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1953 ARS BOKSTUT
A,u Direktiir HELMER NORDQVIST
annan intresseparts,ndmligen aktieagarnas,dven
om derasintresseni ovrigt inte precis sammanfalla i det hdr landet med desssiregna dubbelbeskattning,som gor att bolaget forst fir betala
ca 50 /o i skatt och bolagetsdgaresedanordinarie inkomstskatt pi den kvarvarande del av
vinsten, som delas ut.
Det finns alltsi minga synpunkterpi vad som
d,r foretagetsuppgift och minga fler dn de som
riknats upp hiir.
Men ett gemensamtintressefor alla - for de
anstdllda av alla kategorier, f.or aktiedgarna,for
Vinst- och fiirlustriikningen
lfungivarna, for leverantcirerna, for stat och
Vinst- och forlustrikningen utgiir en samman- kommun o. s. v. - d.rattforetagetdr ekonomiskt
stdllning av i foretaget uppkomna vinster och
birkraftigt. Om si inte dr fallet, kan ingen av
forluster och kan siledes siigas vara en mittde upprdknadekategoriernai lingden ha nigon
stock pi, hur foretaget under i:ret lost sina
storreframging i sina anspr&kpi foretaget.Och
ekonomiskauppgifter.
firr att foretagetskall bli ekonomisktbdrkraftigt
Innan vi ge oss in pi detalierna i frl'ga om
fordras, att det arbetar med storsta mojliga
vinst- och forlustrdkningen tror jag, att det skulle
ekonomiskaef fektivitet.
kunna vara ^v ett visst vdrde att diskutera vad
Vilket direkt eller indirekt syfte eller mll man
som dr fiiretagets egentliga uppgift och syfte.
anservara det viktigaste spelar sedaningen roll.
En forutsittning for alla andra milsdttningar
, Man kan naturligtvis siga, att det for Bofors
amkanoner
och
vdddens
att
bista
gora
del ir
som man kan ha for bolagetsverksamhetdr att
munition, ett forstklassigt stil till billigt pris,
foretaget drives ekonomiskt effektivt. Endast
vdlsignelsebringandeldkemedel, ett effektivt
om foretaget fyller syftet att istadkomma vinst
malpulvero. s. v.
kan det i ldngden tillgodose alla av foretaget
att
ir
att
det
kunna
saga,
Man skulle ocksi
beroendeintressegrupper.
si bedriva sin verksamhet,att bolagetkan ldmna
Som ovan neimnts,iterspeglasdet ekonomiska
resultateti foretagetsvinst- och forlustrdkning.
sina anstdlldah6gsta m6jliga loner och allskons
forminer, som girra livet behagligt.
Det bor i sammanhangetobserveras,att det
for
finansdeparteslutliga totalresultatetutgor summanav alla de
Herr statsridet och chefen
smi eller stora resultat, som blivit foljden av
mentet liksom Dritselkammaren i Karlskoga
det dagliga handlandet inom olika delar av
tycker nog, att bolagets frdmsta uppgift borde
vara att ldmna hogsta mojliga beskattningsbara foretaget under verksamhetsiret. Med andra
ord: allt vad som dagligen hdnder pi arbetsvinst och hdr sammanfaller intresset med en
Till ett foretags officiella irsredovisningseller bokslutshandlingarhor en foraaltningsberiittelse, en ainst- och forlustriikning samt en
balansriiknizg.I bokslutskommentareni B-pilen
foreg&endeh.r d.gnadevi balansrdkningenspeciell uppmeirksamhetoch ha nu tdnkt oss lita
irets kommentar ndrmast avse en redogorelse
for och nigra reflexioner kring vinst- och forlustrdkningen.

I

t"
Vinst- och Fiirlustrdkning fcir fu rgjS
Intiikt av rtirelsen
rn. m.
Resultatfcire avskrivningaroch arrsdttningtill skatteroch pensionsstiftelser

27.812.000

Avgir:
avskrivning i jordbruksfastigheter

9.000
2.026.OOO

fabriksbyggnader
kraftverk

2L9.OOO

bostdder

240.OOO

maskiner,verktyg och inventarier.. . . . . . .
av ir 1947. . . .
avsittning till AB Bofors Pensionsstiftelse
AB Bofors Allm. Pensionsstiftelse.

Lr.746.OOO 14.240.ooo
1.000.000
300.000

1.300.000

Nettointlkt av r<irelsen

15.540.000
12.272.000

Intdkter och kostnader i tivtigt
2.902.000

Linerintor
Vinstutdelning & aktier
i dotterbolag
i andra bolag .

260.ooo
481.000

74L.OOO

Intiktsrintor
frln dotterbolug...

754.000

andra intdktsrintor .

679.OOO

1.433.OOO

Avg&r skatter

AB Bofors vinstr och fiirlust'
rEikning
AB Bofors officiella vinst- och forlustrdkning
for hr 1953 hterfinnes hir ovan. Denna vinstoch forlustrikning dr uppstilld efter den s. k.
nettoredovisningsmetoden.
Dirmed menas, att
man inte utghr f.rhn bruttointdkten av bolagets
rorelse, d. v. s. det totala forsdljningsvirdet av
bolagets produkter, utan frin den intdkt av
rorelsen, som bestir av forsdljningsvdrdetmed
avdrag for loner till de anstdllda,material och
diverseadministrationskostnader
m. m. Ddremot
ha avskrivningar, rdntor, avsdttningartill pensioner,skatterm. m. inte avdragits.Den silunda
redovisade intdkten av rorelsen uppgick till
27,8 milf. kr.

728.OOO

5.233.000

Nettouinstfi)r 3r 1953

platserna i foretaget kommer att sdtta sper positiva eller negativa,vinster eller forluster i den slutliga vinst- och forlustrlkningen.

2.L74.OOO

rr.544.OOO

Summaintlkter liire skatter

Kronor 6.311.000

Avskrivningar
FrAn ndmnda intdkt av rorelsen avgi sedan
avskrivningar med sammanlagt I4,2 milj. kr.
Avskrivningsbegreppethar i flera sammanhang
tidigare ingiende behandlats i B-pilen, varfor
det torde vara tillrdckligt att hdr pipeka foljande. Avskrivningsforfarandet innebdr, att man
fordelar anskaffningskostnaderna for anldggningar, t. ex. byggnader och maskiner, pi ett
antal Lt, som vanligen motsvarar anld,ggningarnas berdknadefysiskaoch ekonomiskalivsldngd.
Detta kan ocksi uttryckas si, att anldggningarna
som regel avskrivasi takt med den forslitning
och vdrdeminskningde dro utsatta for.
I frlga om avskrivning av maskiner och
inventarier har fram till och med ir 1951 under
en ling foljd av ir speciellaregler, innebdrande
fri avskrivningsrdtt,varit tillimpliga for aktiebolag. Dessaha silunda haf.t ratt att med bortseendefrin maskinernaslivsldngd avskriva upp

t

t
i

till 100 /o av anskaffningskostnadenunder inkopsiret. Bestimmels ernaha v arit av mycket stor
betydelsefor det svenskandringslivetgenom att
man fitt mojlighet att via avskrivningarna id'mna
ut resultatenolika ir emellan och ddrigenomatt
man littare kunnat mota de genom inflationen
okade iteranskaffningskostnadernagenom att
oka takten pi avskrivningarnautover vad den
direkta virdeminskningen skulle ha motiverat.
Ndr statsmakternaemellertid i bdrjan pi 5o-talet
vidtogo vissa itgdrder i inflationshdmmande
syfte,ansig m4n sig dvenbora ddmpa foretagens
investeringslust.Samtidigt som sirskild investeringsskatt,sedermeraersatt av s. k. investeringsav gift, infordes, begrdnsadesaktiebolagensfria
avskrivningsritt, som man ansig utgiira en stimulans till investeringar.Denna begrdnsningav
den fria avskrivningsrdtten som alltjlmt d't gdllande innebdr, att aktiebolag ha rdtt att gora
irliga avskrivningar med hogst 2o /o av anskaffningsvdrdet for maskiner och inventarier, som
inkopts under 6:ren1952-1954.
Som framgir av vinst- och forlustrlkningen
har bolaget avskrivit maskiner och inventarier
med 11,7milj. kr. Detta belopphar framkommit
sl, att 20 % avskrivning verkstdllts av vdrdet
av under 7912 och 79J3 anskaffademaskiner
och inventarier, vartill kommer en mindre del
avskrivningar pi under tidigare ir anskaffade
men vid 1953 FLrsinging ej helt avskrivna maskiner och inventarier.
For ovriga avskrivningsobjekt,fabriksbyggnader, kraftverk och bostdder,har fri avskrivningsriitt aldrig varit gd'llande och de i vinst- och
forlustrdkningenredovisadeavskrivningarnadro
berlknade efter av skattemyndigheternatillimpade procentsatser.Jord och tomtmark Ir givetvis inte utsatt for vdrdeminskningi vanlig mening och dr silunda ej heller avskrivningsberiittigad. Avskrivningen pi jordbruksfastigheter,
kr. 9.000:-, som verkstdllts i bolaget, avser
endasts. k. substansminskningunder iret i bolagetsgrustag.
Avs?ittningar fiir pensionsiindamil.
Efter avskrivningarna redovisar vinst- och
forlustrdkningen avsdttningartill bolagets pensionsstiftelsermed sammanlagt 1,3 rnilj. kr.
Dessastiftelser ha kommit till for att mota de
forpliktelser f6r pensionering av de anstillda,
som vila pi bolaget. Efter irets avsdttninguppgir stiftelsernas kapital till 6,3 milj. kr. for
a

