeserfunnes anstdlldamed mytket kortare
inrade
herr Christenssonom ordfcianstdllning. Herr Christenssonhyste
randens
sjukdom och fd,reslog, att
ocksi allvarliga bekymmer [<ir de anskulle sinda en hdlsstiillda p3, Ammunitionsverkstaden. Fciretagsndmnden
Man miste grira allt f6r att ffi. arbete. ning om snarttillfrisknandesamtuppAtt stora och dyrbara maskinerstode draga it kamrer $Tredenberqatt lnoanvdndbarainnebar fdduster qenom kdpa en bok att dverld.mnasIitl tiu"rKamrer lVredenberg framhdll, att rd.ntekostnader
och annat. Man-borde ingenjrir Prollius som en giva. Fdrdet givetvis kunde vara fcirdelaktiqast gi ned med kalkylerna. Folk borde slaget antogs enhiilligt.
E, M.
om Tidaholmsverkenhade samma-se- flyttastill Maskinverkstaden
och Bonomestertidsom AB Bofors, som fcir sin plexfabriken.
del hade faststillt semesterntill L2/7
Hen Kurt Percson hemstlllde om UYA
-31./7. Han lovade att framfciraherr
ett extra sammantrddemed l'riretagsChristenssons
Friretagsndmndenvid [fVA sam6nskem8ltill 6,veringenjcir Prollius och limna beskedsnaiast. ndmndeninnan man gick till itgerJer mantrdddeden 8 januari 1954 f& fdrr tr5gaom permittcringareller dylikt, sta gi.ngen
detta ir. Som ordfiirande
varvid informationer skulle hmnas. fungerade
Beliiggning och syssels)ittning
direktdr L. Odquist.
De anstdlidadr nimligen intresserade
i uerkstiiderna,
av att f& hdra om ldgets utveckling,
Det ekonornisha Diget,
vare sig det ginge till det bZittreeller
1. Maskinver:kstaden.
Direktdr Odqaist framhcjll i sin resamfe.
Ingenji)r Andertson Idmnade uppsum6 <jver det- ekonomiska liget att
Herr Hagstrdm flamhlll, att man ei
lysningar samt visade diaqram dvir
9T man fdrst sig pE konjunkturl?iget
borde undervdrdcraarbetarnapi Ambel2iggningeni Maskinverkitaden. Ari USA under ir L95) och fdrsdkte
munitionsverksiaden.Maskinverkstabetstillgingen var god och ';isadefcir
fdlja utvecklingsskedets[ kunde konden borde beredaarbeteEt s& mEnqa
ndrvara-nde
stateras, att produktionen i Fdrenta
en topp. sistahalviret gtr
som mdjlig av dem som nu vore hodet nedit och naiti ir dnnu -"r. -.".n
Staternaunder det fcirstahalv8ret vatade. Ammunitionsverkstadenhade p&
det kommer sdkerligenfler order. En
rit myckethcig samt uppnitt nya toppsin tid tagit emot folk frin avd. 6Or,
viss skevbelastningri.dde, si att man
s-iffror, vilka riverstego1952-l,rc iar
dt det varit sdmre ddr.
miste flytta 6ver folk till de mest beden.
Iastade maskingruppernafrin andra
Fcir vissa konsumtionsvaror. ex.
som hade mindre att g6ra. Skift be- 3. Bonoplexfabriken.
bilar, miibler, hush&llsmaskineioch
hdvdesi kopiersvarveriochi maskinNy/dn Idmnadeden upplys- dyl. var produktionenc:a 40./o h6gre
-Herr
gtupp 720. Man hade full sysselsd.tt- ningen
dn under samma tid I9r2.
att ingenjcir Kleiner lrur-6oitning i tr, fd,rutsattatt man finge kdra rest pi tjdnsteresa
Denna utprdglade hdgkonjunktur
och ingenjd,rStand,
nigot i fdrv2ig i frjrhillande titt An werth
f<iljdes
besiikte firmor. Sflvitt han f6r.ut, "n- fs,taglig oinsv?ingning
Bofors. Frtn Ammunitionsverkstaden stod, var
arbetstillgingenhittills gan- under det andra halviret och en vihade pi senaretid dverflyttats 2 man ska god. PL
tri'ga iv hirr Christenlson sentlig nedging i industriproduktiooch man kunde taga dnnri nigon, man upplyste herr
nen kunde fcirmdrkas,som bl. a. medNyl6n att han trodde det
beh6vde nZimligenen svarvare.
vara mdjligt att i ett trd,ngt ldge taga fd'rde minskad efterfrigan pi konsumtionsvaror av olika slag. Dessafdrhiln8.gon arbetskraft friln avd. err titt
landen
fdrorsakade iikning av la.gren
2. Ammunitionsverkstaden.
Bonoplexfabriken.
samt ledde i vissa fall U"ll drifisinIngenjdr larlesten: Hdr var ldget
I varje fall ans&gben Cbristenttotz skrdnkningar inom konsumtionsvarudiligt. A,o 3O automaterkdrdes iO, att de 2 man som bleve fristiillda
ge- industrierna.
Bilindustrin,som likaleendastfdr 7 st. funnes arbete,som va- nom Ffysolverkstadens
eventuellaflyttdes visade betydande produktionsdkrade ldngre Zin t. o. m. april minaCs ning skulle beredasarbete
pt Bono- ning under fdrsta halv&ret, synes i
utglng. Man kalkyleradeoch ftirscikte plexfabriken.
motsatstill de iivriqa konsumti,onsvamed si liga ber2ikningsgrundersom
ruindustriernaha lyckats uppritthilla
Kanarer
lY
red
enber
g meddelade,att
miijligt, men det funnei ii mycket cisitt
goda produktionsldge av'enunder
vilt att fi. Man hade dock ei fcirlorat det- dnmr ej var bestdmt om Hysolandra
halv8ret. Bilmarknaden f6rehoppet. Det var emellertid besvdrligt. verkstaden skulle flyttas, men atl det
faller emellertid nu vara m2ittad fd,r
vore
troligt.
emedan de maskiner, rom rnun mdien tid framlt, och.efterfrtgan pfl bilar
ligen kunde fE civilr arbetefijr ockil
har bd,rjat visa vikande tendens med
vore de som AB Bofors ldttast kunde F or slagsuerksarnh eten.
minskning av bilproduktionen som
beldgga. Talaten hoppades, att MaHev Kurt Perron redogjorde fd,r fdljd. Bilindustrin iUSA med sin vilskinverkstadenskulle kunna raqa en det fd'rsta fd,rslagettill fdrbittrad prodiga produktionsvolym har staik Eterdel arbetare.
duktionsmetod,
som komnrit fr8.n-Bo- verkan pi iivriga produktionsgrupper,
Herr Christensson meddelad,e,att
Tidaholms FCO hade enatsom att fd,resl8.allmln semesterundet tid,en5/7
-26/7.
Han hemstdllde, att Tidaholmsverken skulle godkZinna denna
tid, da det ur ml,nga praktiska synpunkter vore ldmpliqt att industrieina
pi orten hade semeitersamtidigt.I ir
hade Tidaholmsverkenockst a-tt tasa
hdnsyn till dem som skulle vistas pi
Storijna. 36 baddar stir till tidaholmarnas fiirfogande och detta innebir
i runt tal att 12 man fr&n Tidaholmsverken skulle vistas ddr en vecka var.
under den tid etablissemanset
hcills
itppet.
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och en avmattning inom denna Produktionsgren m&stedlrfdr leda till en
stark konjunkturfdrsimring inte bara
i Amerika utan i hela Vdsteuropa och
icke minst i Sverige.
Konjunkturutsikterna bedtimasdock
mvcket olika av nationalekonomerna,
o.h hot utvecklingen i fortshttningen
kommer att gestaltasig lir omdjligt att
fiirutsiga. De allmdnna prognoser,
som hittills stzillts betreffande den
ekonomiska utvecklingen fdr 1954,
bdr man dd.rfdr taga med en viss reservation,eftersom lven bland mdn av
facket &sikterna i denna friga starkt
bryta sig. Man hijr faktiskt idag helt
andratong&ngar fr8:nUSA iin fijr bara
ett par m&nadersedan. P& mlnga hill
giir-sig s&lundaden meningen gdllande, att risken f<ir en avmattning i konjunkturliiget i Fdrenta Staterna dr
dverdriven.och man rdknar t. o' m.
med att hdgkonjunkturen i USA skall
kunna besti iven under 19)4' Fiirsiktigheten bjuder dock att man kalkylerar med en successivneddZimpning
av den .internationellakonjunkturen.

I v&rt eget land har konjunkturutvecklingen i sin helhet varit god och
jdmn och betydligt bittre dn man i f6rvd,g vl,gat rlkna med. ProduktionsvoIymen torde i genomsnitt vara ungefdr
densammasom under 1952.
Fcir verkstadsindustrin rlknar man
dock med en nedging i produktionen
av ungeflr 8-9 %. Orderstockarna
fijr verkstadsindustrin ha iivedag
minskat.
Fiir UVA:s del har 1913 varit ett
reitt hyggligt ir, och omsittningen berdknas uppgi till ungefZir 7,) mill.,
vilket ir ca IO /o hdgre in f& L952.
Tyvd.rchar den inneliggande orderstockenfiir slipmaskineravsevdrtreducerats och berdknas ej tii&a mera dn
ca /2 hrs produktion. Detta fcjrhillande ger oss visserligen mdjlighet att
biuda v&ra kunder kortare leveranstider ftjr vira hilslipmaskiner, men kan
L andra sidan ge anledning till en viss
oro f6r hur vi skola f& det fram Pi
htistkanten ifr&ga om maskinproduktionen. Hdrom dr dock omiijligt att
fiirutsdga n&got bestdmt, mycket kan
fcirandra sig till dess. V&r engelska
representant,som tidigare &r placerat
fijrhillandevis stora lagerorder hos oss
i hilslipmaskiner, har under senare
tiden fr[ngitt denna princip och dr fijr
ndrvarandep& grund av aff'dtsldgetei
h&gadatt g6ra n|gra nya uppliigg.
Betrdffande den dvriga tillverkningen ha vi lcifte frin Bofors om nya order
i hydrauliska vdxlar och mekanismer,
varfdr vi rdkna med att si sminingom
kunna dka dennatillverkning.

Fdr Visteuropa har den goda konjunkturutvecklingen i USA varit stimulerande,och den ekonomiskasituationen har i stort sett utvecklat sig
gynnsamt. Exporten har silunda lyckats h2ivdasig riitt vdl, under det att
importen frln dollarl?inderna avsiktligt htllits tillbaka. Produktionen inom
de olika industrigrenarna har visat
stora svingningat - inom t. ex. textilindustrin och en del andra konsumtionsvaruindustrier har en &terhdmtHerr Holmberg vppgav att han
ning skett i hela Visteuropa i j[mf<ihand erfarit att bolaget planeunder
relse med 1952 hrc bottenldge. F6r
tillverkning av en ny
rade
igingsitta
har
utvecklingen
verkstadsindustrin
varit mindre enhetlig, och produktio- meskintyp f6,r Bofors' rdkning. Han
nen under senastetiden visat tecken undrade om det fanns fog fdr dessa
att stagneraeller till och med att av' rykten.
taga. I Frankrike dr det ekonomiska
Herr Ord'fi)randen meddelade,ati
llget mycket bekymmersamt,och lan- UVA gjort en del konstruktionsarbeten
dets betalningsbalansh&rt anstringd. och utredninsar f6r Bofors till en
Uwecklingen i Belgien ir likartad, och maskin och Td,rmodadeatt det var
stillningen i de b&da nyssndmndalindetta som gett anledning till denna
derna har successivtunder L952-53
ryktesspridning.Arendet befann sig
undergitt en stark fdrsdmring.
emellertid endast p& utredningsstadiet
Den europeiska betalningsunionen och tillverkningsfrigan hade dnnu ej
(EPU) har spelat en mycket stor ro11 aktualiserats.
di det gZillt att underlitta betalningsfdrh&llandenai Vdsteuropa.Det kan F 6rslagsuerksam h eten.
emellertid ift|gastdttashuf ftinge EPUOaeringenjdr Sten meddelade, att
systemetskall kunna besti. Man vet ej
fdljande fdrslag behandlats av f.lrriktigt hur den ekonomiskasituationen
slagskommitt6nsedanfdregiende samkommer att gestalta sig i forts?ittmantrdde:
man
Redan
nu
diskuterar
ningen.
m )4, Fr. f ohantson:
Fdrslagsstdllare
inom en del lZinder plt allvar ffigan
w
dnda
Slipning
pi fj?ider till hydom en iterg&ng till en fri valutamarkraulisk
vdxel.
Reg.
nr 24.
fdrhillannad s& snart de finansiella
Fixtur fdr borrning genom centrum
dena ute i vddden hunnit stabilisera
oZ axlar och andra runda bitar.
sig, vilket mitga tro skall intrdffa
Reg. nr 25.
fortare[n som fdn bdrian berdknats.