J

och 10'1
AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse
av ir
Pensionsstiftelse
Bofors
mili. kr. for AB
"Lingfris1947, vilket framgl.r under rubriken
tiga skulder" i balansrdkningenp5-sid. 9.
Ovriga intiikter och kostnader
Sedan avskrivningar och avsdttningar till
pensionsstiftelserforetagits, kvarstlr som nettointdkt av rorelsenkr. 72.272.000:-. Detta belopp skall yitedigare iusieras med hdnsyn till
viisa forhillanden utanf6r den egentliga rorelsen, sisom inkomstrdntor och erhlllna aktieutdelningar samt till utgifter for linerintor o. dyl.
Dessa poster dro i vinst- och forlustrikningen
upptagna under rubriken "Intdkter och kostnadii i 6vrigt". Man finner hi'r, att bolaget betalat kr. 2.902.000:- i rintor pi 1&n.Dessa
utgiftsrdntor hanfora sig i frimsta rummet till
f6rlagslinet pL 20 milj. kr. och det under ir
1953 upptagnaobligationslinetpL 4o milj. kr.
Bida dessali.n lopa med en tdnta av 4 %. Hdrefter redovisaserhillna utdelningar p& bolagetsinnehav av aktier i dotterbolagoch andra
bolag. Frin dotterbolaghar kr. 260.000:- utdelats, varav Ulvsunda Verkstdder AB bidragit
med kr. 24o.0oo:- och Larsbo Kalk AB med
kr. 20.000:-. Aktier i andrabolag, d. v. s. sldana bolag som inte dro dotterbolag eller ddr
Bofors med andra ord dger mindre dn 5O /c, av
aktierna,ha givit kr. 481.000:- i utdelning.I
intlkisrdntor har till bolagetinflutit sammanlagt
kr. 1.433.000:-, av vilka rintor pi till dotterbolagutlinade medeluppgitt till kr. 7t4.0oo:-.
Bolagets inkomster av rintor och aktieutdelningar utgora silunda kr. 2.174.000:-, medan
utgiftsrdntorna belopa sig till kr. 2.902.oo0:-Skillnaden, kr. 728.000: -, avdragesfrin den
tidigare nimnda nettointdkten av rorelsen,varefter kr. 11.544.000:- kvarstir som bolagets
ainst fore ausiittning till skatter.
Skatter
Frin detta belopp avghr ndrrnarehdlften eller
kr. 5.233.000:- i skatter till stat och kommun.
Hdrutover har bolaget under iret beialat investeringsavgift
till statenmed kr. 1.807.000:-.
Detta belopp ar ej synligt pi vinst- och forlustrikningen utan har avdragits,innan den redovisadeintdkten av bolagetsrorelse,27,8 milj. kr.,
framkommit.
Den egentliga nettovinstenfor iret har efter
nedgitt till kr. 6.311.000:-.
skatteavsdttningen
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Nettovinstens fOrdelning
I forvaltningsberittelsen foreslir styrelsen
och verkstillande direktciren,att till aktiedgarna
skall utdelaskr. 10: 50 per aktie plus en bonus
pi r : lo eller tillsammanskr. 1'2:- per aktie.
bi bolagetsaktiekapital uppgir tilI44 milj. kr.,
uppdelatph 44o.ooost. aktier i nominellt 100:kr., blir den totala utdelningenkr. 5.280.000:-,
som fijrdelas pi ca 7.000 aktiedgare'Detta forslag har sedermerafaststdlltsav bolagsstdmman.
Kan di detta betraktassom en skilig andel av
det ekonomiskaresultatet till de personer,som
satsat kapital i flretaget? Nzir ordinarie rlnta
pi bankinsiittningar och obligationer inte uppgir
lill mera dn 3 d 4 /o, foref.aller det, som om
aktied'garnagenom sina 72: - kr. per aktie,
vilket blir tz /o p?Ldet s. k. nominella vdrdet pi
aktierna, skulle irhilla en onodigt hog avkastning pi sitt kapital.
Lit oss titta ndrmare pi den saken.Om man
koper en Boforsaktie, flr man ingalunda 72 /o
fiirrintning av sitt pi detta sdtt disponerade
kapital. En Boforsaktie betingar ndmligen for
nanarcnde ett Pris av 220:- i 225:- kr'
per
Med ofordndrad utdelning av kr. 12:nedlagda
det
aktie, blir den effektiva rantanpi
kapitalet 1,3 7a. Detta dr visserligennigot hogre
dn^ordinariebank- och obligationsrinta, men i
andra sidan har aktieagareningen gatanti for att
kr. per aktie i all framtid.
han skall fL tz:Han har over huvud taget ingen gatanti for att
han skall f6. nh,gonsom helst utdelning och om
kursen sjunker, kan han dven f6rlora en storre
eller mindre del av de 22o:- d 225:- kronor
han betalt for aktien.
Om man roar sig med att rdkna ut den effektiva rintan pi olika aktier, skall man finna, att i
sidana bolag som ha stora skogar, gruvor och
andra naturtillgingar och ddr riskmomenten
alltsi dr mindre, ddl ar den effektiva nntan
ocksi lig - inda ned till ) iL4 % och siledes i
det ndrmaste lika med bank- och obligationsrdntorna.
Men alla aktied.gareha givetvis inte forvdrvat
sina aktier till den fiir Boforsaktier nu ridande
kursen. Nigon enstakahar kanske inte betalat
mera in det nominella vdrdet, kr. 100: - Per
styck,och sedanforekomma sdkerligenalla mojliga priser - dven under det nominella virdet
for den delen - upp till maximinoteringen 1947
pi kr. 277. Men dL flr man komma ihlg, att

5

dessabetalningar skett till synnerligenvarlerande penningvdrdenoch i allmdnhet till vdsentligt
hdgre penningvlrde dn dagens. Att kurserna
ligga iiver det nominella vdrdet beror silunda
bl. a. pi att de bakom aktierna liggande realvdrdena stigit genom inflationen, d. v. s. att de
uttryckasi ett forsdmrat penningvdrde.Det beror ocksi p5., att bolaget genom en forsiktig
utdelningspolitik, genom att gota ordentliga
avskrivningar och pi annat sitt, litit en del av
iiverskottensti kvar i rorelsen.
Aktiekapitalet i AB Bofors uppg&r, som
tidigare nimnts, till 44 milj. kr., som silunda
inbetalats av aktied'garna.Det s. k' egna kapitalet
i bolaget,vilket utgor skillnadenmeilan bolagets
tillgingar och skulder, utgor emellertid 101,8
milj. kr. Skillnaden mellan sistndmndabelopp
och det belopp pL 44 mlli. kr., som inbetalts av
aktiedgana, bestir av sidana vinstmedel, som
icke utdelats till aktieigarna utan kvarhillits i
bolaget under de 80 ir som bolaget existerat'
Som ovan berorts har storlekenav detta belopp
dven piLverkatsav penningvdrdeforsdmringen'
Inte blott aktiekapitalet utan det totala egna
kapitalet miste betraktassom tillhorigt boiagets
dgare och ddrfijr dr det riktigast att stdlla den
beslutadeutdelningen pL 5,3 milj. kr. i forhillande till detta egna kapital. Utdelningen blir

de5,27o.
Det kan kanske vara aY intresseatt gi litet
nirmare in pi, varfor si storadelar av redovisade
vinstmedelhillits kvar i bolaget.Svaretpi denna
ffiga ar for det f6rsta, att aktiebolagslagen
tvingar foretagen att av konsolideringsskil lita
en viss del av irsvinsterna stanna kvar i foretagen. Det dr ndmligen foreskrivet, att av ett
iiiretags irsvinst minst L0 /o skall avsdttastill
en s. k. reservfond, och sidana avsdttningar
miste giiras, till dess att reservfon"denuppgir
till ldgst 20 % av aktiekapitalet. Ddreftet flt
irsvinsterna fritt utdelas, sivida icke den sdrskilda bestdmmelsenom avsittning till s' k.
skuldregleringsfond kommer till tilldmpning.
Denna bestdmmelsegdller for aktiebolag,vilkas
skulder dverstiga vissa delar av det egna kapitalet, och innebdr att, si ldnge detta forhillande
kvarstir. lO Vo av irsvinsten skall avsdttastill
en skuldregleringsfond,dven om reservfonden
uppgir till foreskrivna 2o /o av aktiekapitalet.
AB Bofors miste pi grund av sina skuldforhillanden avsitta vinstmedeltill sidan skuldregleringsfond.
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Utiiver detta i lag pibjudnakvarhlil'ande av
vinster har bolaget i avsikt att stdrka sin ekonomiska stillning under irens lopp behillit ytterligare beskattade vinstmedel, som i balansrikningen redovisas under rubriken "Disponibla
medel". Hdrigenom har bolaget haft mojlighet
till viss sjilvfinansieing av nya anld'ggningar.
Anledningen till att frlgona kring aktiedgarna kommit att fi. en siirskilt utfdrlig behandling
i denna bokslutsartikel dr helt enkelt den, att det
faller sig natudigt att i anslutning till en redogorelse for vinst- och fijdustrikningen sdrskilt
berora kapitalets medverkan i ett foretag.
Nir denna artikel skrives, fnmg6'r i ett referat
i ortspressenf.rLn Karlskoga Hirads Sparbanks
lOO-irsjubileum, att Generaldirektirr Gjores i
sitt hiigtidstal "citeradeden radikaleKnut \7icksells pi sin tid i mingas oron si chockerandeord
om att kapitalet ar arbetarensvdn, en sanning
som besannatsi virt social-Sverige,ddr kapitalet
dr ett av de omistliga hjulen under vagnen, en
faktor av steindigt vixande betydelse i strdvandena att bibehilla vilstindet, fortsdtta framstegen, utveckla ndringslivet till allt storre slagkraft och motstindsstyrka" .

Utan att i iivrigt anstilla nhgra vdrderingar
de olika intressegruppernaemellan kan si mycket sdgas,att det d.r aktied'garnasom f.tlnborjan
skapat de yttre fiirutsittnin gana fot hela foretaget, att det iir de som genom kapitaltillskott
vid olika tillfillen tritt in for att mojliggora
onskvirda utvidgningar eller moderniseringar.
De ha ocksi medverkat i samma riktning indirekt genom att vinstmedel, som kunnat utdelas till aktied'guna, i stiillet kvarhillits i
bolaget.
Alla dessainsatserha dock inte varit tillrdckIigafor de investeringsbehov,som forelegat. Bolaget har diirfor f.lLtt skaf.f.aytterligare medel
genom upplaning hos bank och hos allminheten.
Nu senasthar bland annat upptagits ett forlagslin pi 20 mil). kr. och ett obligationslin pi 40
milj. kr., for vilket sdkerhet ldmnats i form av
botteninteckningar. Om mera kapital skulle erfordras, synas bolagets linemojligheter den
vigen van relativt begrinsade. I detta ldge
finns di mojligheten att utoka bolagets aktiekapital, d. v. s. att vdnda sig till d'garnaav riskvilligt kapital. For att dessa skola vara villiga
att pi deita sdtt overfora medel frin sdkrare

BeskrivandeVinst-och Fiidustrdkning fdrAB Bofots hr tg53
Intikter:
Fiirs?iljning av krigsmateriel m. m.
130.328.000

frln Boforsverken
frin Nobelkrut

30.2o3.ooo

160.531.000

57.009.000
L3.784.000

70.793.000

Fdrs?iljning av civila produkter
fdn Boforsverken .
frinNobelkrut....

10.191.000

Forsiiljning av andra produkter och tjdnster

24t.5r5.OOO
'd.ger
..
Vinstutdelning pl aktier, som bolaget
Rintor p& pengar som bolaget haft innesttende i bank eller l&nat ut ...

74L.OOO
L.433.OOO
243'689.000

summa intdkter kronor
Iliirav

har anvdnts till:

materiel, kostnader fiir tillverkning, administration och fdrs?iljning slsom
elektrisk kraft, fiirslkingar, frakter, provisioner, reklam, socialautgifrer m. m.
avskrivningar pi fastigheter, maskiner och inventarier . . .
rdntor p& bolagetsl&n m. m. . . .

128.153.000
l4.24O.OOo
2.902.OOO r45.295.000

98.394.000

AterstSr Aronor
Au denna Sterstod
har tillfiirts fiiretagsledning, anstdllda, stat och kommun samt aktieigarna
fdljande belopp:
styrelse,verkst. direktcir och andra fdretagsledare.
arbetare
iivriga anstdllda
pensionsstiftelserfiir de anstlllda
stat och kommun (skatter)
stat ( investeringsavgifter)
aktielgare (beslutad utdelning)
Restenkuarstir i bolaget, kronor

91-0.000
,2.96r.000
29.872.000
1.300.000
,.233.000
1.807.000

7.040.000
5.280.000

97.363.O00
1.031.000

Beskrivande vinst- och fiirlustriikning

de totala fors?iljningsintikterna, och frin dessa
drar kostnadernaf6r tillverkning, administration
och forsiiljning o. s. v. En vinst- och forlusiriikning av ungefdr detia slag har iordningstdllts
for B-pilen och publiceras hit ovan.

Vinst- och fdrlustrikningen kan stiillas upp
pi olika sett.Vi ha redanndmnt,att AB Bofors
officiella vinst- och f<irlustrdkningir uppstdlld
En annanredoefter nettoredovisningsmetoden.
visningsform for vinst- och forlustrdkningen,
innebir, att man'utgir
kallad bruttoredovisning,
frin omsittningenav irets forsiiljning, d. v. s.