Diamantfdste med magnetbord fcir
planslipmaskiner.Reg. nr 26.
Fiirslagsstlllarem 35, A, Lund.6n:
Anslutning av vattentank till UHV2 2 1 . R e gn. r 2 7 .
En ndrmare redogdrelse 6ver fijrslagen limnades av fdrslagskommitt6n
i wt skriftliga utl&tanden enligt vilka
fd,rslagenrc 24 och 27 rekommenderades till belcining. Fiirslag nr 25 anslgs
ddremot ej bdra honoreras,d& det i
princip dverensstimdemed en i verkstaden redan befintlig fixtur, som
fanns att tiilgn i handeln. Fiirslag nr
26 hade av kommitt6n bordlagts i avvaktan p& ndrmare undersiikning.
Ndmndens ledamriter ansldto sig
enhZilligt till forslagskommitt6ns rekommendationer if rlga om honorering
av fdrslagen m 24 och 27 samt godk2indebordliiggningen av f iirslagu 26.
Hem Stohr anmilde att han fltt
p&minnelseom ett fcirslag som skulle
ha inldmnats fd,r n&gon tid sedan av
nr 226 Selestam.Han undrade om
deita fdrslag m<ijtigen hade gl<imts
bort eftersom det ej behandlats.
Oaeringenfdr Sten applyste att han
ej kunde erinra sig ha sett nigot sidant
fdrslag, men lovade att undersdka
saken.
Hyrorna i bolagets bostad.s-

fastigheter.
Kassi)r Bartb olf framhiill betriffande det nya bostadshuseti kvarteret
Montdren nr 2 bl. a., att Kungl. Bostadsstyrelsenfcit nyssnimnda fastighet godk?int en produktionskostnad
inkl. kostnad fiir tomt och kreditivtilliigg av tillsammans 568.200:.-.
Den verkliga byggnadskostnadenftjr
fastigheten if.rlga var emellertid betydligt hiigre och utgjorde enligt
byggnadsentrepreniirens slutrlkning
inkl. kostnader fiir vlrme, avlopp, sanitet och elektriska installationer samt
tomt och kreditivavgift tillsammans
795.000:-. UVA hade emellertid
icke ansett sig kunna accepten byggmdstarens berdkningsgrund utan endast gitt med pi att betala en totalsummafiir byggnadenav 693.635:-,
i vilket belopp d& iir medriiknat samtjd.mtetomt
liga entreprencirskostnader
och kreditivavgift.
Enir nigon enighet ej kunnat uppnis med byggmdstaren itfirga om
hade sakennumera
byggnadskostnaden
h?inskjutits till skiljedom. Fflr byggmdstaren sitt beg?irda pris faststlllt,
kommer silunda byggnadskostnaderna
att iiverstiga det av bostadsstyrelsen
godkiinda med ca 225.000:och,
om v&rt kompromissfd'rslaggodkinns,
m e d 1 z 5 . o o o-:.

Vid faststd.llandet av den &rliga vidare ett br2insletilliiggenligt Statens
Herr.Stohr medgav, att det i princip
hyran hade den av bostadsstyrelsen Hyresrids brdnsleklausul (Inkl. I).
var riktigt, att hd,nsyntogs till ridande
godkiinda lZigre produktionskoslnaden Br?insletilliigget utrdknas kvartalsvis
f6rhillanden samt till eventuellt dm(568.200: -) Iagtstill grund, och pi
av_StockholmsFastighetsdgaref
drening mande omstindigheter vid bidragsgibasis hirav hade hyran fdr resp. bb- och Hyresgistfdreningen gemensamt
vandet, men ansig i andra sidan, itt
stadsldgenhetsilunda utrdknats,'varvid och enligt av Hyresridet faststZillda
den metod som tills dato fcirekommit
man kommit till en kostnadav 37:20
IIrunder.
var behdftad med stora svagheter,ndr
pr m2. Frin detta pris skulle dock,
det giillde bidragen frin de anstdllda.
enligt meddelande frin Sto&holms Arbetsplaneringen i de nya
Det fdrefdll rninga gtnger som om bistadsfastighetskontor,tills vidare avgi
dragensstorlek mera berodde pl ve/okalerna.
ett subventionsbidrag motsvarande
derbdrandespopularitet och intinsite2: 60 pr m2, vilket gei ett medelhyresOueringenft)rSten ld,mnad,e
en kortvld insamlingentin pi fdreliggande
v i r d e a v 3 4 : 6 Op r m 2 .
fattad redogdrelsefijr arbetsplanering- len
hjnlpbehov. Det var fdr att kommu
Bolaget har.sedaninflyttningsdagen en i sambandmed inflyttningen i de fram till en blttre ldsning
av problenya lokalerna. Med ledning av en
uttagit en prelimindr hyra, av 35: rnet och stcirrerdttvisa som man tenkt
pr m2 och skall alltsi - s&snart hyres- planritning visadehan hur v-erkstads- sig en uttaxering bland de
anstdllda
ndmnden faststiillt hyresf6rdelningen ledningen tZinktsig lokalernasanvdnd- samt i anslutning hnrtill
iven ett bi* till hyresglsterna S,terbetalaO:40
ning, arbetsmaskinernas
placeringsamt drag frin fdretaget.
pr m2. Nigon iterbdring kan emeller- den allmdnnaproduktionsgingen.
Det besldts att Ffi.ganskulle bordtid icke gd,ras fdrrdn hyresndmnden
l?iggasfcir vidareutredning.
EkonontiskhjAlp aid dddsfall,
ldmnat sitt besked.
Driftskostnaderna fcir fastiqheten
DireAtiir Odquist upplyste, att verk- AAt iu a dr e
"kalkyl
t agsniim nder.
utgdr enligt bostadsstyrelsens
f
stadsklubbeni in skrivLlse fdrt pe tal
33.0eI: och den Sdiga hyresin- ffitgan om bidrag till eftedevande
DireAtiir Odquist erinrade om vad
vid
komsten beldper sig till 3lJoo:-,
dddsfall bland anstiillda arbetare.Skri- som anfrirts i dinna frlga vid fiiregivilket betyderen direkt fdrlust & denna velsen
utmynnade i ett fdrslag, att ende sammantride samt tiveddmnade
fastighet av L.38t: - pr ir. Hiirtill
varje verkstadsanstdlldgenom uttaxe- f6r studium till samtliga ndrvarande
kommer rd,ntaE av boliget tillskjutet
1 ex. av brevkursen "Aktiva fd,retagsring skulle ldmna ett pi fdrhand fixekapital, som ej dr inrlknad i denna rat bidrag samt
att bolaget fl sin sida ndmnder". Avsikten var nu att vaile
kostnadskalkyl. I realiteten limnar
skulle tillskjuta motsvarande belopp nd.mndsledamotskulle studera samt
ailtse bolaget en betydlig subventione- som uttaxerats
ld.rasig resp. brevs inneh&ll och sederhos arbetarna.
ring till hyresgdsterna
i dennafastighet.
Direktd,r Odqvist ansig inte att mera kunna redogdra fcir inneh&llet
Betrdffande de iildre fastigheternai
UVA generellt kunde binda sig fcir ett och helst iven framfdra egnasynpunkkv. Montdren nr 3 si d.rogrundhyrorna dylikt arrangemang.Frirhillandlna
och ter pi de frigor som behandlas i
i dessa helt ofdrandrade allt'sedan hjilpbehovet kunna vara si olika
breven.
i
1939. F6r 2 rum och kdk utgir silunda samband med eft dddsfall. Bolaset
Det dverenskoms,att brev nr 1 till
en lrshyra av 2): - pr m2 och fiir 1 ncidgades
d2irfdrfiirbehilla sig riittitt
att bdrja med skulle studerassamt bli
rum och kdk 26: - till 27: - pr mz. prcivaeventuellabidrag av denna
art fdremil fcir diskussion vid ett extra
H?irtill kommer av Kungl. Maj : t
[fi,n fall till fall. Detta fdrfarinsssdtt sammantrddeinom kort.
medgivet. generellt hyrestill?iggsom hade ju h.venvid ett par tidigare
tillDt dagens fdredragningslistahdrf r. o. m. den L/tO 1953skallutgi med felen kommit till anviindningl
NEgon med_-var genomgingen och n&gra
9,9 % e grundhyran fdr byggnader egentlig praxis fanns dock ej attbyfga
yttedigare frigor icke fdrelig, avslutafiirdigstiillda fcire ir 1942. Fiii-bost?i- pi, eftersom man hittills haft
si fi
des sammantrddet.
der i samtliga fastigheter tillkommer
dddsfall bland de anstdllda.
H. S.
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varfdr utddmbara. Asikterna ddr ute gl ganska exporten till Storbritannien,
oka den
kanske
och
att
behilla
sikierna
ndringslivet
inom
Folk
markant isir.
F6rstakvartaletsordinarie samman- ser relativt pessimistisktpi situatio- storaexporten,vi nu ha till dettaland,
tr?idehiills mlndagen den22. 3 ' Direk- nen.De pekapi, att produktionsindex dr goda.
t6r Soere R:son Sohlman fungetade fijr induitrin i sin hblhet har sjunkit
I Visttyskland dr problemenvlxlansom ordfdrandeunder stiirre delen av frln 134 i mars fdrra &rettill I23 sam' de. Man har ddr haft en mycket lycklig
har u|veckling ^y industriproduktionen.
sammantrldet. D& han, Pt grund av ma tid i &r och att arbetsl6sheten
utlandsresa,miste llmna sammantrd- ijkat. Antalet arbetsldsakan uppskattas Konkurrensen fr&n detta land dr utomdet ionan alla lrenden awerkats, iiver- till 2r/, i 3 millioner, vilket dock Zir ordentligt skarP och kan mlhinda
togs klubban av vice ordf., herr Karl
mindie dn hllften mot vad den var komma att skirpas ytterligare, trots att
Hantson.
7949. Man tror lven p& en fortsatt arbetskostnaderna Per produktenhet
under fiol&ret icke minskade,di s&vdl
produktionsnedg&ng.
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Till varselemottagarefdr ELr1954
.rurligt pi saken.Man framhiller. att stor utstrdckning.
omvalts'
Karlston
Linas
herr
har
hillas uppe, att konI handeln mellan Sverigeoch Vdstinves-teringarna
att
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ha vi kommit att ligga diligt
Carbonniet
knappast
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In
sumtionen
det elter undersiikning visat sig ogiir- nedgingen i rustningsutgifterna ej titl. Vi kiipa mycket frin Vlsttyskland
list att ytterligare fdrenkla permis- varit s?irskilt stor och dessutomvarit och normait hai detta land kiipt mycket
oih detusanvlndande'
si6nssedlarna
fdrutsedd sedan flera minader. Man fr&n oss.S&vil malm, PaPPeroch cellulosa som verkstads-och lantbrukspromenar, att industrin btir kunna stl
Direhtdr Soblman erbidd n2imndledi den ?ir dukter ha haft stor avslttning i V?istnedging'
denna
fdr
rycken
damdterna,att pi bolagets bekostnad
nu [n tidigare.Detta gdl- tyskland.I fiol hadeSverigeemellertid
prenumererapi tidningen "Arbetsgi- blttre rustad
organen' vilka stl
ett importtiverskott p& 600 millioner
de
statliga
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ler
varen" fijr deias rdkning. Erbjudandet
kronoi gentemotTyskland.Vi hoppamot en ev. dePression.
vdl
rustade
med tacksamhet'
accePterades
En ytterligare, dock ej sirskilt accen- des oi itt f& till st&nden 6kad svensk
vilket betuerad, nedglng i produktionsindex export. S&har dock ej skett,
Konjankturouersikt.
importporestriktiv
mycket
en
rotl
pi
10
till
maximalt
kanske
kan fdrutsp&s,
har i hdg grad
Direktdr Sohlmanllmnade den sed- iL12 7o under dettair. Utan att betyda litik mot Sverige.Detta
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drabbat
nedg&ng
vanliga konjunkturiiversikten. Han katastrof, inverkar denna
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verkitadsprodukter.
och
wallboard
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ekonomiska
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pi
dock negativt
biiriJe med en hastig
Visserligen har Tyskland i viss m&n
politiska l?iget i virlden och konstate- hillandena i EuroPa.
sin import, men samtidigt
iade,att ett nissavspdnning1r ridande,
Fdrhillandena i Storbritannien dro liberaliserat
hdjts mycket kraftigt, viltullarna
har
fiir
risken
att
om man med det menar,
av stort intressefdr oss,dt detta land
hindrar v&r export. Det
hiig
grad
ket
i
Diremot
minskat.
har
Ldget
en storkonflikt
lr v&r fdrndmstahandelspartner.
vi
kunnat gdra, har varit
motdrag
enda
kan man knappast anse,att en avspln- d[r beddms fortfarande gYnnsamt.
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bilkiip i Tyskland.
att
minska
skett.
ning i det s. k. kalla kriget
Produktionen har stigit och n&got tecskall inom kort
Handelsfiirhandlingar
f.
hur
ej
ken pi nedg&ng fijrefinnes
Direktiir Sohlman understrdk,
-n. Iterupptagas,varvid vi kunna erbjuda
utomordentligt betydelsefullt fijr han- Utrikeshandeln har utvecklatsmot det
os u'tt kdpa flera bilar mot att Tyskdelsfiirbindelsernadet dr, att de stor- bdttre och pundets si?illning har ftirktiper merafr&n oss.
land
pt
det fiirbdttrade
oolitiska fr&qorna liisas pi ett gynn- bettrats. Ett- bevis
handeln mellan Ostblocket
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fortgiende
att
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Zir
kommer
l?iget
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lamt s2itt.Vid som
vid kommande m&nads storpolitiska liberaliseringenav handeln, vilken nu och Vlstmakterna, nimnde direkttir
Varp&
konferens i Gendve dr svtrt att sia dr uppe i en siffra av 80, /o. Mdtka. Sohlman, att den Zir obetydlig.
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givefvis
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bdsta och detta
till att tala om de ekonomiskaf6rhllOstpolitiska
fdrh&llandena.
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de
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Storbritanniens
landena i vddden och biirjade med
staterna ha s6kt att gtira sig sj?ilvf6rU. S. A., vilket land, som flera glnget svensk synpunkt lr det gliidjande, att
sijriande och ekonomiskt oberoendeav
liksom
fortgflr,
stirkandet av pundet
framhillits, betyder oerhdrt mycket f6r
andra lender, varfdr de endast vilja
har
Sverige
liberaliserats.
handeln
att
utvecklingen i Europa. Fiirhillandena
De
importeradet allra ntidvdndigaste.
betecknadessom f. n' mycket svirbe- nu vdsentligtvidgadem6jligheterbetr.