Som framgir av denna beskrivandevinst- och
fiirlustrZikning, utgjorde den totala forsiiljningen
nigot over 24L milj. kr., vilket innebir en 6kning
sedan foregiende ir med drygt 30 milj. kr. Ur
vecklingen av forsZiljningsvirden och nettovinster under de senasteL0 iren iskidliggdres i
diagram pi sid. 4.

placeringat fordras givetvis en forvdntan om
hiigre avkastningpi. kapitaletdn vad man fir i
bank eller pi obligationer.
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Balansriikning
Anlag$dngstillgingar
Jordbruks- och skogsfastighetersamt tomtmark
Fabriksbyggnader .

2.363.000
r09.854.000

Bostdder

12.253.00O

Kraftverk

13.780.000

Pigiende nybyggnader

13.825.00O

Maskiner,
verktygochinventarier
....

r49.722.000
156.099.000
305.821.000

Avglr : Vdrdeminskningskonton
fcir:
fabriksbyggnader

,2.727.OO0

bostider

7.,4L.OOO

kraftverk

7.999.00O

maskiner,verktyg och inventarier
1ni

116.106.000
184.373.O00 r21..448.000

Fij rskottsutbetalnin gar
t i l l d o t t e r b o l a g. . .
andra fiirskottsutbetalninsar. . . .

I.r45.OOO

r.145.000

Aktier
i dotterbolag

28.628.00O

andra aktier

4.620.000

Fdrlagsl&ntill dotterbolag . . . . .

31.248.0O0
r59.204.000

1.000.000

Ornsdttningstillgingar
Varulager
Materialbehillningar
Produkter i arbete

29.723.000
Llt.2l.2.OOO

r40.93r.ooo

Fordringar
hosdotterbolag...

5.422.000

andrafordringr...

5 9 . 2 9 2 . O O O 64.7L4.O0O

Fdrskottsutbetalningar
till dotterbolag...

9.r13.ooo

a n d r af d r s k o t t s u t b e t a l n i n g
. .r. . . . . . . . . . . . . .
Accepteradevdxlar .

2L.263.O00
150.000

Reverslin
Banktillgodohavanden

11.710.000

50.000
och kassa

28.984.000
Kronor

256.096.000
415.300.000

den 3r decemberrgjj
Aktiekapital

och fonder

Aktiekapital

44.000.000

Reservfond

8.800.000

Skuldregleringsfond

1.500.000

54.300.000

Investeringsfonder
742.000

f d r b y g g n a d e. .r . . . . r . . . .
fiir inventarier och varulager . .. .

Lingfristiga

990.000

skulder

AB Bofors Allmdnna Pensionsstiftelse. . .

5.975.000
300.000

Avsatt under Eret . .
AB Bofors Pensionsstiftelseav tr 1947 .

6.275.O00

9.100.000
1.000.000

Avsatt under lret

10.100.000

Obligationsl&nav &r 1937 . .

8r-8.000

Obligationsl&nav ir 1953 . .

40.000.000

Fdrlagsl&4

20.000.000.
3.996.000

Skuld till AB Bofors Nobelkrut

Kortfristig:a

r,732.OOO

81.189.000

skulder

4o9.ooo
rr9.4ro.0oo

Amortering fu L954 i obligationslin av lr 1937 . .
Iiirskottslikvider

..

337.OOO

Skulder till dotterbolag . . . .
Vixelskulder

25.000.000

Andra kortfristiga skulder

43.570.0O0 228.725.O0O

Skatteskuld samt beriknade

Disponibla

2.762.}OC

investeringsavgifter

medel

46.460.o00

Enligt l952lrs balansrdkning . .
Avgilt avsdttningtillreservfond....
avsittning till skuldregleringsfond
1953 iusutdelning

360.000
540.000
5.280.000

6.180.000
40.280.000

Nettouinstfrr 1953

6.311.000

46.191.000

Kronor

415.300.000

De stiitre dotterbolagens balansTillgflngar

Nydqvist &
Holm AB
_ tkr.

Anliiggxdngstillgdngar

779

Fabrikstomter....
Fabriksbyggnader .
Bostdder
Kraftverk och vattenfall . . . . .
Pigiende nybyggnader
Maskiner, verktyg och inventarier . . . .

1"3.393
1.108
1.000
r62
23.260

Avgir total avskrivning

AB Tidah.verken
tkr. _

Ulvsunda
Verkst. AB
tkr.

AB \X/.Dan
Bergman
tkr.

r29
2.r48
90

t26

7'

5.437

t27

2ro

10

3.619

399
9.O23

r.444

39.702

6.978

L5.1.95

r.656

24.272

3.833

r0.446

r.194

r5.430

3.r45

oo?

4.749

262

r24

Aktier i koncernbolag
Reversfordranhos koncernbolag

558
r5.430

3.827

4.749

262

24.255

1.454
397

7.II2

882

t.241
424
2.766

574
346
294

Omsiittningstillgtngat
Varulager
Fordringar hos koncernbolag..
Ovriga fordringar
Fdrskottsutbetalningar
Accepteradevdxlar .
Banktillgodohavandenoch kassa

/4)

r39

10
4.57r

1.882

398
2.576

;

4./)4

7.405

1.267

L2.tt4

1.529

36.693
Summatillg&ngar tkr. 52.123

Inkornster utgifter per anstelld
For ytterligare belysningav bolagetsekonomi
under hr L953publiceravi dven i ir uppgifterna
om inkomster och utgifter per anstdlld, och for
jdmforelsemedtagas 7952 irs siffror.
Inkomster per anstiilld

1953

Leveransernasfdrs2iljningsvirde . . 30.257
Utdelning & aktier i frdmmande
93
bolag .
179
Intdktsrdntor
Kronor 30.529

ltSz

26.6e0
9r
rc4
26.935

Utgifter per anstdlld
1.0.497
Genomsnittlig l6n . .. .
. . 12.432
Fiirbrukade varor och ^""tid
Avskrivningar &
254
fabriksbyggnaderm. m. . .. . . .
27
kraftverk
30
bostider
't i1)
m a s k i n eor c h i n v e n t a r i e r. . . . .
597
Pensioner,pensionsavgiftero. dyl.
83
Olycksfallsfcirslkringspremier
17L
Ovriga fiirsdkringsavgifter. . . .. .
. ... . . . . . .
B a n k o m k o s t n a d emr m
355

9.923
to.3r4
2t8
za

29
t.21,0
781
75
r67
21.4

8.581

1.O4r
Fraktkostnader
L40
Telefon, telegram,porto. .
Annonser och annan reklam . .. .
95
45
Foreningsavgifter
Rese-och reDresentationskostnader t o ?
Hyror.......
9T
2lr
Kiipt elektrisk energi
605
Provisionerm. m.
Licensavgifter ... .
3
RIntor
364
67
Diverse
Skatter, inkl. investeringsavgifter 882
Arets vinst
79r

Kronor 30.529

oo2

83
9r
43
193
74
r63
495
82
zu5
o?
696
773

26.935

Det dr tyvdrc inte mojligt att bilda sig en
uppfattning om utvecklingen av produktionsvdrdet genom att jdmfora forsdljningsvirdena for
de bida iren. Storre delen av foretagetsproduktion har som bekant mycketlinga omloppstider;
vissa bestdllningar kunna ligga under tillverkning over ett flertal ir. Den fakturering, som
ddrfor dger rum under ett ir kan jdmvdl avse
virdet av under tidigare ir tillverkade produkter. En berikning av det verkliga produktions-

10

rdkningar den 3r december rgij
Skulder och eget kapital
Eget kapital

Nydqvist *
Holm AB

-t!L-

Disponibla medel frin fdreg&endelr . . . .
Arets vinst

6.000
500

500

13.557

4.r45

6.500

600

3.970
1,99

r.063
335
5.943

54t
78

519
I3

7.r23

100

L.LtZ

skulder

Pensionsstiftelser. . .
Skulder till koncernbolag..

Kottfristiga

AB Tidah.verken

4.000
t20
25

t7.726
Lingfristiga

___!\r:_

AB I7. Dan
Bergman
tkr.

1,.315
202

12.000

Aktiekapital
Reservfond
Investeringsfond fdr byggnader

Ulvsunda
Verkst.AB

r.675

,50

800
1.000

r.615

t50

1.800

328

9
894
833

r.615
L217

skulder

Skulder till koncernbolag..
Andra kortfristiga skulder
Fiirskott frin AB Bofors
F<jrskottfrin iivriga bestillare . . .i .

4.r93
8.720
1 C : )t ) 7

32.456
Skatteskuld sarnt beriiknad investeringsavgift.

...

,IO

Summa skulder och eget kapital tkr. 52.123

)5)

297

1.988

3.169

100
8.581

369

62

t2.rr4

r.t29

ndrmare2OOkr. hogre belopp dn fdr fu 1952.Av
vdrdet ett ir liter sig emellertid svirligen gora,
denna okning beloper sig 93 kr. pi storre ineftersom man i si fall tvingas uppskatta den
forsdljningsvinst,som de vid Srsslutetolevere- vesteringsavgifter,vilka totalt uppga bfi kr. 226
rade och ej helt firdigstdllda produkternakunna
per anstdlld.
viintas ge,varjd'mtehdnsynborde tagastill bl. a.
eventuell framtida kassationav upparbetadedeBalansriikning
taljer, vilket allt stdller sig ogorli gt. Ddrfor d'r
Arets bokslutskommentardr visserligen avman nodsakadatt i sammanstdllningarav denna
dvenom detta
sedd att behandla vinst- och forlustrdkningen,
art anvinda sig av fakturavd.rdena,
icke dr fullt adekvat ur redovisningssynpunkt. men di man knappastkan tala om bokslut utan
att en balansrikning ing5.r i sammanhanget,
I ovrigt torde endast nhgra fi kommentarer
skall denna dock i all korthet beroras. I f6rebehova ldmnas till ovanstiende uppstiillning.
Bland utgifterna redovisas bankomkostnader giende irs bokslutskommentarforetogs ett ingiende studium av balansrdkningen,varfor det
med ett frin 214 tlll J55 kr. okat belopp. Denna
kan vara tillrdckligt att har redogora for de
av
kostnader
okning dr till storstadelen orsakad
viktigare
fordndringarna.
i sambandmed upptagandetav l95J Lrs obligaBalansrdkningensomslutning har sedanforetionslin. Okningen av rdnteutgiftena frhn 2o3
g&endeir okat frin 378 milj. kr. till 415 milj.
tlll 364 kr. ar jdmvdl att hdnfora till det nya
kr., alltsi med nirmare 40 milj. kr. Pi skuldobligationslinet. Kostnaderna f6r telefon, telesidan motsvarasdenna okning i allt vdsentligt
gram och porton visa ocksi en betydandestegav tillkomsten av det tidigare omndmndaobligaring, som ftrrorsakatsav en under iret inbetaid
anslutningsavgift for den nya telefonvdxeln. tionslinet, som okat bolagets lingfristiga skulder. P& tillgingssidan har det bokforda vdrdet
Skatter inkl. investeringsavgifterredovisasmed
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av bolagets anld.ggningarstigit med t9 milj. kr.,
varulagren redovisas med 12 milj. kr. hogre
belopp dn foregiende ir och fordringarna ha
okat med 13 mili. kr. Ddremot ha de likvida
medlen,d. v. s. banktillgodohavandenoch kassa,
nedgitt med 5 milj. kr.