Nobelkrut

rldande rent kommersiellakontakterna
dr ockst av sldan art, att de skapa
sv&righeter. Prispolitiken iir oftiljsam
och kvaliteterna ej alltid de bdsta,varjdmte handeln i stor utstrlckning ir
lagd p& bilateral bog.
Vad Sovjet betfdffar, har en viss
ljusning intrdffat, trots att importen
frin Vlstsidan under 3.t 1953 nedgntt
med en trediedel. Malenkovs liifte i
augusti i fjot om iikad import av konsumtionsvarorhar stannatpi papperet.
PE alha sista tiden har dock en viss
iikning igt rum, i det att England fitt
relativt stora order och England har i
sin tur frin Sovy'etkdpt trdvaror o. d.
Fdr Sverigesdel berdknasdet nya handelsavtalet ge 6kade miiiligheter till
export till Sovjet inom en ram av 180
mkr. Det g?iller st8l, elektrisk utrustning, maskinet, trllarc, papper och
srniir. Importen fr&n Sovjet beriknas
till 8o mkr. och omfattar vissamalmer,
apatit och olja. Prisernaha nedjusterits och kvaliteterna fiirefalla att van
tillfredsstlllande.
En m?irkligsak.dr att Sovjet nu betalar i valutor, dven i guld. Landet har
stor guldkassaoch kan ddrfdr exportera guld och har dven skaffat sig utlZindskavalutor s&somt. ex. Dund.
Betr. Sydamerikanlmndi direktdr
Sohlman, att det ekonomiska lZiget i
Argentina fortfarande Ir bekymmersamt,ehuru en viss ljusning kan spiras.
Betalningsliigetgentemot Brasilien bereder stora svlrigheter, trots den stora
kaffeexporten till Sverige.
Direktiir Sohlman klarlade sedan
det ekonomiskal?igeti Sverige.Resultatet fd'r E"r1953 blev i stort sett gynnsammareIn man vlntat. Nationalproduktionen iikade med 3 7o, tack vare
produktionsdkningarinom jordbruket
och byggnadsverksamheten.F6r industrins del blev oroduktionen ofordndrad med oenhellig utveckling. Sllunda steg konsumtionsvaruindustrin
n8got, medankapitalvaruindustringick .
tillbaka. Verkstadsindustrindrabbades
av exportnedging, som en fdljd av
den hirda konkurrensen.
Utrikeshandeln gav ett relativt gott
resultat. Exporten steg volymmlssigt
med 6 /o, men priserna fdll, med p&fiiljd att det totala exportvlrdet sj6,nk
med6 /o.Importen sj6nk i volym med
L /o, men dl dven hlir prisfall gjorde
sig gZillande, nedgick importvdrdet
med 9 Vo.
Handelsbalansenfdrbittrades under
fu 1951 och en fd,rstirkning av valutafonden kunde ske.
Den volymmlssiga exportdkningen
hiinfiirde sig till massa och trdvaror.
Kraftigt prisfall drabbade massan,
vafemot trdvatorna hiill sig v?il uppe.
.,

Fdr malm, jdrn och stil samtverkstadsprodukter fcirelig en betydande exportnedg&ng.
Prisutvecklingenvar under &r 1953
mycket stabil. Partiprisindex nedgick
nEgot medan levnadskostnadsindexi
stort sett l&g stilla. En mindre siinkning
av det sistndmndakan t?inkasbli mdjlig som en fdljd av reduktioneni jordbrukskalkylen.
Betr. utsikterna f6r innevarande Lr,
anf<irde direktdr Sohlman, att dessa
dro beroendeav utvecklingeni U. S.A.,
Storbritannienoch andraldnder. Skulle
ingen mera accentueradkonjunkturfdrsdmring dga rum i dessa ldnder,
torde man kunna fdrutsp&ungef?irf6ljande utveckling:
En viss nedging i exportvolymen dr
antaglig. Detta dr av mycket stor betydelse,di det prim?irafdr en gynnsam
ekonomisk utveckling i virt land 6r
uppriitthlllandet av exporten. Man fir
diirfdr hoppas att nedgingen ej blir
allt fdr stor.
1953 E"ts exportvolym av massa,
wallboard, malm och verkstadsprodukter kan knappast fortslttningsvis hillas. Betr. den sistnlmndasom en fdlid
av fortsatt h&rd oriskonkurrens och
bestiende imoortiestriktioner inom
vissa av vira traditionella exoortmarknader och betr. massa,trdvaror och
malm p& grund av viss mdttnad pi
marknadernaoch allmdntkdomotst&nd.
Fd,r importen fdrutspis in viss 6kning stvil betr. volym som virde och
i stort riknar man med balans i handelsutbytetf& fu 1.954och ofd,rdndrad
eller ev. nigot litet ijkad valutareserv.
Investeringen,som dr en viktig faktor i det ekonomiskalivet, stegkraftigt
under ir L9)3. F6r Er l9)4 rlknar
man med en iikning av de offentliga
investeringarna med omkring 8 /o,
medan industriinvesteringarna
vlntas
fdrbli vid sammaniv& eller ev. minska
nigot. Totalt tror man pl en mindre
dkning.
Konsumtionen kan vintas dka i
ungefdr salnma takt som fd'rra iret
d. v. s. med nd.rrnare3 7o.
Med alla reservationerkan man bed6,maproduktionsutvecklinge.nrelativt
optimistiskt. Inom arbetsmarknaden
rider i stort sett balans och n&gra
kdnnbara brister i ri.varutillfdrseln
fdreligger icke. En viss anpassningtorde under det gfi.ngnalret ha skett till
de indrade avsittningsfdrhillandena
med den inom flera omrlden kraftigt
sklrpta konkurrensen,sd.rskiltpl prisomridet. Det 2ir likviil tdnkbart, att en
ytterligare sk?irpning kommer att ske
under innevarandeflr, frImst dl betr.
metall- och verkstadsindustrin.
Ett oroande moment 2ir inflytandet

av Montanunionens verksamhet pE
jiirn- och stilomridet, som fdr Sveriges
del i ftirsta hand torde drabba varmvalsade jdrn. Genom h6ga hrllar mot
omvidden, stdnger man importen utifrin. De svenskamyndigheternafciljer
frigan med intresseoch allt gdres fdr
att.sdkadZimpaverkningarna av denna
un10n.
L?iget fiir Nobelkruts del ir f6ljande:
Fdr krut och sprlngdmnen dr beldggningen fortfarande god.
Fdr ammunitionsavdelningaffra yar
ldget i slutet av fdrra iret bekymmersamt. Fdr dagen kan med tillfredsstlllelse konstateras,att en viss ljusniog
fdr hela ammunitionssidanintritt.
Frir den civila produktionen gdller
fortfarande, att den vildsamma konkurrensensitter sinaspir. Vissamindre
produkter ha lagts ned och vi koncentrera oss nu pi att f<irb?ittraproduktionsapparatenf6r de stiirre produkterna.
Herr Hansson framf6rde ndmndens
tack till herr ordfdranden fdr redog6relsenoch framhdll det virdefulla i att
fL taga del av s&danasammanfattande
dversikter.Han undradebetr. handeln
med Sovjet om politiska motiv kunna
tlnkas inverka pi denna frin svenskt

helt.
Diredtdr Soblman svarade, att det
miijligen finnas de, som av politiska
skZil,dra sig fdr att g6ra affdrer med
Sovjet, men I andra sidan finnes ett
stort intresse inom landet fdr dkning
av handelsutbytet.Ett stort hinder f6r
6kade fdrbindelser Ir, att man ej f8r
komma i direkt kontakt med affdrsoch industrifolk. Det verkar som om
oljeimportdrer m. fl. hade stort intressefdr affdrskontakter dsterut.
Inbjudnas yttranderiitt i nhmnden.
Arb et arl edamiit erna hadebeg?irtdiskussion av inbl'udna gisters yttranderdtt vid nlmndsammantrddena.
Herr Hansson anf'6rde, att f*gan
egentligen g?illde fackfdreningens expeditdr. Han erinrade om, att ftl.gan
tidigare diskuterats och att nimnden
di uttalat, att denne skulle inbjudas
till sammantrldena och fl yttra sig
med ndmndens medgivande. Efter
sammantrddeti september fdrra lret
hade nlgon eller nlgra v?int sig till
sekreterarenoch oltalat. att exoedit6ren yttrat sig vZil mycket p& nZimndens
sammantrdden.Expeditd'ren[r mycket
intresseradav ndmndensarbete och
har mlnga glnger rent spontant begd.rt
ordet och gripit in i fdgor. Herr Hans-

son beklagade,om nlgon tagit anstcit olika produktionsavdelningaro. d. N8av detta.
got av dessaalternativ fdrordas. Ett,
mindre angendmtalternativ, vore
men
DireAtdr Sohlman anfcirde, att det
det efterfciljande samkvdmet.
att
slopa
var riktigt att expeditdreninbjudits att
ddr har dock mYcket stor
Samva?on
vid
sammantrlden
iliwara
ndmndens
for
den ndrmare kontakten.
betydelse
och ftirklarade sig inget ha att erinra
till det bdttre btir undndring
Nigon
mot detta. Saken har emellertid en
ske. Herr Hansfiirh&llanden
der
alla
formell sida och dit hiir, att de olika
tages unfcirslagen
att
hemstdllde
son
organisationernadgavZilja ett visst beder
dvervdgande.
stdmt antal ledamiiter till ndmnden.
Dd.ruttjverkan personerinbjudas, men
Direkti)r Soblmanans&g,att alternadessaha enligt ndmndavtaleticke sam- tivet med p& fdrhand utsdndafdredrag
ma stdllning som ledamdterna.}J.drhar o. d. var det bdsta. Fcir sin egen och
ju frirekommit att utomst&endeftjre- fcirmodligen flera andras del stiillde
dragsh&llare m. fl. inbjudits och d& det sig svirt att kunna vara med oftare
har det hillits p& den principen, att dn var tredje minad och dessutombiir
dessaicke direkt fitt deltaga i diskus- tid finnas mellan sammantradenaftir
sionen. De ha endast besvant f.fitgor fdrberedelserav drendenetc.
i anslutning till fiiredraget av nlmndFrigan understikes.
ledamot. Fcir att undvika ev. missfcirstind vore det nog best att hl,Ila pEL Befordringsfrdgor?n.m.
denna princip. Dt h8ller man sig till
amdt erna hade
det formella.
F rln I iiinst emannaled
ingitt .tr skrivelse med fiiljande
Herr Hanston arf.6rde,att ftir arbelydelse:
'
tadedamdterna hade det varit vdrde"En av de betydelsefullastefrigorna
fullt med expeditiirens deltagande i
fdr tjiinstepersonalen utgiir befordnZimndenssammantrlden, d& han dr
ringsmdjligheterna. Utsikten till beden, som mest kommer i kontakt med
fordran och bdttre anstdllningsvillkor
fackfdreningens ledamdter och kan
dr en av de kraftigaste drivfjddrarna
taga hand om vidareinformationen pi
till okade anstrdngningar och bdttre
bdstasdtt.
arbetsinsatser.
Efter diskussion enades nimnden
Det dr ett gemensamtintresseb&de
om att expeditiiren i fortsdttningen infiir fdretaget och de anstdllda,att perbjudes till sammantrddenaoch att han
ett effektivt sdtt.
flt r,Jtt,att efter nimndens medgivan- sonalen anvlndes p&
Fdrst ndr varje anstdlld tagesi anspr&k
de yttra sig.
till grdnsen fdr sin fiirmiga och sina
kvalifikationer, kan man sdga att perForbilttring au ndmndaerksonaleniir fullt utnyttjad.
samhetdn.
Vid tillsiittande av platsersom krlva
hdgre kvalifikationer biir i fdrsta
nigot
Herr Hantson anfdrde: Det finns
sdkerligen ndmndledam<iter,som anse hand inom fciretagetbefintlig personal
att sammantriidenaej ha si mycket att ifrigakomma. I nedgingsperiodereller
ge. Arbetsgivarerepresentanterna
vet vid rationaliseringar 1r det ofta nijddet mesta frirut och man sitter kanske viindigt att minska den administrativa
och vdntar p& att sammantrd.dena
skall personalen.Det dr di viktigt att inga
ta slut. Sa er det ej fcir arbetarledamii- nyanstdllningarsker di samtidigt egen
personalfristilles.
terna. De anser, att den tid som stir
En personsom redankdnnerorganitill fdrfogande, biir utnyttjas fcir att ge
tillfiille att i nEgon min bli insatta i sationen, personalenoch arbetsfdrh&lfabriken och dessangeldgenheter.Den landenainom f<iretagetkan ofta littare
anslagnatiden dr fdr liten, den rd,cker dn nyanstdlldpersonalsdttasig in i den
indrade arbetsuppgiften.
endast till en ytlig skumning av fiirhillandena. Arbetarledamiiterna vill
Ofta kan en anstllld genom komdZirfcirfdresli att nigot gciresfd,r att pletiering inom ett visst avsnitt av sin
fcirbittra niimndens arbete.
utbildning meritera sig fdr en hiigre
Man har t2inkt sig olika alternativ. befattning. I vissa fall kan det kanske
Ett er, att nimnden utdkar samman- vara ldmpligt om vederbdrandeupptrddenasantal till ett varannanminad. mdrksammashdrpi.
Ett annat sdtt vore att atminstonevissa
Speciell uppmirksamhet bcir dgnas
informationsanfdrandenskickadesut i
it personal som under alltfiir llng tid
skriftlig form tillsammans med kallel- st&ttstilla i befordringshdnseende.
Det
.sen,si att de kunde lisas i fdrvig och finns kanske ingen liimplig plats att
ej inkr?iktapi sammantridestiden,utan flytta vederbijrandetill, men mingen
man kunde gi direkt pn diskussionen. ging kan man emellertid berika vederDetta kunde ske t. ex. vid fiiredrag om btjrandesarbetegenom organisatoriska