Balansrlkning rna for de storredotterbolagen
pi sid. 10 och 11.Vi ha
publicerasi sammandrag
for avsikt att till ett kommande Lr agna vi,r
bokslutsredogorelseLt dessa dotterbolag ett
storre utrymme, varfor uppstdllningen denna
ging limnas utan kommentar.

F 6r sl u g snterk surnh et en

medbringarevid mindre arbetsstycken(Reg.
22/14).
19592 Agnar Nilsson (MVK 90): Anodning
for uppstottning och lisning av vickbord

Boforsverken
Forslagskommitt6n vid Boforsverken holl sitt
andra ordinarie sammantrddelordagen den 22
maj, d6, 17 forslag behandlades.Kommitt6n
foreslog, att nedanstiende9 forslag skulle belonas. Av de ovriga forslagen bordlades 6 for
ytterligare utredning eller provning, medan 2
avslogs.Summa beloningar 525 kr.
19450 Georg losefsson (hIVK 90); Anordning
for vattenkylning vid varmsigning (R"g.
14/54).
1978 Linus Hdgberg (VK zt): Frammatningsanordning for gdngstil (Reg. 17/54).
7814Arne Gustaasson(VK 23); Mdtapparat for
tandkopplingar och liknande (Reg. t9/5q.
2j07 Egon Kihlstrom (VK z3): Konstruktionsforbdttringar p6.Bofors lingfrdsmaskin (Reg.
20/54).
3864 GustauKarlsson (VV 20); Anordning for
instdllning av noggr^nna vinklar i slipmaskiner (Reg. 21/54).
1514 Uno Elf strdm (VK 27): Konstruktion av

(Reg.za/5q.
4892 Erik Hiirdin (BAMK).' Konstruktion av
karra for transportav uppsamlingskirl(Reg.
2t /54).
20221I. Buursink(KA 75): Konstruktionav
sikring vid servoprovkiirningav automatkanoner(Reg.z9/5q.
Lbg
Nobelkrut
Endasttvi forslag foreligo till behandlingvid
Nobelkruts Forslagskommitt6s
sammantrddeden
4. 3. 19t4. Bida ansigosvdrda beloningar.
51084 Folke lansson,NVA: anordning for rorligesvarvning i granater (R"g. m 74.)
En beloning beslots,varjdmte konstruktionskontoret, NVA, skall genomarbeta forslaget.
Ev. kan senareytterligare beloning ifrigakomma, beroendeav anvindbarheten.
50442 Eduin Mork, NVT: dndring av gaslyktor
i T 3 r . ( R e g .n r 7 5 . )
Erg.
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NIKOTINSYRA -

en ny produkt fr&n lTobelkrut

Av tehn,l;c. ERIK BENG Z.t.tON, Nobelhrut
Nikotinsyra dr i rent tillstind ett vitt pulver,
For omkring 2OOir sedanborjade man mera
nudr ganskasvirlosligt i vatten. Den anvindes
som
som
den
bristsjukdom,
studera
systematiskt
kdnnetecknades
for
berikning av livsmedel (se nedan) och dr
mera kallas pellagra.Sjukdomen
dessutomrhvan for det viktiga ldkemedletniceav magbesvdr,aptitloshet,huvudveirkoch allmdn
tamid samt for nikotinsyraamid. Bida dessa
depression.Huden blev morkfdrgad och tungan
produkter sti pi utvecklingsprogrammetvid
blev scharlakansrodoch svullen. I engelsklitteratur har sjukdomenibland kallats "the disease Nobelkrut.
of the three D's" (Dermatitis, diarchea,demenNikotinsyra tillverkas vid Nobelkrut enligt en
tia). Man misstdnkte forst, att pellagta forormetod, som utarbetats inom forskningsavdelsakadesav majs, sdrskilt om denna var av dFiig
ningen. En fiirsokstillverkning i begrdnsadskala
kvalitet, och det fanns ocksi de som trodde, att
igingsattes i december1912 under ledning av
si
fann
dock
Man
det var en infektionssiukdom.
ingenjiirernaRibbnds och Fahlander, som trimsminingom, att botemedlet var en rdtt avvdgd
made in anliggningen och successivtokade prodiet och ph t93o-talet bevisademan, att det fanns
duktionskapaciteten. I november forra iret
en best&ndsdeli livsmedlen som forhindrade
overfordes tillverkningen till organisk-kemiska
en
till
borjan
kallades
Denna
substans
pellagra.
avdelningen och gir nu i reguljdr produktion
"PP-faktorn", (PP : pellagrapreventing), och
under ledning av ingenjorerna Sterky och Holvisade sig senarevara nikotinsyra. Denna omm6n. Fabrikenskapacitet motsvarar inte endast
vandlasi kroppen till nikotinsyr4amid,som ingir
det svenskabehovet utan ricker ocksi till en
i vissa enzymeroch ddrigenom spelar en viktig
omfattandeexDort.Produktenvdntasunder 1954
roll i imnesomsrittningen.
bli en av Nobelkruts viktisaste civila tillverkav
derivat
Kemiskt sett dr nikotinsyra ett
ningar.
pyridin och dr ndra sldkting till isonikotinsyra,
som ocks& tillverkas vid Nobelkrut. Den dr
Anuiindning au nikotinsyra i rniol.
ocksi, fastdn mera avlagset,sldkt med nikotin
Som redan i inledningen nzimndes,forekomoch kan enligt en ildre metod framstdllas ur
nikotinsyra naturligt i de flesta livsmedel.
inte
mer
denna rhvara,diirav namnet. Den har dock
nikotinets giftverkan. Sambandetmellan dessa Kott och fldsk innehiller i regel 30-100 milligram per kilo, fisk 20-40, r1g, mais och havre
strukolika fiireningar framgir av nedanstiLende
20 samt vete omkring 60 milligram per kilo.
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1. Ingenldr Tore Boberg iir hiir sysselsatt tned experintentarbele pd nihotitzsyrasyteren. App4raturen iir placerad bakont
en tjocA betonguiigg, ocb man Aan sh6ta l6rsdAet utan att
behbaa gd bakom den s€yddande aiiggen.

2. Tilberkningen

au nikotin.ryra sker i F-39.

Forutsittnin gar fot bristsjukdom ha huvudsakligen uppkommit i sidana trakter, ddr man haft
en ensidigkost, baseradpi t. ex. majs och polerat
ris. Av denna anledning har pellagravarit mest
utbredd i sodra delen av USA och i Orienten.
Minimibehovet av nikotinsyra torde i genomsnitt ligga omkring 10 milligram per dag for
vlrxna personer och for en person med tungt
kroppsarbeteanserman, att det behovsover 20
milligram per dag. Det kan givetvis bli svirt att
fylla ett sidant behov med t. ex. ehbartmajsdiet,
di en del av nikotinsvran i maisen f6rsvinner
vid tillagningen.
j.

Ateruinningsanord.ningar och behdllare fi)r syor
ponerande dimentioner dd F-39.

ha im-

Ar 1928 intrd.ffade i tretton sydstater i USA
22 dodsf.aIIi pellagra raknat pa 100.000 invanare.Siffran hade 7940sjunkit till I per 100.000,
men se sent som 194)-1944 rapporterades
fortfarande over 9.000 sfukdomsfall i dessa
tretton stater under en tviirsoeriod. Ddrtill
kommer givetvis ett mycket stori antal fall som
inte rapporterats.
Det stod ddrfor klart for myndigheterna,att
man pi. nigot sdtt miste tillfora befolkningenett
extra tillskott av nikotinsyra. Man loste detta
problem genom att blanda in nikotinsyra i vetemjol. Samtidigt satte man till vitaminerna B,
och Br, som ocksi ir nodvdndigabest&ndsdelar
i
livsmedel. Vid framsteillning av vitt mjol forsvinneren del av vetetsnaturliga forrid av nikotinsyra och en berikning av det vita mjolet var i
och for sig motiverad.Eftersomvitt mjol var det
mest allmdnt anvinda av aLlalivsmedel kunde
man samtidigt sorja for ati huvuddelen av befolkningen fick ett extra tillskott av nikotinsyra.
Berikning av vitt mjol borjade i USA 794I och
dr nu sedan flera ir allmint genomford. Enligt
officiell standardav 1943skulle mjolet innehilla
3r-45 milligram nikotinsyra per kilo och dessutom vitaminerna Br, B, och D samt jern och
kalcium. Genom denna berikning hoppas man,
att befolkningen skall fi en betryggandemarSinal av ifrhgavarande dmnen utover de minimikvantiteter som behijvs for att hindra bristsjukdomar. Man rdknar med, att i genomsnitt ca
25 /o av det totala nikotinsyrabehovettillfores
oi detta sitt.

I4

4. Ocksfr i t'abilken
iir en aiss del art
appdrdtuen
bakom

en

Placerad
beronS-

uiigg. Hdr iiteraaAar
herr ViAtor Ablaik
ett stadiilm aa tillwkning:Processen.

(t. Herr Hubert Raa lrrr fi den ren:de produktefi ar en
ceutrilag, ntedan ingenjdr Paal Fahlander kontrollerar, att
den har d.en rhtta tita't'drger.

i

A

't r

En liknande berikning av vetemjol dr numera
genomford dven i Sverige.Tillsatsen av nikotinsyradr av sammastorleksordningsom i USA, och
man kan dirfor rdkna med, att vale svensk i
genomsnitt konsumerar omkring 1 gram av
dennaboforsprodukt per ir.
Anuiindning au niAotinsyrai kreatursfoder,
Uppfodningen av grisar, kycklingar m. fl.
slaktdjur har ju i minga ir bedrivits i mycket
stor skala i USA enliet rationeila metoder. Gi5. Fdmran Euert Hieltnlr,
centrilug f h rfrprodakt.

t
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Ernst FryAsredtuid en

vetvis i-rarman di noggrant studerat fodermedlens inverkan pi uppfodningsresultatetoch bl. a.
i vad min det lonar sig att sdtta till nikotinsyra.
Redan 1938 pivisadespellagra hos grisar, och
man fann att siukdomensnabbtoch fullstindigt
kunde botas med nikotinsyra. Ett mycket stort
antal undersokningarha sedan dessutforts for
att faststdlla hur en tillsats av nikotinsyra inverkar pi djurensvdlbefinnandeoch tillvixthastighet. Man har ddrvid funnit, att grisarna bli
friskare och viixer fortare, om man sdtter nikotinsyra till fodermedlen.Redan en tillsats av 10
milligram per gris och dag ger bra resultat.
Liknande erfarenheter ha gjorts med kycklingar. Brist pi nikotinsyra medfor l-rir bl. a
forsdmrad aptit, dalig tillvdxt och mottaglighet
for infektioner. Man har ddrfor rekommenderat
att blanda in nikotinsyra ocksn i kycklingfoder,
och f&r med 20-50 milligram per kilo god
effekt. Motsvaranderesultat har erhillits med
andra fidderfd samt med kaniner och hundar.
Bilderna 7 och 8 visar vilka resultat, som kan
uppnis.
Behovet av en sldan tillsdttning dr giveivis
beroende av fodermedlens naturliga halt av
nikotinsyra,och hdr kan det iuvara"skillnadmellan amerikanskaoch svenskaforhillanden. Den
allmzinnaanvdndningenav majs i USA medfor
ett sdrskilt stort behov av nikotinsyraoch det
uppgives, att forbrukningen dir enbart for fodermedel skulle van ungefdr 700 ton per ir.
Man kan inte rdkna med en proportionsvislika
stor forbrukning i Sverige, men det dr dock

7. KycAlingen till uiirzster bar fdtt en
tjllsats at niAotinsyra, medan den andra
fitt'foder atan niAotinsyrainbland.ning.
Fdr dtrigt ba de utlodrats pfi samma.
siitt och bfid.a iir lika ganzla. (Briggs
m. ll., loarnal ol Biologcal
11 , 1 9 4 3 . )

troligt, att anvdndningenav nikotinsyrapi detta
omride kommer att bli alltmeravanlig dvenhir.
Slutligen kan ndmnas, att man i vissa fall
lyckats oka skordeutbytetav en del vdxter genom att behandla deras fron eller rotter med
nikotinsyra. Genom behandling av sockerbetsfron med utspddda vattenlosningar ^v nikotinsyra erholls en viss forbittring av betornastillvdxt. Liknande resultat erholls vid behandling
av salladsfron.Forsok har ocksi visat, att rotter
av klover, tomater och solrosor vdxa fortate i
ndrvaro av nikotinsyra och med drter har man
uppnitt en si kraftig forbdttring som 5o %. I
regel kan mycket utspddda vattenlosningar anv?indas,och en positiv effekt har konstaterats
vid si l6"gakoncentrationersom 1 gram i 2o0
liter vatten. Det borde dlrfor finnas mojligheter att praktiskt anvandanikotinsyra pi detta
omride. De flesta undersokningar ha emellertid endastutforts i laboratorieskalaoch mycket
forskningsarbeteiterstir, innan man kan sikert
bedoma metodensvirde.