arbetsfcirindringar i rationell och
effektiviserande riktning.
Till sist viil vi framfcira ett tinskem&l om bittre information i Dersonaladrninistrativa frhgor samt itt dessa
upplysningar ki.mnasp& ett si tidigt
stadium som mdjligt och helst innan
respektive irenden lro definitivt avgjorda.
Vi fiirutsdtta pi goda grunder att
Bofors Nobelkrut inser betydelsenhIrav och anhlrlla att Fdretagsndmnden
tager upp och vidareutvecklar ovan
bercirdaproblemstillningar."
Herr Ldnnquist an[6rde, att man
med skrivelsen icke avsett att rikta
nngon kritik mot tidigare vidtagna itgdrder. Tjdnstemannaledamciternaha
do& ansett det liirnpligt med ett pipekande av de framforda synpunkterna. Vi tror, sade herr Ldnnqvist, att
bolagsledningensisikt i frigan i stort
dverensstdmmermed de i skrivelsen
anfcirda. Ddremot kan det tdnkas, att
man llngre ned i organisationen,dir
man ej har den dverblick man har i
toppen, ibland liter rent egoistiska
synpunkter spela in. Man kan ha en
man, som man tycker ir bra och den
vill man ej sliippa, dven om ett battre
arbeteskulle kunna erbjudaspa annan
avdelning. En sidan instiillning iir ej
tilltalande. Ibland kan det nog od<si
intr:d'ffa att iiverkvalificerad personal
anvdnds till mindre komplicerade arbetsuppgifter. Detta innebdr sldseri
med arbetskraft. Herr Liinnqvist sade
sig tro, att dd.rfinnes en del fcirhillanden, som skulle kunna rittas till. Det
kan ju van bra. med hcigt utbildad
arbetskraft, ifall nigon mera komplicerad f.rlga skulle dyka upp, men i
virt fdretag finnes experter av olika
slag, som kunna anlitas. Det fijrefaller
rimligt att anpassakvalifikationsgraden till den huvudsakliga arbetsuppgiften. Betr. befordran ay personal,
frirklarade sig herr Lcinnqvist vara plt
det klara med att svirigheter fcireligga
r mFLnga
fall. Det kan brista i utbildningen och i personligakvalifikationer
o. d. Ddr har pekatspi en annanmcijlig utvZig. Det kan bli enformigt att
kanske praktiskt taget hela livet fi
sitta med samma arbetsuppgifter. I
sidana fall kunde tdnkas en omdisposition i stlillet fijr befordran, fcir att
bereda omvlxling i arbetet.
Direhttir Sohlrnan hdll med herr
Ld,nnqvist om att man fdrst bcir sdka
inom friretagetspersonalkader,di det
glller befordran.Man har ju hir dven
s6kt att i st<irstamdjliga utstrlckning
fylla ut ledigblivna befattningar med
eget folk. Det dr klart att isikterna
betr. rdttvisa i s&danafr&gor ibland

kunna skdra sig. Ftiretaget har ju under &rens lopp genomg&tt en ganska
genomgripande f6riindring. Antalet
tjdnstemin har hir, som anoorstddes,
tikat pi grund av iikade krav inom
Iaboratorie-, konstruktions-, forsknings- och andra omriden och di har
nyanstillningar blivit nddvindiga. Rutinpersonal m&ste iven finnas vid
fdretag av v&r storleksordningoch det
kanskE har blivit si, att en del iildre
blivit sittande kvar med rutinarbeten.
Man f6rsdker i miijligaste min att mekanisera dessaarbeten och att anstdlla
flickor fdr dessa.De bli sdllan kvar,
utan sluta efter nigra &r, varigenom
cirkulation upPstAr. Det dr docJ<s&,
att dven om erfarenheternainom fdretagetd.rmycket betydelsefulla,si dr det
dock av stor vikt, att dven f.3.efiarcnheter frin andra hill, varfdr anstillning av folk utifrin of.ta dr av stort
vdrde. Men bolagsledningenir annars
helt civerensmed tjdnstemannaledamijterna om att man i regel b6r siika att
inom fciretaget finna l?impliga personer till ledigblivna befattningar.
Kamrer Bjdrnd.abl anfdrde, att man
liigger ned rdtt stort arbetepi att inom
fiiretaget finna l?impliga personer till
ledigblivna befattningar. Det fdrekommer ocksi att anstdllda tjdnstemln
kommer och sdker befattningar, som
blir lediga. Nigon tendens fthn avdelningschefers och andras sida att
siika bromsa n&gon, ddrfijr att han d,,.t
bra pF' den plats han innehar, kan
knappast sdgasfdrekomma.
Frl,gan om formerna f6r en information, 1r man frtn bolagets sida beredd att diskutera. Med intern annonsering torde dock inget vara att vinna.
Direktiir Soblman poingterade, att
man gdtna skall siika villfara tj?instemdnnen i informationsfrigan s& ltngt
det gir. En viss ftirnyelse ir under alla
f cirhillandenniidv2indig.
Konstrttktion aa presshus.
Herr Hanston anf'drde: Bolaget har
inkdpt en automatpress,som skall placerasi NU 3 B. Ombyggnad av presshuset skall nu ske efter andra principer
in de som fd,rut varit gZillande f6r
presshus.Tidigare har man byggt sidanahus med s. k. utbl&sningsviggoch
efter intriffade explosioner har i tidningarna framhillits, att det varit tack
vare denna som Dersonaloch material
undgitt skador.- Nu har man tdnkt
bygga en bunker, tillr2i&ligt stark p&
alla sidor fijr att motsti en ev. explosion. Man f6gar sig om detta Zirm6jligt. Det ir klart att detta beror pi
luftmdngden och sprdngdmnesmdng-
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den. Men om rummet iir alldeles tiitt,
st&rtrycket efter en explosionkvar och
det blir svirt att cippna d<irrenftir att
komma in. Det kan dven tdnkasbli en
kraftig gasutstrdmninggenom dppningaina, genom vilka sPrdngdmne
trll
och fdrdiga ktoppar transPorteras
och frin pressrummet.Pi ritningen
verkar husit synnerligen bastant. Det
har endast en dtirr ut och ingen fiirbindelse mellan mandvreringsrumoch
Dressrum. Ddrren ut f6refaller vara
punkten och man frigar
len svagaste-hlller
den pifrestsig, om- den
.fiir
tti-ng,to^ uppst&rvid en.ev'explosion'
Man undrai bm denna bYggnadsPrincip dr fdrst&ndig.F6rut har man kdnt
sig relativt tryg!, di man vetat att det
fulnnits en liitlv?igg. Nu vet man ic-ke
var en utbrytning kan komma att ske.
Herr Hanssonf.rlgade, om bolaget ansig sig kunna ta risken av att istadkommi en explosion i rummet, d& det
blir fiirdigt, f6r att se vad som hlnder.
Oro har uppst&tt bland presspersonaIen. Man f.itgar sig, om det skydd, som
nu finnes, nr tillriickligt, d& man nu
ser hur my&et det kostas P& fiir en
ombyggnadenligt en ny PrinciP.

teter av brisanta springimnen. Docent
Bergman anser, att om man har pyrotekniska satsermed lingre utvecklingstider kan utbllsningsvigg van att
f'6rcdta"ga.
I fcireliggandefall gannterar han, att vid en explosion av 3,5 kg,
den kvantitet som det h?ir rdr sig
om, blir det inga skador pE vd'ggana'
Man rdknar med att ddrren kan ryckas
loss i sin fiirankring och kastas ut.
Denna typ bygges numera Pi flera
h&ll. Direlitdr Wahlquist f6rklarade att
bolaget ir berett att fiiretaga en Provsprdngning.
Herr Hanssontackadefdr redogdrelsen. Han pipekade, att di ftjrbindelse
mellan mancivertum och pressrum ej
finnes, fir pressarenofta gF runt huset
i alla vdder och dven i mtirker. Herr
Hansson omtalade, att en tysk kamrat
berilttat, att i hans hemland presshusen
alltid ?irfdrseddamed liitt utbl&sningsvdgg och att man efter en pressexplosion ir klar att kcira igen efter tvt
timmar. Han ifr&gasatteom icke det
systemetdndock dr det bdsta.

Ingenjdr Dal6n frasthdll, att man
velat komma ifr8n skador som uppsti,
d& man har en utblisningsvdgg. Det
Direkti)r trYahlquist beklagade, att dr icke bara vdggen som fiirst6rs, utan
upplysningarei limnats tidigare. Med dven fdnsterutor och annat. Det enda
rt irt pisvaria tavlanvisadedirektdr som nu torde hinda, dr att ddrren blir
""
hur utformningen av huset nigot deformerad.Dirigenom avlastas
\Tahlquist
var tdnkt. Niir det gZillde&terupPbygg- ocksi trycket. Spr?inglmne och firnadenbesliit man, att den fijrutvarande diga kroppar skall slussasmellan rumlyssatspressningenej skall vara kvar. uren, varfdr det ej blir st mycket
En aufomatpressav ny typ skall instal- giende fdr pressaren.
leras. Den fdrutvarande pressenbeDirektdr lVablqaist anfiirde, att en
skickadesmedels hydraulik med den
o&s& varit den att om man
svnounkt
g&ng
varje
som
kvantitet sprdngimne,
behdvdes.Vid den nya pressenfinnes skoil. hn en utblisningsdppning, kan
i pressrummet ett miodre uPPlag den sugverkan, sorn uppster vid en
sprdngdmne,varifrin successivmat- explosion, istadkomma skada vid
n'inglker i samband med pressens N U 3 A .
arbete. Skulle en PressexplosioninHerr Hansson anh6ll, att det rum,
trlffa, m&steman rlkna med att den som tidigate anvdnts tilt satsrum,
kan fortplanta sig till upplaget. Man skulle apteras till kHdsklp, om det
fir komma ihlLg, att om en kvantitet
icke 1r avsettf6r annat Indamtl.
sprlngimne inneslutes i ett kraftigt
Direktiir lVahlquist lovade underblir effekten olika vid en ex'
"erktyg,
plosion mot om sprdngdmnetvore sdkning.
lritt. I det senarefallet blir effekten
stijrre. D& ombyggnaden skulle pro- Organisk-kemiska audeI ningen,
jekteras togs kontakt med landets fdrIngenjdr Sterky hade inbjudits f6r
ndmsta expert p& omridet, docent
Bergman i Fortifikationsfiirvaltningen. att redogdra nlgot fiir organisk-keDet framgick omedelbart, att den be- miska avdelningen och dess verkfintliga betongviggen mot NU 3 A ej samhet.
Ingenjcir Sterky erinrade f6rst om
med slkerhet skulle vara tillriicklig.
att NVF vid ett par tillf?illen tidigare
Man kunde d& ha tZinkt sig en ftirstdrkning d?ir och en lltt utbl&snings- varit fciremil fijr behandling i nlmnvZigg.Efter Eratalsomfattande experi- den, varvid sivil den tekniskt admimenterande och praktiska prov, har nistrativa som den merkantila delen
diskuterats. Han sade sig hlr endast
emellertid sakkunskapenallt mera gitt
in fiir att rekommenderasystemetmed vilja ldmna n&gra aktuella kommentabunkers, d& det glller mindre kvanti- rer som ett undedag fiir diskussion,