Centrala
skyddskommitt6n
vid Boiors
Vid Centrala Skyddskommitt6nssenastesammantride i Bofors togs dennabild av de forsamlade medlemmarna med ordforanden, direktor
AxeI \Tahlsteen, i spetsen.
Kommitt6n hade det angendmauppdraget att
dela ut ca kr. 18.700:- sisom priser i 19t3

Chemist-

8. Anhan till hdger bar 'fdtt en tillsats au niAotinsyra till
fodret nen inte den till alinster. Bfida iiro liha gamla och iiro
annars appfi)dda pfr sarnnta siitt. (Hegsted, Joarnal ol
Nutrition, 1916.)

irs skyddspristdvling, danv ca kr. 14.450:till avdelningarna(klubbarna) och kr. 4.275: till skyddsombuden.
Att Kommitt6ns verksamhet burit rik frukt
framgl,r bl. a. av den senastforeliggande olycksfallsstatistikenfor Jdrnverk. Ar 195I hade Bofors den lagsta siffran i Sverigemed 7,1 olycksfall per 100 i.rsarbetare;medeltaletvar I5,9. Ar
1952voro motsvarandesiffror 6,8 resp. 13,9,och
Bofors llg fortfarande bdst till. Siffrorna for
\953 dro dnnu icke fd,rdiga.
Sittande fr. a.: henar Ei,24r Blaltrtrdtn, Euert Erihsson, Katl
Pollack, 7aeringenjdrerna IVablberg ocb Stri)mberg, ingenj6r
Granbolm, direktdr lYahlsteen, herrar Ragnar Olson, Harry
Holm, Eaert Birath ocb lonas Hdrdin. Stfrende Ir. o.: herrar
Oshar Bras|, Gbsta liiderberg, Eloa Grcph, Axel Engholnz.
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i

Vid irsskiftet 7912-13 upptogs licenstillverkning i Sverige av den engelska flygmotortypen Rolls-RoyceAvon (svensk typbeteckning
RM 5), och den svenskaflygmotorindustrin
stilldes infor de vid sidana tillfillen vanliga
omstdllningsproblemen- nya tillverkningsmetoder, nya specialmaskiner,uppldggning av specialverktyg m. m. For \ilZedaverkensdei blev
omstdllningengenomgripande,di det visadesig,
att Rolls-Royceutbildat en specifikmetodik, sorir
innefattar synnerligen lingt giende gjutgodskontroll. Som ett viktigt och tyvdrr mycket arbetskrdvandeled i den stdndiga jakten efter
gjutgodssprickorslipasndmligen alla over huvud
taget itkomliga ytor pi bide aluminium- och
magnesiumgjutgods
till en for gjutgodstdmligen
ovanlig ytfinhet i och for efterfoljande kritprovning. Dessutomunderkastasaluminiumgodset en kemisk ytbehandling, som tidigare icke
tilldmpats pi \Weda.

Som riktlinje for projektarbetetgdllde alltsi
att skapa bdsta mojliga utsugning och uppsamling av magnesiumstoftet.Losningen av detta
problem fick sedanbestdmmautformningen av
byggnadskroppen.Den stora principfrigan i
detta sammanhangvar, om torr- eller vitmetod
skulle anvzindasvid uppsamlingenav det utsugna dammet.Den engelskayrkesinspektionenhar
i "FactoriesAct" foreskrivit, att vit metod skall
anvrindasoch att varje arbetsplatsskall ha sin
separatautsugning och uppsamling. Efter diskussionermed Yrkes- och Sprdngdmnesinspektionerna enadesvi om att det engelskaexemplet
hdr borde foljas och AB B. A. Hjort & Co., Enkoping, fick i uppdrag att utforma ldmplig utrustning. Experimentiglngsattesomedelbartvid
laboratoriet i Enktiping och med provkornir-rgar
vid 'il7edaverken.

En inventering av fabrikens resurser visade
omedelbart,att utrymme for dessatidskrdvande
arbetsoperationersaknadesoch alltsi pi ett eller
annat seittmisie skapas.Med hdnsyn frdmst till
de speciellautsugningsproblem,som slipning av
magnesium, pi grund av eldfaran uppstdller,
krdvdesdet inga linga diskussionerfor att faststdlla onskviirdheten,for att icke sdga nodvdndigheten,av en friliggande byggnad.

I samarbete med byggnadsentreprenoren,
SvenskaIndustribyggen AB, Stockholm, utformades samtidigt byggnaden. Eftersom ldmpligaste placeringenblev i linje med press- och
kokillgjuteriet, forefoll det naturligt att anvinda
sammakonstruktion,si att de bida byggnaderna
en g8.ngi framtiden vid eventuellt behov skulle
kunna byggas ihop. Med hdnsyn till vdgnitet
och byggnadsmodulen,7 m, blev avstindet mel-

Byggnaden.

Plan aa Sliperiets bottenfi.ning.
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Exteriijr au lYledarerkenr ny
'Wedaverken.

sliperi. Foto B. lVesterlund,

lan byggnaderna28 m. Byggnadensstorlek ar
74xlz m, med kdllare under hela ytan. I en
entr6sol pi I4x 9 m inrymmes matrlrm och
tvzittrumfor 30 man. Utrymmet ovanpaformanskontoret och vindfi.nget har utnyttjats for fldkt
och el. centralrum. Under entr6solenhar den
kemiska ytbehandlingsavdelningenlagts (ut
entr6n reduceradtill 9x10 m). I kdllaren dro
uppsamlingsaggregaten,
s. k. skrubbersoch 2 st.
av betong placerade.
sedimenteringsbassdnger
Byggnaden dr utford med bdrande jdrnkonstruktion och lYz-stens rodtegelvd'ggar, utvzindigt fogstrukna.Onskemilet var att invdndigt fi
en jdmn, tvdttbar yta for att underldtta rengoringen likaledesmed hdnsyntill eldfaran, varfor
vaggana har ha putsats, spacklatsoch m&lats
med plastfdrg.
Golvet dr belagt med "Flintcote" och taket
ir av Siporexplattor med 2 lag underhillsfri
takpapp. Av sikerhetsskil har lanternin utel6mnats, di tryckvigen frin en eventuell lokalantdndningkan skadaen sidan och svira personskador fororsakasav fallande glas.
Sombyggnadsforetaghar det nya sliperietvarit
ett av de mindre inom $Tedaverken(total volym
ca 4.100 m3), men har trots detta medf6rt en del
problem, beroendepi den korta tid, som stitt
till forfogande,och en del speciellainstallationer
i den nyss nimnda kemiska ytbehandlingen.I
denna har tvi gtayar gjutits ned till kdllargolv,
vari sedan ytbehandlingskarenav plit stdllts
ned. Ett nytt syrafastavlopp har dven lagts frin
denna avdelning.
Byggnadsiillsti.nderholls den 12 maj 1913 och
byggnadsarbetetigingsattes omedelbart. Taklagsol firades den 1 septemberoch byggnaden
var i november sipass klar, att installationerna
kunde sattas i ging p& alIvar. Den 4 januari
1954 kunde 4 man flytta in och borja slipa.

FLAKTRUM

Plan ar tiningen

1 tr,

Aluminium har anvdnts i ytterdorrarna, ett
skdrmtak, en del ventilationstrummor och i ett
perforerat undertak i kemiskaytbehandlingen.I
personalentr6nhar insatts en dorr frin AB Eluminsperspektiv,Malmo, till vilka \Tedaverken
levererarprofilerna, och portarnavid vindfinget
och till kdllaren dro av \Tedaverkensesen konstruktion med bdranderamverk av U-profil, pi
vilka pli.t nitats. Speciellutformning av profilen
gor, att gummitdtning kan anvdndas runtom.
Trucktrafik i denna byggnad dr forbjuden, varfor godstransportsker for hand med lyftvagn
frin godsstationenomedelbartutanfcir,under ett
pl8ttak av korrugerad aluminiumplit.
U tsugning och uppsamling.
Frin arbetsplatsensugesdammet genom ett
ror ned genom golvet direkt till skrubbern,ddr
vatten tillfores i si stor mdngd, att dammet genomdrinks och skoljsned i skrubbernsbehillare.
Hdr siunker en del iill botten, vaifr6.n det avligsnas vid den dagliga rengoringen efter
arbetetsslut. En del damm folier med vattnet
genom brdddavloppettill enderaav de fti sedia.
menteringsbassdngern
Sliperiet har 23 arbetsplatseroch alltsi. lika
minga skrubbers,av vilka 11 resp. 12 kopplats
till varderabassdngen.Frin dessapumpassedan
vattnet tillbaka till skrubbern, si. att vattnet
endastanvindes som transportmedium.Hdrigenom har driftskostnadenavsevdrtreduceratsoch
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med. en at, sedirnenleringsbassiingema. I bahKd.llarfiilngen
grnnden synes 3 shrubbers. Foto B. \Testerlund.

Herr lail Sand slipar en detalj. Obs. utsugningsdgsregdlet.l
nanstycAe, sonr aJltid. placeras omedelbart ouan'f6r slipaerk-

,ts

I

tyget, sfr att allt slipdann

e'ffektiu sugs bort. Foto B. Y/es-

terlund.

dessutomkan tillsats till vattnet anvandas.Magnesiumstoftet reagerarmed vattnet, varvid viitgas utvecklassom, blandad med luftens syre,ger
knallgas.Det dr visserligenmycketsmi mdngder
vatgas, som utvecklas vid rumstemperaturoch
vanligt vattenledningsvatten,men en reducering
av vdtgasutvecklingendr givetvis vdlkommen ur
Laboratorieforsokvisade,att
sdkerhetssynpunkt.
av 5Og slipdamm utvecklades500 ml vdtgaspi
10 timmar vid vanligt vatten (pH : 5,7). Genom en mycket liten tillsats av natriumhydroxid

+

Principschenza6aer utsugningen
frrtn arbetsplat.rernaoch dammuppsamlingen i
bassiing.
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sArubber och

dndradesvattnets pH till 10, varvid vitgasutvecklingen, under for ovrigt samma forhillanden, reduceradestill en femtedel.Tack vare den
minskade vatgasutvecklingenokade Sven sedimenteringshastigheten.
Bassdngernadro relativt stora, (5Xl m, med
djupet 7,2 m d. v. s. 18 m3), varfor avseverda
spinmdngder hdr kan avsdttas.Hur ofta bassdngernabehova tommas for rengoring, ha vi
dnnu ej nigon sdker uppfattning om, men av
vad som hittills framkommit, pekar det pi en
ghng i minaden.
Av stor betydelsear, att dammet blir ordentligt genomdrd'nkt av vatten och for att kontrollera, att avseddvattenmdngdpasserarskrubbern,
kopplats in pi
har en s. k. vdtskestrtimningsvakt
vattenledningenomedelbartframfor dysan.Om
vattenmdngden minskar under instdllt vdrde,
ifrin slipmaskinen
slir vAtskestriimningsvakten

IN
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vid denna arbetsplats,och orsaken till stoppet
miste elimineras,innan arbetetkan fortsdtta.
Ventilation.
Vid varje arbetsplatssugs 150 mB luft ut per
timme. Vintertid innehiller dennaluft itskilliga
dyrbara vdrmekalorier och for att reducera
driftskostnaden dven hdr, kors denna luft tillbaka till lokalen. Avskiljningsgraden i skrubberns vattenbad dr si god, att returluften dr
praktiskt taget fi frin damm, men i stdllet mdttad med vattenhnga.Luften i sliphallen tillfores
genom 4 st. aerotempers,i vilka bide mdngden
friskluft och luftens temperatur automatiskt
regleras.Automatiken dr utrustad med kinselorgan b&defor luftens temperaturoch fuktighet.
Vid for hog fuktighetshalt i lokalen iikas friskluftinblisningen och overskottet av vattenhnga
transporterasbort genom 2 st. evakueringsfldktar i taket. Sommartid omstdllas spjZillen pi
returluftstrummorna, si att luften blises ut ur
byggnaden, varigenom onskad luftomsdttning
erhilles. Evakueringsfldktarna kopplas di ur
genom en omstdllning till sommarkorning.Med
hinsyn till magnesiumstoftetsbendgenhet att
reageramed syre, dr all automatik luftdriven
och matas frin en sirskild kompressor,placerad
i det tidigare ndmnda fliktrummet. Frin detta
har plastslangardragits p6.kabelstegarnafor den
elektriska installationen fram till reslermotorer
och kdnselorgan.
Interiiir risande 4 au arbetsplatserna. Rlggtaulorna tillhiira
lriin riinster lterrar Hernzan Bringsli, Etert Karlsson, Tore
Dant'elsson och Jarl Sand. Foto B. \7esterlund.

Detalj aisande konshuhtionen ocb kopplingen aa skrubbern
i kiillarafrningen.
slnes ouanfdr
Viitshestri)nningsaaAten
sArubbern. Foto B. rVestetlund.

El ehtrisk instalI ation
Samtliga elektriska centraler dro placeradei
fldktrummet ovanpi formanskontoret.Hdrifrln
slipgS"kablarna
ut till de olika arbetsplatsernas
maskin och fldkt. Slinmaskinen dr elektriskt
spdrrad,si att den ej kan startas,forrin utsugningsfldkten gir. Denna i sin tur kan blott startas, om vdtskestromningsvakten
passerasav ratt
vattenmdngd. Start och stopp av slipmaskinen
och utsugningsfldktensker vid varje arbetsplats,
under det att vattenpumparnamancivrerasfrin
formanskontoret.Aven ventilationenmantivreras
frin denna plats och pi en manovertavlamed
signallamporkan formannenldtt fi en overblick
over hur ventilationenkors.
Alla motorer aro av helkapslatutforande och
sivil allmdnbelysningsom platsbelysningutgores av dammtdt rorarmatur. Antal och placering
av armatur har valts si, att i lokalen erhilles
en belysningsstyrkapi ca 100 lux och vid arbetsplatsernaca 400 lux.
Den elektriskainstallationenhar bide olanerats och utforts av Wedaverkensegenel.-audelr,.
Kerniska yt behandlin gen,
I denna avdelning sker dels kemisk rensning
av aluminiumgods och dels kromatisering av
Processerna
tillgi si, att godset
magnesiumgods.
neddoppasvissa tider i en serie med bad. Sammanlagt harhdr installerats9 st. kar med mitten
1,4X1,4 m och djupet 1,4m och en tritvitt med
an
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rnodernaste lok levererat
Nohab tiil Danrnark
Ao Ingenjdr UNO

Den 22 februari 7954 kordes den officiella
orovturen med det forsta av de stora dieselil.ktrisku lok, som de danska statsbanornabestiillt hos Nohab. Provturen var mycket lyckad
och loket godkdndesutan anmdrkningar. Ddrmed har ett betydelsefullt konstruktionsskedei

_l

a
NOHAB.GM
1)00 Streamliner
Tekniska data
Typ .
..... AoIAs-'A6IAs
....98.600kg
Tjiinstevikt
.... 72.o0o,,
Viktpldrivhjulen
Vikt av maskinutrustningoch
49.OOO,,
korg
Viktavboggierna....
37.200 ,,
18.000 ,,
Axeltryck, drivhjul . . . .
L3.300 ,,
Axeltryck, Iiiphjul . . . . .
18.000,,
M a x . d r a g k r a f t. . . . .
144oo
Kontinuerlig dragkraft . .
M a x . h a s t i g h e.t. . .
Brdnsletankar....

L33 km/tim
3.4OOliter

)

Nobab

Nohabs utomordentligt intressanta lokhistoria
fullbordats.
Det danska "smilet" var ej att ta fel pi nd.r
Nohab-GM-loket,finputsat och imponerande,pi
morgonen den 22 februari gled in ph spir 4 plr
Hovedbanegaardeni Kopenhamn. Men si var
det ju ocksi det modernasteloket i Europa som
skulle gora den slutgiltiga provturen.
Loket dr konstruerat,tillverkat och monterat
av Nohab i samarbetemed Electro-MotiveDivision, EMD, av General Motors Corporation,
GM, La Grange, USA. Bestillningen till de
danska statsjdrnvdgarna,DSB, omfattar i allt
fyn lok. Till de tre senareloken tillverkar den
danskafirman A/S Frichs,Arhus, vissadeialjer,
bl. a. boggier, korgsidor och underreden.
Det var 1950 som Nohab traffade ett avtal
med EMD, GeneralMotors i USA stiirstadieselloktillverkare. Nohab fick ddrmed tillging till
denna firmas mycket rika erfarenhet frin tillverkningen av mer dn l4.0oo diesellok.Det har
ocksi varit av oskattbart vdrde att f8" del av
driftsresultatenfor alla dessalok som korts pi
olika linjer och under de mest skiftande forhillanden.

vid oppning ena lockhalvan fungerar som
skyddsrdck.Ndr locket dr oppet, bl&serett rididjupet 2,6 m. De olika-karen innehilla resp.
aggregatin luft mellan locket och kanten och
natriumhydroxid, kallt vaiten 2 st., salpetersyra
pi motsvarandesida sugsingorna ut. Forvdrmd
2 st., kokande vatten, kokande kromatbad, kofriskluft tillfores lokalen genom ett perforerat
kande natriummetasilikatoch fotogen. Samtliga
undertak. For uppvdrmning av karen har instalkar ha utrustats med pneumatiskt manovrerade
lerats ett sdrskilt vdrmesystemmed en elektrisk
lock. Di karens overkant ligger endast 11 cm
panna pi tz1 k\7 med expansionskdrlunder
over golvnivln har locken gjorts delade, si att
tryck, satt 121" pL matarvattnetkan erhillas.
I och med fdrdigstdllandetav detta sliperi har
En horg med glatgods sdnAs ned i en au karen i den
kenisAa ytbehandlingsaadelningen. Herr Torrte/2 Jagersten
\Tedaverken fitt ytterligare ett vdrdefullt tilliit'eroaAar den Lnghdljda prcceduren. Foto B. \Testerlund.
skott till sina byggnader.Med hdnsyn till den
4ai'+yr4:l-1iL1i
speciellaarten av tillverkning i denna byggnad
tr
har en rad intressanta problem mist losas.
Mycken moda har lagts ned ph att f6"arbetsloka;
;
.
l
,
'
ler som dr si goda som mojligt ur sikerhets-och
:;""
;11
3 i::9
brandsynpunkt.Det dr vlr forhoppning att vhra
anstdllda skall trivas i denna liusa och vdl ventilerade byggnad.
Vedaverkens

t:

ir .:.1

nya sliperi.

sida.
Forts.frdnfdreg.

TELL,
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Tillsammans med det rika lokkunnande Nohab hunnit skaffa sig frin nd,ra9O 5.rslokbyggande, har den nya skapelsenocksi rcdan ffitn
det forsta loket blivit en fulltrdff. Utan vidare
kan man ndmligen ej anvdnda de amerikanska
lokkonstruktionerna, dh jd"rnvagarnai Norden
och vdsteuropa ej dro byggda for si tunga lok.
Detta har gjort, att Nohab har mist konstruera
loken att passaeuropeiskaforhillanden; ett arbete som ej varit si enkelt. Axeltrycken ha silunda mist sinkas friln ca 28 ton till ca 15 ton.
Detta har ocksi. lyckats,bland annat genom att
loket har forsetts med 3-axliga boggier i utbyte
mot de amerikanskastandardboggiernamed tvi
axlar. Korgen har ocks8.gjorts ldttare. Underredet ir svetsattill korgsidorna till en bdrande
helsvetsad konstruktion. Loket har alltsl en
pontonkaross,liksom en modern bil.
Maskineriet bestir i stora drag av en dieselmotor, som driver en generator,vilken i sin tur
levererar strom till de fyra elektriska drivmotorerna, de s. k. banmotorerna.Dessa d.ro6ver
kuggvdxlar kopplade till lokets drivaxlar. Maskineriet dr av EMD:s standardutforande.Det
skeppadesi kompletta, monteradeenheterdirekt
ffin Chicago till Goteborg med SvenskaAmerikalinjens bitar. Dieselmotorlidorna voro stora
som sm6.hus. En del l6.dorha ocksi vid det hdr
laget lyckliggjoft mingen sommarstugebyggare
i ndrhetenav Trollhdttan.
Vi kanske inte skola fordjupa oss for mycket
i lokets innandome,men nigot kunna vi tala om.
Dieselmotorn har 16 cylindrar i V-form. Det dr
en 2-taktsmotor,som ger 1.500hk vid 800 r/m,
till den likaledes rikligt dimensionerade600 V
likstroms huvudgeneratorn.Kylvattnet till motorn kylesav fyra termostatregleradevdxelstrom,sdrivna flaktar, inmonteradei taket pi loket.
For alstringenav vdxelstrommentill flektarna
finnes en sdrskild 3-fas r49 V vdxelstromsgenerator, som ocksi drives av dieselmotorn.Dessutorn finns ett tredje direktkopplat generator-

En "somnarstuga" till adders. Den ur)ldiga packlddan, tnnehdllande den 16-cylindriga dieselmotorn till Nohab-GM-lohet,
anliinder till T rollhdttan Nohabfoto.

aggregat, som levererar strom av konstant
spdnningtill manoveranordningen,belysningen,
batteriet etc. Dieselmotorn startas lika enkelt
som en bilmotor, genom att huvudgeneratorn
kores som motor med strom frin ackumulatorbatterierna.De fyra banmotorernaaro upphdngda pi boggiernasyttersta axlar och kraften till
hjulaxlarna overfores genom cylindriska kuggvdxlar.
Boggikonstruktionendr patentskyddad.Den
kallas "Flexi-Coil" pi grund av de for fjndringen utmdrkandeegenskaperna.
Friktionsdimpare mofverka sivdl lodrdta som vigrdta svingningar. Hjulaxlarna aro lagrade i cylindriska
Nobab-GM-loAet,
ilpprtAll, uid 6sterport i Kdpenbanrn,
locAade 1000-tals besdAare trotr det grihalla uiidret. FotoKaj
Lund-Hansen, Land og Folk.

t ) r flelIIclD r n n t t t hk tta
t i l l Dannat
Nohab-GM-lohet rullarf rin liitian in till
singbr, Foto Danska Socialdemokraten.