fr&gekomplex giller dven t. ex. perit, som nu rider, skall fortsdtta och yttervilket han anstg vore vlrdefullare In
tillverkning upptogs hltu 1943, ligare ftirdjupas.
varav
ett ingtende fdredrag.
Varpi beror dl dennabrist p& rdntaAr 1950 kunde man konstatera,att nirmast f6r att trygga pentylprodukbilitet? Det 1r m&ngafaktorer som dir
avdelningens administration kostade tionen. Acetylsalicylsylan'drmihinda
spelain. Fijrst och frdmst kan nlmnas
3,3 7o av avdelningenstotala produk- den produkt, som merkantilt sett, ir
utifrin, (i regel lr den
lionkurrensen
av
denna
Fabrikationen
besv?irligast.
relativt
har
siffra
tionsvZirde.Denna
sett icke kunnat hillas. Om man reknar varahar dock praktiskt taget oavbrutet tekniska kapaciteten vida stdrre [n
med att fiirsZiljningsvirdet fiir avdel- h&llits ig8ng sedan starten 1944, och efterfrigan) den internationella hanningens sllda produkter fdr innevaran- inalles 1800 ton har tillverkats, med delspolitiken och tullfrigorna. Sverige
de tr kommei upp till samma vdrde successivt allt h6gre teknisk effek- dr iu i motsatstill de stora marknaderna ett utprlglat ligtulland. Fiirr ansig
som 1953,ca7 mkr.,blir avdelningens tivitet.
gL'dven
tillverkningarna
De
nyare
man att svavelsyravar en god m[tare
egna administrationskostnaderdrygt
de med en otillfredsstlllande rnnta- pl den kemiskaindustrinsproduktions4 Vo; allts1"en fd,rskjutning uPPat.Att
volym. Numera har svavelsyranminstillverkningsvdrdet dr av samma stor- bilitet.
kat i betydelse, vilket tyder P& att
f6r
F-avdelningens
1953
hrs
resultat
leksordning, 7 mkr., ?ir en fiiljd av de
innekemien blivit allt mera komplicerad
och
magert
var
synnerligen
del
av
ittiksyraanleveranserna
interna
hydrid, hexamin och metylmonomer. bat, att den totala fdrsiljningen gav och f6riidlingen drivits llngre. Det
en f6,rlust p& i runt tal 1 mkr. Det har totala oroduktionsindexet i ton visade
Det dr tv& faktorer som inverka, nlmej gitt att fl ut priser, som teckt vera i V?isttysklandfrln 1951 till 1952 en
1950
och
efter
ligen liine6kningarna
prisfallen efter 1951. Med anknytning sjilvkostnader, i vilka givetvis normal obetydlig stegring i motsats till fiirilll den utredning, som pi sin tid fd'rrdntning av anliggningskapitalet i h&llandenai andta linder, vilka hade
gjordes av Ekonomisk Fdretagsledning byggnaderoch maskinpark ingt. Dessa nedging fr|n l95l till L952, men ett
AB och som dE behandladesi nlmn- s. k. kalkylatoriska avskrivningar dr uppsvingav 18 /o till 1953.
Betrdffande priserna omnlmnde
den, konstateradeingenjdr Sterky, att ndstan identiskt lika stora som f6rSterky, att dessair mindre
ingenjiir
medsiljningsf6dusten.
i den min, det vixlande l?igets&
.
{6rliga fiir de tunga kemikalierna dn
Om man ser nigot pt orsaken till
givit, har avdelningensinterna organidagens svirigheter, kan man genast fiir h6gt fiir?idlade organiska produksation modifierats vid flera tillfiillen.
konstatera,
att redan under loppet av ter. I Tyskland har kemiproduktionens
har varit
Den stdrsta fd,rdndrinsen
-avlastats
priser fallit konstant med totalt sett
vissa fu r95z en klar itstramning skeddept
att driftsingenjdrerna
arbeten,ddrigenom att en ingenjiir an- kemikaliemarknaden.Kdparna har nu 7 /o frln 1951till 1953.De organiskstillts, som centralt fdr hela avdel- mdjligheter att vdlja leverantdr, och i kemiska produkterna torde P& den
ningen skdter fr&gor riirande anldgg- mhnga fall att diktera priserna.M&nga europeiskamarknaden ha sjunkit med
dver 20 /o och en del farmaceutiska
ningarnashillande i trim. Underhllls- nya tillverkningsproblem har hirigespecialpreparatslkerligen med 40och reservdelsfr&gor,standardiserings- nom uppstttt, ett av dem dr kravet pi
problem, att ombesdrja att stdrre korta leveranstider och ett annat ten- 50 /o, delvis beroendepE stora lager,
reparationer utf6ras under driftsstopp densen,att k6parna iivergir till sm?ir- som bressatfabrikanterna.
Beir?iffande produktiviteten, dr det
och med minsta miijliga std,rningarf6'r re order, varjdmte den strama kreditatt fe hi p3' nilgra publicerade
politiken
liksom
likviditetssvErigheter
svErt
driften Ir denne ingenjdrs uppgifter.
uppgifter liksom betr. produktionsDetta ir mycket viktigt f6r en verk- bidrasit att f6rsv&rafdrhtllandena.
VEia kemister kan i m&ngafall icke kostnadernai.viss valuta per viktensamhet,dIr de fastakostnadernaspelar
'dr
ldttarc att f3. frz,m statistiska
anvisa
nya och bd.ttre framstlllnings- het. Det
en stor roll. Genomdennaorganisation
har de egentliga driftsinginjtirerna' metoder[n dem vi nu tillimoar. Som uppgifter om liineldget, vilket dock ei
fitt stdrre mdjligheter att koncentrera fdrhillandena nu dro, dr det svirt att siger allt om produktionskostnaderna.
sig pt sina fundamentala uppgifter, kunna 6verblicka situdtionen ens ett Fdr den kemiska industrin i Tysklands
nimligen att utveckla processernas kvartal framit. Det d.r kunderna, som olika "ldnder" flrcligga flrska siffror
om ldnellset. Man indelar d?ir f6reffektivitet och dlrmed samman- bestdmmavad som skall framstlllas. I
hlngande fr8gor, stsom r8varu- och enstaka fall ligger order inne, som tidnsterna i tre klasser: dels ldnerna
personalfrEgor,samt sikerhets- och re- ger en planerbar sysselsittning fdr fdr fackarbetare,som ha grundlig och
4-6 ml"naderfram8t. Fdr dagenfinns godk?indyrkesutbildning av examensdovisningsfrigorm. m.
karaktir. dels fdr uDotrenad fabriksIngenidr Sterky p8pekade, att n?ist t. ex. en relativt god orderstock pi
personal och dels f6'r hidlparbetare.
paratoluidin,
men
det
d.r
f.
n.
rcna
nitrocellulosadr kloramin den lldsta
Omrlknade till svenska kronor och
civila produkten vid Nobelkrut. Med undantag, att man kan se si lingt
6ren lro de atalsenliga timld,nernafd,r
kloraminproduktionen hinger sacka- framit.
jlmn
f6,rstagruppen kronor 1 : 85 i medelF6r
att
en
bereda
totalsysselrinframstlllningenintimt samman.Det
kan van av stort intresseatt veta. att sdttning tar planeringsfrtgorna stor tal och kronor 2: 08 som h6'qstaltin,
arbets- de utg&endefdrtjlnsterna utgdra kroi dato har sammanlast1700 ton klora- plats bland de ingenjdrsm?issiga
nor 2;62 som medelvirdeoch kronor
min och 700 ton sa&arin tillverkats. uPPgifterna.
Fdr den andra
En gl?idjandesakpi organisk-kemiska 2:70 i hdgstafdrti?inst.
Det ir relationerna som ddr intresse'dr,
att det h&rda yttre kategorin lro de avtalsenliqaldnerna
nr, d3- den nuvarande efterfrtgan, avdelningen
8-10 glnger s&mycket kloramin som trycket har fdrt alla anstdllda d?ir n?ir- normalt kronor 1: 62 ochhdgstkronor
sackarin, innebZir en bekymmersam mare varandra. Arbetsledningentrivs 1:81 och utgtende fdrtjZinstkronor
snedbelastning.Stora bekymmer inom rdtt bra med f6rh8llandena,oih klubb- 2:36-2: 48 och fijr den tredje katekloraminomridet fdreligger s&lunda, styrelsen synes bem6da sig att iaktta sorin i motsvarande m&n mindre.
trots att efterfrlgan iikat. Vi utlastade en ritt hiig grad av objektivitet. Detta Detta betvder, att l6nerna fdr andra
fdrra &ret mera kloramin in nigonsin stimulerar, alla motigheter till trots, kateeorin ligger vid )2 /o av genomtidigare, nlmligen 194 ton, vilket i och ingenjdr Sterky uttalade en fd,r- snittsfd,rtiinstenunder 1953 vid F-avoch fiir sig ?ir gl?idjande. Likartade hoppning om, att den samarbetsanda, delninsen. Detta leder i sin tur till

betydligt stdre omkostnader hir och vederb6rande uppb?ir. SubventioneAtgZirder f6r en aktivering av f6,rddrav betingade sv&righeter i pris- ringen torde i vissa fall van fdtt slagsverksamheten
diskuterades.Bl. a.
hlnseende.
mycket stdrre i Tyskland In hdr. Fd,re- fd,reslogsaffischering i st6,rreomfattMao frl-gar sig dE, r.ad som finns tagarnahar genomsnittligt nigot sttirre ning, anvindande av miniatyrmdrken,
att gdra fdr att kunna bemlstra situa- socialakostnaderfdr sina anstlllda, [n
som kunde klistras pt avl6ningsp&sartionen. Anl2iggningar fdr fabrikatio- vad som dr praxis hlr i Sverige.
na, och en mera personlig propaganda
nen finnas, men de f'6rr.antasig icke.
i
anslutning till utbetaladebeldningar.
Ph frEga"av berr K. H. Karlston,
Aven utifrin hdr man ibland, itt likDet fiireslogs iven, att skyddsombuden
hur relationerna mellan de m&nadsav'dgna
artade problem gdr sig p&minta. Pa
en del av sin tid it
l6nades l6ner i Sverige och Tyskland skulle kunna
fdrs?iljningssidan finnes mycket att
fiirhilla sig, svarade ingenjdr Sterky propaganda f6,r f6rslagsverksamheten.
gdra fdr att fdrbittra situationen, men
att han hade sett, att relationerna dro Ndmnden uttalade sig f6r affischering
det dr icke enbart vlra egna ttgdrder
i st6'rreomfattning pi de olika avdelungefdr de sammasom fdr timavldnad
som bestdmmadetta.Varje tillfllle till
ningarna, eventuellt med affischer,
personal.
fdrbdttringar i produktionen miste
som vi sj[lva kunde utfijra.
Herr Ldnnqain anfiirde, att det ofta
tillvaratagas.Tyvd:r m&stekonstateras,
att dE man n&tt ett visst tekniskt sta- framhillits, att fdrutslttningarna fdr Koniurckturliiget,
dium, blir det, relativt sett, sv&rareatt drivande av en svenskkemisk industri
Eftersom utfiidiga rcferat ldmnas
hiija produktiviteten. Man kan dock pi nuvarandebasisej alltid varit goda.
rlkna med, att man med ett fortg8ende Rtvarupriserna har stdllt sig ofdrdel- frin redogiirelsernai koncernens 6vsamarbeteoch med en intensiv tekn;sk aktiga, och kvantiteterna har varit f6,r riga f6retagsndmnderrdrande den inforskning skall kunna finna nya meto- smE.I Schweizt. ex. har man inriktat ternationella konjunkturutvecklingen,
der och nya tillverkningsobjekt,som i sin kemiskaindustri annodunda.Man begrlnsas referatet h?ir titl vad som
nEgon m8n skulle kunna hj?ilpa upp s?iljer ej i ton utan i sm&kvantiteter, s?irskiltavser utvecklingen inom verkresultatet. Helst skulle dE dessa nya hdgf6r2idladvara. Det vore intressant stadsindustrin och speciellt inom Noprodukterkunna framstZillas
i fdrefint- att h6'ra, hur man h2ir vid Nobelkrut habs omr&de.
liga fabrikslokaler, ddr bel?iggningen ser pi ett s&dant problem som att
DireAtdr Odelberg fdrklarade, att
dr svag eller ingen. Problem uppsti tlnka sig nigot liknande. Di emeller- Sverige haft ett gott ir trots de pessidock alltid vid upptagandeav sidana tid tiden var llngt framskriden, fdre- mistiskaprognosernai bdrjan av 79>1.
nya tillverkningar. Den minsta f6,r- slog herr Ldnnqvist en bordld.ggning Bruttoproduktionen inom landet dkade
Indring leder till omstdllningskostna- fdr fortsatt diskussion i denna friga.
med ca 3 %, dod<icke inom industrin.
Ndmnden ansl6't sis till detta fiirder etc.
Produktionen av konsumtionsvarorvislag.
Vissa resultatha nitts fd,r varie lr.
sade en stegring men kapitalvaruproTyvdrr komma dock de tekniskaframduktionen en minsknini. far igss
stegenofta bort i de merkantila sam- F orsl agsuer ksam h eten,
rdknarman med nEgotmlndre investemanhangen, vilket d.r fdga stimuDirektdr lN/ablquist upplisre proto- ringsvolym dn under 1953 iffiga om
lerande.
kollet fr&n Fdrslasskommitt6ns sam- privata investeringar.De investeringar,
Ingenjdr Sterky avslutadesitt anf6- mantrdde den 4. 3. t954. och ph herr som offentliga organ, statliga och
rande med att uttala, att om vi ban
Hanssonsf6,rslaginstlmde ndmndeni kommunala, avser gdra under lnnevahilla sammanoch h&llaut, saknasicke Fdrslagskommittdns rekommendatio- rande tr, ber?iknai dock bli nteot
tecken p& att en fijrbdttring av l6nsam- ner. Se vidare under rubriken "Fdr- stdrre In i fjol, och totalt rlknar rn"an
heten Ir pi v2ig.
med ca_3 /o stdrre investeringsvolym
slagsverksamheten
i B-pilenm 2, t9j4.
in under fjoliret. Vad verkstadsinHerr Reinholdsson framh6ll, att
Erg.
dustrin betriffar, framhdll direktdr
tnan nl.gra 3r i fdljd har talat om milOdelberg det oroande i att produktiolionfdrluster pt F-avdelningen. Han Nohab
nen minskat. Den var i fiol ca 5 Vo
undrade nu, var man tar plngar fiir
'dn
ld.gre
1952. Antalet anstlllda var
Nohabs
fdretassnlmnd
hdll
sitt
att tdcka dessafdrluster.
f6rsta sammantredefdr tret m&ndagen ca 7 /o ligre dn &ret f6rut. ProdukDirehtdr lVablqilst anf6rde, att tillden 22 mars 1.9i4 snder direktdr-Per tionen per anstiilld skulle allts& ha
verkningarna av civila produkter under Od elberys ordf6,randeskap.
stigit. OrderingEngen inom verkstadssenaretid haft att k?impamor en mycindustrin har minskat under 1953.
ket hird konkurrens oih att vissa fbr- N imndens sammansrtttuing
lftEga om Nohab fdrklarade direkluster mtst uppsti, vilka emellertid
tdr Odelberg,att produktionenhillits
lyckligtvis kunnat kompenserasgenom d,r i fu ofd,rlndrad med undantag av pt en hiig nivt under 1953. Faktureatt tjinstemZinnenvalt en ny suppllant.
de bdttre koniunktuierna f6; den
ringen, ca 50 mkr, var st6rre in nEOrdfdrandeskapet
beh&llesav direktdr gonsin
militlra sidan.Vi fE som svenskarvara
tidigare. Direktdr Odelberg
glada"Lt, att det finns fdretag, som har Odelberg. Till vice ordfd,randeomval- uttalade sitt tack fdr denna 6kade
m6jligheter att riskera nigot pi en des herr fobn Larsson, och berr Inge produktion och bad de nirvarande
inhemsk kemisk industri. Det finnes lobantton kvarst&r som sekreterare fdretagsn?imndsledamdterna
vidarebegott om initierat folk, som tror p& den utom ndmnden.
fordra detta tad< till iivriea anstlllda.
svenskakemiska industrinsframtid.
I fjoltrets fakturering ingick dieselmoF drslags u erksamh eten.
torerna med nlrmare h?ilften.
Herr Ldnnqai$ fr6,gade,om de so6 aerin genj 6r H olrnqaist llmnade en
Orderstockenhos Nohab 'dr f.ofif.aciala kostnaderna medtagits dt l6neredogdrelse
f6r fd'rslagsverksamheten rande hdg, men en stor del av denjdmfdrelsernagjordes -Ellrn vir och
under 1953 och de fdrslag,som under samma g?iller best?illningat,som skall
den tyska kemiska industrin.
de sista dagarnablivit bel6nade. (En levererasllngS fnm i tiden. En del av
Ingenidr Sterky upplyste, att det redogiirelsefdr under 1953 beldnade orderstocken Zir sild med elidskaleg?illde de utgiende fdrtjlnsterna, som fiirslag har ldmnats i B-Pilen.)
klausul, vilket innebdr, att fakture-
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ringspriserna kan bli l?igre [n kontraktspriset. Direktdr Odelberg framhiill d?irfdr n6dv?indigheten av att
fdrbilliga produktionen i takt med
sinkningen av indexkurvorna, s& att
bestillningarna inte kommer aft gti
med fd,rlust. Fd,rutom prissinkningen
pt inneliggande bestdllningar enligt
den glidande skalan, verkar numera
lven ?en allt hirdare konkurrensen i
prissdnkande riktning fdr nyinkommande order.
Direktiir Odelberg fiirklarade, att
totalt hade orderingtngen i fjol varit
tillfredsst?illandef6r Nohabs del, men
under de sista 6 mtnaderna hade or'
dering8ngen minskat hiigst avsevlrt
oth orderstocken sjunker. En enda
stdre bestdllning har erh8llits, ndmligen pE turbinerna fijr Stornorrfors
krafwerk. I effekt rlknat ir dessaturbiner de st6rsta, som hittills proiekterats i vdrlden, och bestlllningen ?ir
turbiner har ingenting nytt h?int fiirutom Stotnorrforsbest[llningen.
Betriffande lok har stora anstrlngningar gjorts att f& bestZillningarfr&n
S. J. pe dieselvdxellokmen tyvlr har
betydligt ligre tyska anbud kommit in
och best?illningpE flertalet lok har placerats i Tyskland. Pi loksidan finns
dock en gl?idjandesak att rapportera,
nlmligen de mycket lyckade provkdrningarna i Danmark av Nohab/GMloket. Till dessa hade inbjudits
chefernaf6r J?irnv?igsf6rvaltningarna
i
samtliga nordiska och en del andra
europeiskallnder. Samtligavoro mycket bel&tna och entusiastiskafdr loket
och dessprestationer.Loket uppfyllde
mer Zn vIl fdrvlntningarna. Tyv'drr
har inga nya lokbest?illningarkunnat
erhlllas.
Pf. dieselmotorerhar orderingtngen
varit otillfredsstillande. Konkurrensen
frtn Tyskland dr synnedigen h8rd.
PE'frlga av herr C. E. Carlron f6rklarade direktdr Odelberg, att vi sjElva
gdr ungefdr en fj?irdedel av arbetet pi
de dieselelektriskaloken f6r Danmark,
en fj?irdedelgiirs hos Frichs i Danmark
och resten,alltsehelften,Iramerikansk
materielochutrustning. Direktiir Odelberg redogjorde dven f6r vilka andra
firmor som samarbetar med General
Motors ift1ga om loktillverkningen
och i vilka ldnder Nohab kan s?ilia
loken iffi,ga. Fdrutom av Nohab,
tillverkas loken stlunda av firmor i
Belgien,Tyskland och Australien, rnen
hittills ?ir Nohab ensam om en sE lltt
konstruktion som det danska loket.
Nohab borde d?irf6r fiir ndrvarandeha
ett visst f6rspr&ng, men eftersom inga
bestlllningar gtiras f. n. i arwaktanpi