Den trit,santma ocb inaentibsa li)rarhyten
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rullager av det amerikanska fabrikatet Hyatt,
som medger en viss rorelse i axelns ldngdriktning.
For uppvdrmningen av tiget finns en automatisk oljeeldad snabbverkandeinggenerator,
manovreradfrin forarplatsen.Pi nigra minuter
uppnis fullt arbetstryck.
Alla hjulen dro bromsademed dubbla bromsblock. I den forndmliga manijverutrustningen
ingir givetvis den vanliga anordningen "dod
mansgrepP" samt varningssignaler,som tala om
ndr nigot dr i olag. Det finns dven skydd mot
overbelastningoch mot hjulspinn.
Loket har en forarhytt i vatje dnda. Det behiiver siledes ej vdndas utan kan koras frln
vilken dnde som helst.
Loket dr pampigt. Man kdnner sig ganska
liten, ndr min kommer intill den mer an fyn
meterhoga och nira tjugo meter l6nga maskinen.
Man riktigt kdnner den inneboende styrkan.
Klumpigt dr det dock minst av allt' De 1.500
eff. hk dr inmonteradei stromlinjeformat,smidict skal.
Provkornin garnaiDanmark pigingo pi linjen
Nyborg-Fredrikshavn, dar de storsta stigningarnafinnas pi de danska iatnvagatna.Ndra
14 dagar krdvdes for provkorningar innan den
officiella provturen dgde rum. De tyngsta tigen
under proven voro deis ett expresstiLgmed 15
p.rsonrragnuroch en tigvikt pi loo ton, dels
itt godstig pi 6o Y^1nar, blandat lastade ocl'r
tomma,med en tigvikt av 1000ton' Vddret var
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det sdmstatankbaramed sno och stark bl&st.Allt
gick dock bra. Efter dessasvira prov utszinde
Generaldirektoratetfor Statsbanernaett pressmeddelande,ddr det heter "de uppnidda resultaten ha pi alla punkter varit tillfredsstillande
och loket har icke endast kunnat draga mer in
viintat med hdnsyntill tigvikt och snabbhet,utan
det lrar ocks&vid foretagnamdtningar visai sig,
att detta kan goras pi ett sidant sdtt att motsvarande resultat kan forvdntas uppnidda i den
dagliga driften".
Till provturen den 22 febrtati hade Nohab
inbjudit representanterfor det danskajdrnvdgsvrisendet,danska akademin for teknisk vetenskap, dansk ingenjorsforeningoch en rad ledande jirnvdgsmdn fri"n Norge, Finland, Holland,
Tyskland, Portugal och Sverige.GeneralMotors
bl. a. av chefenfor GM:s forskvar reDresenterat
ningsivdelning. Allt som allt var det ett 4o-tal
specialistersom dntrade loket pi Huvudbaneg&rdenpl morgonen,for att kl. 9.30 rulla ivdg
mot Korsijr, en distansPi rro km.
Meningen var att soka hilla ett i forvdg uppgjort tidsschema.IJtan uppehi"ll och med hogsta
fart miste loket dra tieet hela tiden.
Lo*et drar ett Jtolt och tungt tdg getonz det dixtgrd danska
r ) , t t e r l a n d . r h a l . eB
l.erlingske Tidende foto

Snart susartiget mot sitt mal. Allt lovar gott.
Sp&ret ar klart i forvdg pF'.alla stationer. Det
d.r bara att kora. Men vad nu? T&get bromsar,
tappz-r farten mer och mer. Vad stir pi ? Trots
alla DSB:s anstringningar att ha spiret klart
for "tlg in" har det icke lyckats helt. Infartssignalen vid Roskilde si8r pi stopp. Tiget behover dock ej stanna.Snart visar signalen klart
och vi fortsdtta. Ndr vi nalkas Viby dr det lika
illa. Signalenpi "stopp". Nu dr det inget annat
att gora dn att stannahelt. Vi forlora nigra dyrbara minuter. Lokforaren vet sitt ansvar. Skall
vi hinna ta isen den forlorade tiden? En fanrastisk acceler^tio.,g.. tiget pi otroligt kort tid
full fart igen, sedan signalen vdxlat till klart.
Hastigheten pressasupp si mycket banan tillliter. Spi.ret ir klart. Nu borjar vi ndrma oss
Korscir. Ankomsttiden nalkas mer och mer, och
nu zirovi ifatt igen. Den trygge danskelokforaren dr lugn som en filbunke. Vad g6ras skall
dr redan gjort. Tl"get kommer in till Korsdr i
exakt tid - 70 minuter efter starten.
Provtursgdsternadro imponerade.DSB-fdrjan
vdntar i Korsor for en tur till Nyborg. Kl. 15 er
man tillbaka igen i Korsor och tiget med Nohab-GMloket rullar i vig mot Kopenhamn.Nu
dr det ingen tidtagning. Alla prov iro slutforda.
Eftermiddagen och kvdllen bjod pi foredrag,
film och middag pf,. Dansk Ingenjorsforening.
Tal vdxlas. Den danske jdrnvigschefen, generaldirektor E. Terkelsen,myser och det syns,att
han kzinnersig inte si litet stolt. Han tackar sina
medhjdlpareoch Nohab och GIM fir sin beskdr-

Generaldirehtdr
Nobab-GM-loket

E. Terhelsen lyser ocb skiner i kapp nted
och nted loAl6rare St,enKnud.sen. Berlinqske

Tidende foto.

da del av rosorna.Till sist overldmnargeneraldirektoren till direktor P. Odelberg en check,
som betalning for det overldmnadeloket. Med
glimten i ogat ber han ocksi. direktor Odelberg
att ta vara pi checken,si att han inte fir obehag,
ndr han kommer hem utan loket.
De foljande dagarna var loket utsta[t vid
Osterport i Kopenhamn for visning for pressen
och allmdnheten. Intresset var fantastiskt. I
timmar vdntadefolk for att fi en titt pa "Gigan-

Diagrant frdn prouturex Kdpenbarnn-Korst)r med.Nobab-GM 1500 hh die:elelehtri.rAaloA f\r DSB.
Den beldragnalinjen betecknarden teoretiskahastigbetskuraanenligt tidtabellen, d.enstreckadeden
aerhliga bastighetskuraan.Obseroeraden blixtsnabbaacceJeratiotten
e't'terstoppet oid Vibl.
|
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Ingeltibr Erih O.
Internationelltbesi)kpfi Nohab-GlV,-loket.
Nielsen, GM, USA, uisar ingenidr M. Z. Chughtai, Pakistan,
rnashinrumnzels
finesser.Ingenjfu Chaghtaipraktiserarf. n,
pfr Nobab. Nohabfoto L.-G. Ericson.

ten", "Kempeloket", och allt vad loket fick heta
i de oversvallande tidningsartiklarna. DSB hade
iinskat, att icke nigot skulle publicerasom loket
fijre den officiella provturen men det var inte sa
lett att gomma.ett lok i 14 dagar. Redan den
forsta dagen loket kom till Danmark voro tidningarna framme och inom kort var hela danska
presseni rorelse. Fore den 22 febtuari var det
t. o. m. presenterati ett televisionsprogram.
Dieselloken kunna anvindas mera allsidigt
och man kan uppni vdsentliga besparingar i
driften, di diesellokenkunna utnyttjas i hogre
Aroprins Knud, at, Danmarh gjorde en piloat proatu med
Nohab-GMJoAet och bekantade sig rned bdde lok och t')rure.
Berlineske Tidende foto.

En beli.ten kuintett elter prouturen. Fr. a. ingenidr S. Siostrand, Nohab, ingenji)r E. Nielsen, GM, USA, masLincbef
C. Hedegaard'Christensen, DSB, generaldireAti)r TerAelsen,
DSB, ocb direAti)r P. Odelberg, Nohab. Foto Socialdemokraten, Kdpenhamn.

#ad dn inglok. I jimforelse med ett inglok
kan ett diesellok yara i tjdnst en storre del av
dygnetstimmar och har dven sttrrre startberedskap.Det ir ocksi enklarei skotseln.Pi basisav
provningsresultatenberdknadeDSB att besparingen i brinslekostnaden,i jdmforelse med ett
8"nglok,uppgar till ca 180.000 kr. per ir och
lok. Pi fi ir komma aIItsLloken att betala sig.
Redan i sommar skola alla fyra loken vara
insatta i trafik p5. strdckornaArhus-Fredricia,
Fredricia-Nyborg och Fredricia-Padborg. De
skola kora sivdl stora godst&g som ilgodstig
och expresstig.
Snart skall Nohab levereraett liknande provlok till Norge. Belgien har kopt ritningar av
Nohab och bygger 40 lok av denna typ. Nohab
kan arbeta vidare pL nya objekt i medvetandet
om att Yara inne pi rdtt spir.
*

Det h&rdaste

rnotstflndet

Det ir inte de tekniska svirigheterna, som
biuda det hirdaste motstindet vid inforandet av
bdttre arbetsmetoder,utan dei dr de mdnniskor,
som anse,att de metoder de anveinda,aro si bra
att de ej gL att forbittra. I det ogonblick du
siger att ett arbete ej ghr att forbdttra dr du
slut . . . Det spelaringen roll hur mycketdu kan.
Det hjdlper inte ens om du dr expert. Vem som
helst, som inte dr insatt i ditt problem, men som
tror att nigonting kan goras, dr nu ldmpligare
for jobbetin du. . .
("Flygmotor")

ITYTT OM TBVNADSKOSTNADDRNA
Ao Pol. rnag. STEN HAGGMARK,
Sisom en nyhet flr man betrakta, att vi nu for
forsta gingen sedan de stora prishojningarna,
genom en av Socialstyrelsenforetagen undersokning, fhr veta, hur mycket det kostar att leva
och att hilla sig med t. ex. maka och barn. Un-