resultatet av diskussioner som fiiras
om standardiseringav dieselloktyperna
inom Europa, vilka diskussionerkan
fdrvdntas pigi n&gon tid framlt, kan
man befara att vlla konkurrenter under tiden ffu flam liknande konstruktioner och Nohab ddrigenomg&r miste
om sitt f6rspr8ng. Belgernaoch tyskarna har dessutom stor fiirdel av sina
l?igreproduktionskostnader,och vi kan
slkerligen v'dnta hErd konkurrens
dirifrin.

kant under innevarandeEr, och dl f&r
Nohab behov av stora vevaxlar, som vi
inte sjilva svarva. Situationen ifrtga
om vevaxlarnakommer dlrfd,r inte att
bli b?ittre.
Herr C. E. Carlsson patahde, att
arbetstillg&ngenvarierar mycket inom
olika avdelningar. I atd. 67 exempel'
vis fd,refaller det nu som om arbetet
vore slut. Stdant fdrbittrar inte produktiviteten, ansig han, och han fr&gade, varf6r bortabestlillningar fortfarandeg6rasndr verkstldernahlr bdrjar
f& brist p& arbete. Detta skapar olust,
menadeherr Carlsson.

att i avd. 60
Herr Engkais pe:al.:,de,
svarvasen hel del dieselvevaxlar.Nu
slgs det, att Nohab inte har flera axlar
att svarva, och han dnskade veta hur
Direktdr Odelberg fiirklarade, att
det egentligen fijrhtller sig d?irmed man vid bortabestdllningarav arbeten
och hur arbetstillgingen kommer att givetvis m&steta hdnsyntill om nlgon
bli i fortsdttningen.
avdelning har brist pt arbete,men man
6 oeiln gen16r H olmquist f6'rklarade, miste ocks&se till den totala kostnaden
att arbetet bdrjar sina ifrlga om vev- av resD. arbeten. Kan man f& arbetet
utfdrt till betydligt llgre pris [n i de
axlar. Vi har f . n. milnga axlar pl
egna verkstdderna, sE kan det vara
lager.
riktigt att best?illa detaljen borta.
Direktdr Od.elbergerinrade om vad
Direkt6r Odelberg uttalade d.ven sin
han redansagtom den d&ligaorderinfdrv&ning iiver att det ?ir s& svtrt att
gtngen pt diesel. Varven f&r inga
flytta en arbetare frln en avd. till en
bestdllningar pL fattyg och dlrigenom
aflnan,i synnerheti s&danafall dl inte
minskar ocks8bestdllninqarnapt dieden rena yrkesskicklighetenspelar in.
selmotorer. De ft best?illningarsom
Han ansig att mao i samfijrstlnd borde
limnats, har i stor utstrlckning g&tt
kunna genomf6ras&danafd'rflyttningar
'dn
till Tyskland.
ldttarc
vad nu Zir fallet.
Herr C. E. Carlsson dnskade hiira,
Oaerinpeni1r Holmqaist framhiill,
om de uppgifter om den stora produkatt arbetstillg8ngengivetvis kan variera
tionsiikningenhos Nohab under 19J3,
mellan olika avd. men man kan inte
som ldmnats i tidningen Trollh?ittan
redan nu bdrja tillverkning av sEdana
vid trsskiftet, var riktiga.
detalier. som skall levererasf6rst om
Direktdr Odelberg f6'rklarade, att kanske 3 d 4 3.r. Alla fdretag tycks
interviun ifrlqa hade skett under ett f. n. ha brist pt arbete fijr mindre
interurbant telefonsamtaloch att upp- frlsmaskiner och svarvai. dverinqengifterna dlrigenom blivit felaktiga. jdr Holmqvist v?idiadetill arbetarnas
Produktionen har inte fdrdubblats men representanteri nlmnden att medverka
6kat. Faktureringenhar iikat visentligt till att dieseloroduktionenkunde f6'rfrln 1952 till 19t3, delvis beroende billigas.
pl att Nohab i allt st6rre utstrdckning
Herr C. E, Cailsson menade. att
anlitat undedeverant6rer. Aven fiir
d,verflyttningenav personalnog skulle
1954 v'dntade direktdr Odelbere en
gE llttare om bolaget ville garantera,
iikning av faktureringsvlrdet.
att de som flyttar inte skulle fiirtora
Kamrer MZnsson lImnade en del ekonomiskt pE saken. Heru Carlsson
detaljuppgifter om faktureringen un- pitalade dven den stora avglngen av
der de senastetren, varav den slutsat- elever i dieselmontdrkursenoch menasen kunde dras, att prodr.rktionsdk- de att dettaviil mtste bero o& att kursen
ningen i de egna verkstlderna varit varit felaktigt upplaqd. Nlr det blev
ca lO /o under fjol&ret. Den avsevlrt mindre sott om arbete i dieselverksta6kade fakturerinsssumman berodde i
den placeradeseleverna i kursen pl
stor utstrlckning pi att antaletanstllldiv. arbeten,det hZindet. o. m. att de
da 6kat. att bortabestlllningar g;'orts fick gt och sopa. Han anslg det inte
oi dieselgodsoch att ntgra stora tur- vara riktigt att f6'rst kosta pl dem en
binleveranserfaktureratsunder Eret.
dyrbar utbildning och sedansltta dem
pt dylikt arbete. NLgra hade tagit
Ingenfdr Saala bekrldftade,att konkonsekvensernaoch slutat.
kurrensenp& dieselmotoromrldet
hlrdHen Rydbe:rr fr8gade, varfdr menat, i all synnerhet ifr|ga om mindre
delrungt giutgods bestZilltsborta, nir
motorer. Orderstocken hade dlirftir
fdrskjutit sig mot st6rre motorer. Detta v8rt eget gjuteri inte har nlgot sidant
anslg han kunde bli innu mera mar- gods i best?illning.

kunde f& det b?istaarbetet, som meste ninqen och framfdrde i detta sammanreserveras fdr v&ra gamla duktiga harig iterigen till verkstadsklubbens
representanterfiirhoppningen att man
mont<irer.De som stannadekvar fdrskulle kunna 6vers8 till ldneutbetalfiirestod situationen,och med dem [r
ningar i l4-dagarsperioder. I samband
n6jd.
mycket
tagsledningen
med beskrivningen av faktureringsarEftersom berr RYdberg f6rklarade
betet pipekade kamrer M&nsson, liksiq ei vara belfltenmed svaretriirande som han mlnga glnger tidigare gjort
gjutgodset, fiirklade"tbortabest?illda
i nimnden, niidv?indigheten av att
ytterligare att
Odelberg
direktdr
nde
arbetarnaldmnar in sina arbetskort st
det ir en ren rdknefriga, om det kan snart ett arbete 6r fiirdigt. Korten ftr
ansesbdttre att kiipa borta In att tillinte sti kvar, ty gdr man d& en faktuverka sjdlva till hiigre pris. Gjuteriet rering pi arbeten som utfdrts pl bok
kostar pengar dven om det stir stilla och rikning, fir man inte med alla
och delta miste man natudigtvis ta kostnader. Lingt efter det fakturan
hdnsyntill. Aven kvalitetsfrigan'drav skickats till kunden kan kort komma
Fir man mindre kassationer
betvdelse.
in, och dessa kostnader flr bolaget
Direktdr Odelberg framh6,ll, att om
gods Zinp& egna tillpi'bortabestZillt
exempelvis gjutna delar kan bestillas
ta som ren fdrlust.
sillv
i'erkningar s& dr givetvis detta en
borta-till sl l6gt pris, att detta medf6r
Ekonomiavdelningenhar ?ivenhand
en slnkning av priset pi hela motorn, fiirdel.
om skatteavdragenp& de anst?illdas
si Ir det sannolikt f6rdelaktigt att
Herr C. E, Carlsson fdrklarade sig liiner och redovisningen d?irav till
bestZillaborta, d& man dirigeoom kan dven ha sv&rt att fd,rstt ny'ttan med llnsstyrelsen. Man 96r iven statistiska
fE meta"arbete fiir dvriga verkstads- bortabestillningarna. Ifrlga om 6ver- sammanstdllningarf6r olika myndigavdelningar.
flyttningen av personal mellan avdel- heter och organisationer. Arbetarnas
ninqarna framhijll han, att om man, semesterldnerbokfiirs och riknas ut
Herr Hennan Anderston var helt
som skett pt Nohab, tar in folk och liksom 6ven dvertidserslttningaro. dyl.
inf6rsttdd med iiveringenjiir Holmfordrar yrkeskunskaper av dem och Man handligger rembourser och sl
qvistsuppfattning om nddvdndigheten
sedan placerar dem p& arbeten, dir
96r man givetvis bokslutet och i samav att utbilda flera montdrer. Han
ej beh6vs,s& miste man band dlrmed deklarationen. Kamrer
yrkeskunskap
framhiill ocksi, att t. ex. administraifrhgasdttabm samarbetetmellan verk- Minsson slutade sin utfd,diga och intionskostnadernas del i det slutliga
och personalavdel- tressantaredogdrelsemed ett citat av
stadsavdelningarna
priset borde undersdkas.Kanske ir
ningen varit det rltta.
den franskekungenLudwig den XII:s
aven de fiir hdga. Han hade dven
om att "han hellre slge sina
uttalande
ji)r
framhdll,
Holrtqaist
gen
1uerin
eleverna
i
dieselfrlgat sig, varfdr inte
skratta Et sin sDarsamhetin
undersltar
mont6rkursen skickats ut p& montage att bortabestillningar av verktyg i stor
grlta
6ver
sitt
sl6seri".
som hjiilparbetare, t. ex. vid montaget utstrickning gjotts pl grund av att vi
kapacitet
tillriicklig
inte
har
sjilva
av Gdvlemotorn.
I anslutning till fiiredmget anmodaifriga om verktygsritare. Samma 6r de direktdr Odelberg nZimndensledagenmllde
1aeringenji)r Holmqaist
fdrh&llandet oi de flesta verkstdder. mdter att i god tid fdre nlsta samh?irtill, att elevernafnr sin utbildning
Det dr ont om verktygsritare.
mantrZde dvervlga om de ha fdrslag
i verkstadenoch att teoriundervisningtill andra lmnen till fdredrag och i sE
till'
sin
Odelberg
uttalade
Direhtdr
en skulle fdrryckas, om de skickades
med att detta dmnekom- fall meddela sekreterarendessa.
fredsstdllelse
bort pi montage.
mit upp till diskussioninom nimnden.
Direktdr Odelberg uttalade till slut
Herr Andersson hade f6r avsikt, att Det [r just sidant som ndmndenbdr
ett tack till doktor ldrnefors fdr hans
ta upp dieselmotorproblementill ytter- sysslamed.
medverkan inom nimnden, dl doktor
ligare diskussioninom dieselverkstaJlrnefors nu inom kort lZimnar sin
dens produktionskommitt6er.
Redo gt)relse f dr ekonomiaudelbefattning hos Nohab fdr att dvergt
till enskild verksamhet. Han iinskade
Aven herr lohan Nilsson anstg att ningens organisation.
doktor Jlrnefors lycka till i hans komldnesittningeninverkadebetydligt niir
Kamrer MLnsson beskrev ekonomidet gillde att flytta. personal frin en avdelningensarbete.Han bdriademed mande vlrv.
II
avd. till en annan.
en redosdrelsefd,r Mekanfdrbundets
tio
igenom
de
och
gick
kontoplan
Doktor lkrnefors hivdade emellerWedaverken
tid, att nigon liinekompensationgivet- klasser konton som denna plan om\TedaverkensFdretagsndmndsf6rsta
vis inte kunde komma ifr8'ga,eftersom lattar Direfter redogjordes i detalj
olika funk- sammantrEdefdr Eret hdlls den 2J
l6n skall utg& i fdrhillande till det fdr ekonomiavdelningens
utfdrda arbetet.Ifriga om dieselmon- tioner, inkdpsavdelningenmed mate- februari under direktdr Soen G. Linds
tdrerna hade avsiktenfrln bijrian varit rialbokfdringen, driftbokf6,ringen med ordfdrandeskap.
att de skulle fi ca ett irs utbildning i sina tidskrivare, avl6ningskontoroch
hollerithmaskiner, afflrsbokfiiringens Val aa
verkstaden, innan de skickas ut pi
fanktioniirer,
montage. Trots detta har dock i en del och huvudbokfdringens arbete. Han
Direktdr Lind meddelade,att han i
fall montageresorfdrekommit fijr dem. beskrev inkdpsorders och fakturors
egenskap
av representantfiir arbetsgimed
avd.
och
gtng
inom
samarbetet
elever
omav
Betrdffande avgingen
talade doktor Jirnefors, att ett par verkstad,fdrid och andraavdelningar varen dr utsedd att fungera som ordslutatredani bdrjan, eftersomde ansig inom fdretaget.Han omtaladelven att fiirande.
Till v. ordf6randeutsigs berr lohn
har
att Nohab var en alltfdr stor verkstad man inom ekont'rmiavdelningen
f6r dem. NEgra slutade,nir dieselpro- fiir avsikt an lLta hollerithmaskinerna Gau och till sekreterareherc Robert
duktionen biirjade minska och de inte dverta arbetet med avldningsutrlk- lY ebnert,

duerinseni1r Holmqaist framhiill,
att Noha6 m'iste skaffa sig flera montijrer. Servicen6kar, och vi m&stehllla
qod service fdr motorerna. De ildre
f,ront6rer, som rest i m&nga6r, bdrjar
nu ledsna pi ait flacka omkring och
m&ste ersittas med yngre montdrer.
Overingenjdr Holmqvist anstg inte,
'dt
nlLgotfel att sdtta montdratt det
elevernapi detaljmontage,om arbete
saknasi slutmontaget.Ifriga om bortabest?illningenav gjutgods ansig han
att den danskaleverantdrenhar ly&ats
mycket bra med stativen och gdr dem
betydligt billigare ?invi sj?ilva.
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Foregi.endemiitesProtokol
Vid genomging av fdregiende-miites protikoll meddeladedirektdr Lind'
av
uii t*f"t nu fattats om upptagande
tdrdtgprotillverkning av ytterligare
hade anslagit medel
JJt... Sry"relsenen montenngshall .i
av
buse"hd.
fd,
till verkstaden och
aii.lii"ntf"tning
en forhoppning
uti=alade
Jirektti, Lind
snart skulle
att
byggnadstillst&nd
om
't[-utt
Uygg"aden kunde bli
.irtanot,
fnrdie tilt htisten. I pristivlingen
blanJ fdretagetsanstillda om fdrslag
fnrdlgprodukter hade 15 fiiriitt
"yo
slae inkontmil, dock inga revolutioneran"de sidana. Fiir utredningar och
marknadsundersdkningarom nya tiIIverkningar hade en ny ingenjdr, Rune
Ahlberg, anstdllts.
Heru Olssonmeddelade,att fdnstren
i Elektrongjuteriet hade justerats och
tdtats. s& att vdrmen dir nu var tr[fredsitiillande.

Koniunkturldget.
Direktdr Lind' ldmnade ddrefter en
iiversikt dver konjunkturliiget ogh
iramhiill, att nd:r det gaUae aft bilda
sig nigon uPPfattning om de kommTnde"konjunkturerni, var det niidv?indigt att ftjrst viinda blickarna mot
U. S. A.
Som tidigare framhillits, iir U' S'-A'
koniunktur-utslagsgivandeftir de ekonomiska framtidsutsikterna i Europa
och till mycket stor del ocksi f<ir virt
eset land.
Se vi fdrst tillbaka Pe 1953 kan
konstateras,att det varii ett rekordir
i U. S. A. med en brutto nationalprodukt pi 367 milia:,J,er dollar. Okningen^ mot L9)2 utgjorde 5 /o. lnkoristniv& och levnadsstandard har
slasit tidisare rekord, dl de totala
koisumtioisutgifterna uppnidde en
siffra av 210 miljarder dollar. Trots
att 1953 som helhet visade detta fdrniimliga resultat, kan emellertid kon'
staterasen nedgiog under andra halviret. Indextalen, som fdr industriproduktionen februari-juni ltg vid 241
i. 243 hade sjunkit i november till
228. Arbetsl6iheten hade iikat med
500.000 och nitt upp till 2.360.000.
Man befarar, att denna siffra kommer
att iika, d& man rdknar med att en budgetreduktion pt r miljard medfiir en
Skning av intalet arbetslijsa med
Man f.6t emellertid
1OO/2-OO.0OO.
komma ihlg, att den registreradeamerikanska arbetarstammeni den civila
sektorn uppgick till icke mindre ln
64.700.000i mitten av r9'3, och att
antalet inregistreradearbetarenormalt
iikar med 7oo.oo0 per tr.

En produktionsavmattning inom rlder brist pt yrkesutbildadarbetskraft
bilindus'trien 1r nu fullt tydlig. FOr- samt ijvirskott p& icke kvalificerad
svarsutgifterna f6r ndsta budget&r s&dan.Framtidsutsikterna[ro till mycfrjresHl illl 44.900 miljoner, men in- ket stor del beroendepi hur.vi kunna
nebir dock en nedsklrning av 5.300 hdvda vir exportindustri. Att denna
milj. Vid bediimningen avllget finns har svfuigheterga g.1u1{ av vtrt hciga
som vanligt sivil optimistiika som kostnadsldgedr-ju allmdntlconstaterat.
pessimistisfardster. Till de fdrra hijr Man kan nog skdnja en viss stabilisering _betrdffande verkstadsindustriens
givetvis Eisenhower, som framhtller,
itt regeringen har stora medel att sysselsdttning,men fir man ocks&giira
stoppa'endiflation. Man pipekar ock- klart fcjr sig, .aj! de d&iiga priserna
s&,'att den hittillsvarande'konjunktur- komma att medfciraminskad rintabiliavmattningendelvis beror pi en lager- tet. Orderstockarnafortsittaatt-sjunka.
som nu kan anies avs|itad Genomsnittliga leveranstiden.f6r hela
minskningl
-nya
stora investeringsbehov industrien var vid 1953 Lrs slut cirka
samt att
fijrefinnas.'Redan har i konfunktur- 10 minader mot 13 ett tr tidigare.
stimulerande syfte vissa extra skatter Detta kan miijligtv-is ha det goda med
slopats och inkomstskatten minskats sig, att konkurrensfdrm&gandkas.Sorn
t.tJd fO /o. Pessimisterna f'3lmhLlla ett uttryck fdr_oro inom industrien
emellertid, att om sysselslttningen miste de minskade privata investe'
skall kunna uppehillas ]oid nuuur"idg ringarna s9s.D-estatliga-investeringa-r'
toppnivi, de'n' totala produktionen na stegrades diremot fdregiende ir
med t5 /o.
miite tika med cirka 10 m'iliarder.Man
Hur man dn ser p& liget, har man
framhiller frin det h&llet, att det blir
all
anledning att vara mycket fcirsiktig,
fcjr ett
omiijligt att fi en avsething
-konjunkoch
gdr man sikerligen klokt i att
en
och
att
sldant"varufliide,
turavmattning &tminstone som den rdkna med fortsatta svlrigheter. Den
L949 todekinna fcirutses.Efterfrigan vlsttyska konkurrensen skapar ju speoi
varor och tiinster kommer iu ge- ciella fcirhillanden just fiir .svensk
^nom
industri. Under och efter sistavdrldsoffentliga utgifter, utgifterna iiir
investeringsdlarrn[t samt- allmdnhe- kriget startadeshir i landet en hel del
industrier f6r tillverknlng av varor,
tens konslumtionsutgifter.D& en tillsom tidigare gjot-tsi Tyskland. Tylk-ar'
bakaglrngfiir samtli-ga6r att fiirvinta
na.komma nu tillbaka pi alla omriden
lagren
av
och En fortsatt anpissning
och ha _nya_ moderna anldggningar
till
hirigenom ocks& kan komma
stinl, brir man rikna med en kon- ist?illet fdr dem som sdnderbombats.
Sv8righeternai Tyskland 2iroju o&sl
junkturnedging.
med
flyktingproblem
stora
och arbets'
pessimisterna,
Det frarihllles frin
ltjshet'
Man
har
emellertid
trots detta
levnadshbga
amerikanska
att den
standarden s&tillvida er farlis vid en iter igen pi kort tid lyckatsg<iraTyskkonjunkturomsvingning, di JlmZinhe- land. till en ekonomisk stormakt, som
tens konsumtion ai inr-iktad pi varor, hdvdar sig pi alla omriden. Vi mlste
vil kunna undvaias under i virt. lan_danPassaoss hitefter och
som mycJ<et
en l&ng tid. Siviil bilar, radio- och g6ra allt fijr fortsatt rationaliseringoch
kdksmaskineretc. omkostnadsnedpressning'
televisiSnsapparater,
kan man mycket vll reda sig med
n&got 6r extra.utan alt kOp_1det som Ordertillgdng och fakturering.
Ir absolutnytt i branschen.Skulle man
Direktiir Lind. meddelade,att ordertdnka sig en minskning av den ekonomiska aftiviteten i U. S. A. med endast ingingen var betydtigt blttre nu in f6r
etilriedan men p&pekadeniidvzindig5 /o, sF,kommer detta att betyd2 .tt
minskad import och minskat dollarut- heten av att vlrapriser. sdnktes,om vi
fldde, omedelbart innebirande svlrig- skulle kunna h[vda ossi konkurrensen.
hade inUnder tiden l/L-L3/2
heter fiir den europeiskaexporten.
Vad betriiffar ar^betsmarknadsl?iget
i kommit bestlllningar ftir ca 1,3 milj.
Sverige kan en minskning konstaleras kr. Fakturerilg-." P.:t L3/2.upp.gick
av arfietarantaletinom inf,ustrien med till ca 1,5 milj. kr., eller ca 24 /o ligre
L,3 % mellan november L952 och 6n motsvarande tid fiirra iret' Den
su-rno minad 1953. Totala antalet ofakturerade srurlmanav inneliggande
berlknas ha order utgjorde ca-10 *i|i kl'
inom industrien sysselsatta
Faktureringenkom fdr 1953 UPP
minskat med ti.OOO, varvid stdrsta
17,1 milj. kr., vilket t?imligenv?il
till
verkstadsindustfrnn
delen kommer
motsvaradeden vid Eretsbdrjan st?illda
rien. Under Lret 1951 har antalet mln
under 1952
i arbetsfd,rilder iikat med 5.000, fdr Prognosen.FakLureringen
hiigre beett
uPP
till
visserligen
kom
anantalet
kvinnor med 2.t00 samt
st?illdautlinningar minskatmed6.000. lopp, men man flt f.& 1951 bl. a. taga
iaget ftir dageier, att det fortfarande !f*y" till att aluminiumpriset sjunkit

med kr. 1: - per kg samt att vlra
verkstider och gjuterier k<jrde med
endast 80 /o kapacitet mot vad f6r't952.
hillandet var

f<irhoppning om nya order, som skulle
kunni fyla ut den nu ej belagdadelen
av minaden.

StLngpressenhade man fdr avsikt
fortfarande k6ra tviskift trots den
korta bellggningen, dl bl. a. order
Belhggningen.
kunde fdrvlntas frin SAAB p& grund
Direktiir Lind l?imnadeddrefter en av de korta leveranstider som noterautfiirlig redogiirelse ftir beliiggningen des. Giitgjutningen gick kontinuerligt
pi de olika avdelningarna.Han fnmi f6rsdrjning av stingpressenoch fijrhott det gl?idjandei att ordering&ngen vdntadesdven hdr order pi Ghost- och
och belZiggningenf. n. var god. Ytter- Goblingiit.
Iigare arbetskraft skulle behijva anstilV erkstad'en,bearbetningssidan,upplai, men det fiirel&g f. n. brist framfdr
en biiitre beliiggning ?in p&
visade
allt p& yrkesarbetare.
mycket l[nge. Pi verktygssidan fdreAl umin i urt gi ul eri erna uppvisadeen ligo dock svirigheter att hilla en
relativt god bel2iggning.RM 5-detal- jdmn orderinging.
ierna berdknasi handformningen ge
2 man sysselsittning fram till mitten
Ft)rsIagskommittin.
av L9)6 och i maskinformningen 4 Rapport fri'n
man under halva minaden till ungefdr
lngenii)r Lind'b nPPorterade, att
samma tid. De ig&ng varande maski- samrian[ruide med fcirsiagskommitt6n
nerna voro j?imnt belagda, men det hade hnlits den 23 februari. 5 nYa
vore 6nskv[rt, att ytterligare folk
fiirslag hade inkommit, varav ett, inkunde erhlllas, si att de 3 maskiner, lZimnatw 99 Perssoa,bestod av fastsom f. n. ej hade nigon bellggning, hnlningsanordning fiir deglar vid
kunde sittas iging. En av Jdhle-maski- puddling av zirkoniumlegeringar samt
nerna var kontinuerligt belagd med vid smaltningav sp&noch spill m. m.
detaljer till Mobilapumpen och man Fiirslaget hade utprovats och befunhoppas p& en fortsatt god firrsiiljning nits bia, varfiir belijning hiirfiir hade
av dessapumpar.
tillstyrkts.
Sand.slingernvar i nuvarande takt
530 Eriksson hade inkommit med
betagd till mitten av juli, men produk- 3 fcirslage'varcv 2 tillstyrkts till bel6tionen hdr borde kunna iikasvdsentligt. ning, ndmligen de angiende skraPor
Elektrongiuterierna bli ej i n?imn- pi Kollerg&ng i Al-gjuteriet och ang.
vird grad belagdaav RM )-detaljer, d& Sandblisterni El-gjuteriet.Det tredje
endast en ringa kvantitet elektron in- fdrslaget bestod av att plocka ihop tilt
gick i detaljerna till denna motortyp, fullt invlndbara ventiler olika delar
men det finns dock sysselsittning fcir av fdrut kasseradeavbl&sningsventiler.
en handformarc 3/4 av mnnaden fram D& reparation av ventiler ansigs vara
normult arbete pi reparationsavdeltllI 1,916. Bel2iggningen med RM*
ningen avstyrktesfcirslaget.
succesdetaljer berdknades upphdra
sivt med avslut av inneliggande order
Ett av lohn Gau inldmnat fiirslag
i mitten av juli. Fdrhandsbeskedhade bestod av krokstiill fiir att underldtta
do& lImnats om nya order frin SFA. sorterandetav krokar. Prov skulle utJiihle-maskinerna dro relativt viil be' fiiras, varefter kommitt6n skulle &terlagda med bl. a. order frin Bergmans komma med yttrande.
Motoriodustri, varifr&n man torde
P3, fdrekommen anledning gav
kunna rdkna med kontinuerligt fortL)nd. ingeni6r Lindh i oPPdirektiir
satta order. Aven frin SAAB vintas
att
se till att fiirslag, som blivit
dng
fcir dessamaskiner nya order.
tillstyrkta till beldning, ocksi kommo
F& prctsgjuteriet var l?iget nigot
till utfdrande.
bekvmmersamt.Det torde dock note'
Ingenidr Lind.h meddelade,att man
ras, att samtliga inneliggandeorder dro
haft ffi'gan uppe till diskussion
hade
leveransbrtdskande och med korta
sammantridet med F6rvid
senaste
tider, varfdr man dnnu hoppas ft in
slagskommitt6n.
en del order, som kunde ligga i anslutning till den nuvarande beliiggDiuerse krend.en.
ningen.
KoAillgjuteriel uppvisar en blttre
1954.
1. Semestern
sysselsdttningin tidigare. Av 9 man
Direkti)r Lind meddelade,att det nu
berdknades5 vara kontinuerligt sysselatt irets semester skulle
faststdllts,
satta med kokilldetaljerna f.tu Bofors
tiden L2-31 juli.
fdrl?iggas
till
2/l
av mtnaden fram
rZikning under
Herr lYelander gorde en fiirfr&gan,
till och med r9:5. Man hade ocks&
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huruvida ej semesternkunde fiidZiggas
till sammatid som f.oua hret, d. v. s.
bdrja en vecka tidigare [n vad som nu
faststillts. Vid Verkstadsklubbensirsmcite hade dnskem&lframlagts om att
semestern sammanftill med Scania
Vabis'.
Kamrer Flock svar.adehirpl, att
verkstadsindustriernai S<idertiiljehade
haft sammantrdde ang. semesterfdrliiggningen fdr resp. fciretag. Med
tanke pi semesterhemmetpl Slandcin
var det ej l?impligt, att fiiretagens
semesterfijdades till sammatidpunkt.
Di ScaniaVabis' semesterskulle btirja
den 5 juli och allts& 2 veckor kommo
att sammanfalla med \(/edaverkens,
ans&g han det ej ptkallat att dndra
f dretagetssemesterfcirldggning.
V erkmhlar e I ohantson fiireslog, att
arbetet skulle instZillasunder sofllmarl<irdagarna och att den hdrigenom
fijdorade arbetstidenskulle tagas igen
genom t. ex. /4 timmes arbetsfdrllngning per dag under den dvriga delen
av &ret. Som sk?il fiir denna iinskan
&beropadeherr Johanssonde av minga
arbetare beg?irdaldrdagspermissionerna sommartid.
Direkttir Lind. pl"pekade, att det
knappast var troligt, att man ville arbeta in tiden utan iivertidserslttning,
varvid fr&gan givetvisej kunde beaktas.
="Hir,
l7elander svarade hdrpl, att
frlLgan redan 1951 hade diskuterats.
Arbetarnas huvudorganisationer hade
g&tt med p& att t/a-timme om dagen
kunde inarbetas,men Arbetsgivarefiireningen hade motsatt sig detta arrangemang med motiveringen, att detta
skulle stjiila folk fr&n andra industrier.
DireAtdr Lind' lovade att taga dten'
det under iivervdgande.
Herr lYelander f.ramhSll,att klubbmedlemmarna i si fall fiirst mlste
hdras betr. fiirslaget. Han kunde dock
redan nu meddela,att de flesta i verkstadenvoro fiir ett sidant arrangemang.
Herr Tore fohantton trodde, att
ocksi personaleni gjuteriernavar Positivt instiilld till detta fiirslag, men att
medlemmarna givetvis iven hir f6rst
rnlste hdras.
2. Forslagsverksamheten.
Fijr att stimulera fiirslagsverksamheten fdreslog bem lYelander, att f6rc'
taget fiir varje fiirslag, som tillstyrkts
till beliining, skulle avsitta kr. 25:[iI1 ett lotteri fdr fcirslagsstdllarnamed
dragning I d 2 ginger om iret. Ett
dylikt lotteri hade, enligt herr Welander, redan tilliimpats vid flera industrier i sd,draSverige.

T

Direkti)r Lind slnille tiverviga saken
och lterkomma.

l'
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3. Mjolkfors2iljningen.

Herr t{/ elander f.ramf6rde arbetarnas klagomil 6ver mjiilkfdrslljningen
utomhus under den kalla lrstiden och
undrade om den ej skulle kunna fiirliggas inomhus.
Frlgan skulle utredas.
4. Studiebesdk for skyddsombud.
Herr ll/elander f.6rh6rde sig om

mdjligheten att anordnaen dagsutflykt
fiir skyddsombudenmed bes6k pl ntgon industri. Han lberopade det
ga.gnerikaarbete som skyddsombuden
utfdrde fiir f6retaget och anslg, att en
sidan liten uppmuntran skulle stimulera till fortsatt gott skyddsarbete.
Direktdr Lind anslg detta vara en
koncernfr&ga,di ett medgivande hdr'Wedaverkens
sida omevidlag frin
delbart skulle ftiranleda de andra
koncernfiiretagens skyddsombud att
komma med samma anhlllan. Han
lovade iterkomma med besked.

LEDAMOTEN

Suppleanter:

Au f oretagsled.ningen utsedd.a:
Sverre R:son Sohlman
(ordf.)
E. A. Bjdrndahl
Nils Carbonnier
Fritz Dal6n
Bo T. Hannerz
Ernst Lindqvist
Arvid rlTahlquist

Gunnar Renius
Sven Sinclair
Ludvig Sterky
John E. Jansson
Georg Hedman
C. G. Sjdlin
Allan Dahl6n

Au ar b etar or gani satio n en ut sedd.a:
Kad Hansson (v. ordf.)
Martin Nilsson
Tage Holmstedt
Vitalis Hagberg
Henry Cadsson
Kad Helge Karlsson
Linus Kadsson

Rut Jonsson
Allan Reinholdsson
Ingvald Runllv
Gerhard Carlsson
Erik Larsson
Folke Book
Karl Andersson

Au tj knst emannaorganisationerna ut sedda :
I.ars Bodin
Uno Ldnnqvist
Vakant

Folke Andersson
Torsten Jansson
Folke Edstrdm

Sekreterare:Urban Engstrdm

Wedaverken
Ordinarie:

Suppleanter:

Bolagets re presentanter :
Sven Lind (Ordf.)
Urban Molin
GiistaLindh
Ake Flock
Anders Ljungdeil
Nils Ekerhult
Stig Alfheim

Direfter visadesen av A.-8. Svenska
Metallverken och A.-8. SvenskaAluminiumkompaniet utarbetad film om
aluminiumframstdllni ng.
6. Trivselfrigor.
Vissa trivselfdgor pL \Tedaverken
diskuterades ddrefter ganska livligt,
och det beslcitsatt vidarebehandlingen
av dessaspeciellafrigor skulle 6verlEmnastill resp.klubbar och fdretagsledningen.
RIY.

I FORETAGSNAUXDERNA

Nobelkrut
Ordinarie:

5. Filmvisning.

Foretagsklabbarna au SIF och
SAF uid Vedaaerken:
Hans Aberg
Selmer Vlgman
Paul Paulsson
Robert \Tehnert
Gustav Lundgren
Sven Johansson

V erkstadsklubben:
Elis Hjert6n
Gdsta Arbjdrk
Zenid Magnusson
Rolf Norman

Gunnar Nfelander
Gunnar Axelsson
Tage Johansson
Svante Dahmm

Gjutarklubben:
John Gau (v. ordf.)
Tore Johansson
Ture Olsson

Nils Holmgren
Erik Gustavsson
Gustav Tors6n

Sekreterare: Robert \Tehnert
Nohab
Suppleanter:
Ordinarie:
Bolagets representanter :
Per Odelberg, ordf.
Erik Bi2ire
Carl Holmqvist
Richard Keller
Gdsta Minsson
Carl Erik Svala
Ar b et am as r epr esentd.nter :
Erik Larsson
John Larsson,vice ordf.
Allan Holmkvist
Carl Erik Carlsson
Bertil Persson
Evert M6ller
Lennart Pettersson
Edvin Eriksson
Albert Rydberg
Herman Andersson
Knut Thunberg
Einar Engkvist
Kad
ITennersten
Nilsson
Johan
T jdnst emiin f ar b etsl ed ares r epr esent an, er :
Sven Bengtsson
Karl Axel Gustavsson
Knut Siill
Nils Persson
Gunnar Modigh
John Jonsson
Ndmndens sekretelare:Inge Johansson
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