Bofors

sammanforts till en enda hushi.llstyp, ndmligen
4) blandadehushi.ll.
Hushillens fordelning efter hushillstyp och
samtidigt fordelningen efter s. k. socialklass
framgl,r av foljande tabl|:

dersokningenavser forhillandena under 1952,
men sedan desshar ju inte prissituationenfordndrats i nigon nimnvird grad, varfor siffrorna
faktiskt kan sdgas ange dagens ldge. Tyvarr
ingir icke skatternai de hittills presenteraderesultaten,vilket dr minst sagt beklagligt, di man
bor se skatternaoch hushillsutgifterna pi samma glng.
Frigvisa interviuare.
Undersokningenhar tillgitt si., att huvuddelen av materialet insamlats genom intervjuare
hos hushill valda genom stickprov, varvid man
hos varje hushill har eftefirttsat deras utgifter
och inkomster pi olika poster. For en komplettering av detaljerna pi. livsmedelspostenombads
varje hushill, att under tvi veckor bokfora alla
livsmedelsinkop. Bokforingsperioderna spreds
ut over hela iret for att sdsongolikheterna
skulle
utjimnas.
Det kan ha sitt intresseatt konstatera,att av
de 685 i undersokningendeltagandehushillen
43 vd,gradeatt besvara intervjuarna,sfrigor. Pi
grund av sjukdom, dodsfall m. m. bortfoll 4s
hushill.
Ett tvirsnitt av svenskafolket.
Undersokningendr den forsta i sitt slag pi
flera sdtt. Den omfattar t. ex. samtidigauppgifter for tdtorter och landsbygd. Dessutom har
man fijrsiikt ge levnadskostnaderna
for ett tvdrsnitt av hela svenskafolket, varfor undersokningen omfattar alla socialklasseroch hush&llstyper. Betrdffande hushillstyperna har man
forst sdrskilt tre tdmligen enhetliga, ndmligen
1) ensamstiende,2) man och hustru utan hemmavarande barn samt 3) man, hustru och
mindeririga barn. Ovriga hushillstyper, t. ex.
familjer med hemmavarandevuxna barn, har
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Gor man en hastig jdmforelseav fordeiningen
i stickprovet och i totalbefolkningen fir man
nog sdga,att stickprovet lyckats rltt bra. Det
framg6.rt. ex. av den sista kolumnen i tablin, att
antalet hushill fordelar sig pi pensionirer med
I5 %, pL foretagare med 20 % liksom pi
tjdnstemdnoch slutligen pi arbetaremed 40 /o.
Aven fordelningen efter ilder och fordelningen
pi ortsgrupperoch stad och landsbygdutgor en
god motsvarighet till proportionerna for hela
landet.
Den totala hushillskostnaden.
Medelkostnadenfor alla hushill uppgick till
9.732kr. Derhr. For ensamstiendevar kostnaden
4.770 kr. och for makar utan barn 9.319 kr.,
d. v. s. i det ndrmastedet dubbla. For man och
hustru med barn blev totalkostnaden10.828kr.
Med hj:ilp av uppgiften, att antalet barn i barnfamlljerna i medeltal var 1.,8,och med hjdlp av
tidigare undersokningar,kan man berdknakostnadenper barn i en tvibarnsfamilj till ca 850 kr.
For en enbarnsfamilj torde kostnaden ligga
nl.got lagre.
For de blandade hushillen blev totalkostnaden den hogsta,eller 12.181kr. Denna hushillstyp dr betrdffandepersonantaletjdmforbar med
barnfamiljerna, men hushillstypen inrymmer ju
flera vuxna personer.
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Maten tar en tredjedel.

,i

Av foljande tabell framgir kostnadernamed
fordelning p6. olika poster och hushillstyper. I
den sista kolumnen har angivits den relativa
fordelningen pi de olika kostnadsslagenfor
samtliga hushill. Variationen mellan hushillstyperna ar ratt liten, varfor det icke dr erforderIigt att ange procenttalenfor alla hushillstyperna. Det dr, om man nigot skall berora skillnaderna, frdmst kostnadernafijr mat och bostad,
som di kommer ifrlga.

arbetet och for uppkiip, dels av nojesresor(till
biograf eller dylikt) och slutligen iven av
semestefresor.
Hela resepostenutgor 7 iL I % uu totalutgiften, motsvarandet. ex. omkring en femtedel
av kostnaden for mat och dryck. Det uppges
ocksi, att ndra 60 /o av utgifterna pi reseposten
bestir av inkop och driftkostnader for egna
fordon - motorismensframmarschspiras alltsi
dven hdr.
*
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Aven resorna kostar.
En post, som fortjdnar ndmnas,dr ocksi resorna.Resornai Sverigebestir dels av resor for
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perioden 20
perioden 4
perioden 18
perioden I

augusti

juni-3
juli-Iz

juli
juli
juli
iuli-31
au9-14 aug.

Under perioder di semesterhemmetej helt
beldgges med Nohabanstdllda finnes tillfdlle
dven for andra att tillbringa sin semesterpi
Ulvon. Under Nohabs huvudsemester72-11
juli kommer med stor sannolikhetsemesterhemmet att vara fullbelagt.
Eventuellaforfrigningar om vistelse6 Ulvon
kan goras hos Torsten Hedstrijm, Garvaregatan I), Trollhdttan, tel. t40 44.

Pfl tal oIrr levnadskostnaderna
Gubben August i Tjursta, som jobbar hos ett
bolag och inte har det alltfor fett med fortjdnstenhar i.dragit sig magsir och mist ld.ggas
in pi sjukhus,ddr man mist opererabort halva
magsdcken.
Ndr han omsiderblir sipassiterstdlld. att han
kan b6rja arbeta igen. m-oterhan direktoren i
foretaget, som frigar hur det stir till.
August: - Io, vars, nu ska det val g5.ldttare
att klara sig i fortsdttningen,for nu ha di skure
till magen, si den passarefter avloninga.
*
-

J"g bjuder er inte nigon cocktail, herr
Kadsson, sadevirdinnan, eftersom ni rir ordforandei nykterhetsforeningen.
- N"j, jag ar ordforande i sediighetsforeningen.
JasL,ju, jag vissteju att det var nieonting
som jag inte fick bjuda er pi.

Boforsehera
R e sp eletlilst

k &s eri p d I{ o,rlsko g a- m &,1

Ndr f6lk hlr i Karlskoge tala 6m bof6schera
f6rr i vala, di mena di herrera ve Bof6sch, i
dd finns nog de, s6m sdjjersi dn i da. Bof6schera
ha hatt mlnga namn unner iras l6pp. "Bokh6llere" kallas de i gemen pi f6rre 5-rhunnrat,
uttdm disponenten,forvaltern 5" n6ra styckente
forstiss. I borjan pi nittanhunnratalefeck di ett
anne namn, "25-oresingenjorer".Dd,va inte nde
videre finnt namn, i byp6jkera anvdndet allt
s6m skdllsol 69. Hdnde dd te exempelatt systera
te en bypdjk feck sdllskappmi en 25-oresingenjor, geck den p6jken senna i skimdes s6m en
hunn, i" te i md kunne dd hdnne, att han ble
l6vad stryk i de annre pdjkera for att han hadde
en tocken en i sldkta.
Bof6scherava ldtte te kdnne igen forr i tia; nu
d dd mycke svirere i kdnne skerna pi d6m i
anne fdlk. Bof6schera di hadde krage i manschettern kepp 3.kal6scherpissej jdmt, h sprdtia
litte k6nstit md bena i fdttera gjorde de, ndr de
kom 6m kvillera i. spankulera frhn Ungkadshotelle i framm6t Ekmansbacken.De va inte
svdltfodde heller preciss,for de fleste hadde e
rett sa krafti kalaskule, s6m va inte sL litte besvdrli, ndr di skulle bestdllevdst. Dd fanns allt
annre kiinnemdrke pl d6m forresten! Ett utt6.
d6m va cegarrera,s6rn de roka pi ndr de geck
j6mmen byen, i sdm te i mi prdsten tala um i
kdrka i kalla tias onske. Om han sa dd for att
cegarrerava dilie eller 6m han mente att dd va
synn te roke, dd vet inte ja.
De utti bofdschera,s6m inte geck ut i geck
i byen 6m kvdllera, uttan va for bekvdmete h ta
lblann ga bof6schera sej utat sAogerafr jaga.
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Bof6.rcbera aa liitte te kiinna igen . . .

pissej en ren krage mitt i vecka,de satt hemme
p6. Ungkarlshotelle L kallprata. Mest tala de
forstsiss 6m fisking, 6m storelaxoringer 3, gammelgddder i krdvecker, 6m jagirrg i harpalter
i rdvr6mper - 3. s& forstiss 6m fruntimmer.
Mennasdi prata si drack di korialer, i ndr verke
te dd tog slut si spela de S.varanmepenningera
- 6m dd va n6ge si nir straxt etter avloninga.
Iblann ga bof6scherasej utat skogerah jaga.
Dd vill sdjje de sa te pi hotelle att de skulle
ha massdckmdssej,i si fyllde di pi fickpluntera
md brdnnvin.Sende hade rusta ut sej pi dd sdtte,
ga de sej ivdg nolat skogera 5. titta atter harpalter i 6rrer i anne smitt i g6tt. Ndr de hadde
komme fram te ort i stdlle h titta sej kring e
stunn, tog var 6,en fram sin massick i si plunte,
h sh ht de i drack e stunn, i si titta de itter
djura igen te de ble hungrige for annre vdnna,6.
di it de igen. For di mdstehadde de ju forstiss
glomt bi gevdre h haggla hemme, men dd betydde intn6, for sdm sagt, de hadde ju bra md
mat 2Ldrecka mdssej.A rolit, dd hadde de ndstan jdmt!
Di hdndeallt 69 att de stdlldete md en tocken
dd.rbal, s6m de kalla suppskriberat,i di tyckte
f6lk va bra, for d3.feck di n6ge te tale 6m i flere
vecker.Dd geck allt hett te pi de ddr balera,men
dd feck en ju inte unnre pi, for dava inte s3.g6tt
dm nojja di s6m nu. Ndr byfleckera fick reda
p3.,att dd skulle bli en tocken ddr bal, di g?illde
dd for d6m te ordne, si de ble biudne utti n6n
bof6schere,for dd pistogs dd, att dd kunne
hdnne att e 8. anna 8" d6m ble forl6vad p5. en
tocken ddr bal, i bofdschfru di ville de allt bli
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Yeekokortens

Wi frdgarlfiranr
numrering

A oeckokorten iir arbetarens nunzmer iltlatt med
ganska tmh siffror, ailket oilllar en d'el obehag ocb
besuiir isynnerbet fdr Personer med' ft)rsaagad syn.
Diiraa fdlier att man kan ffr leta onddigt linge fdr att
f inna sitt hort, ailket med'ftir tidsfdrdr1ining fdr duriga
$iimblande med irritation sont fdlid. Det har ocksh
fdrehommit att stdmpling au fil iort tkett. Ar d.et
ndjligt att gdra ilflrorna p3 Aortet sldrre eller iir en
annanliisning au problemettinkbar?
En som stiirnblar
Soorrr
SZittningoch tryckning av arbetsnummer,namn och
verkstadsavdelning p& veckokort sker med adresseringsmaskin"Adrema".
Siffrorna i arbetsnumret iro dubbelt si stora som
civrigasiffror och alfabetet,som finns fiir sittningen.
Tillverkaren av maskinen har silunda sdkt stirja fiir
att arbetskortetskall vara bide lettHst och littplacerat
i kortfa&et pi sin plats dir, som ju alltid ir densamma
och ir markerad med sammanummer som veclcokortet.
Skulle det dock finnas n&gon som iven med glasrigon har svirt att ldsa arbetsnumretp& veckokortet,
ombedeshan underritta tidskrivaren hlrom, si skola
vi f6r dessa- troligen enstaka- fall ordna med att
arbetsnumretiven ritas pi kortet i innu st6rre format.
G. M,

litte te mans. Forrestensi. ville allt handlera I'
kn6ddera framme i byen vare md de 69, 6m de
feck, for rolitt hadde de, i si kunne di ju hdnne
att de feck ldgge b6rt tittlera mi n6en i Bof6schherrera.A dd va ju inte alle i d6m, s6m glorr,de
i den ddr titelbdrtlegginga daen itter uttan va
kar te komme i hdget niste ging de triffes 69.
Skaen vare d'rlii alle fall, si va allt bof6schera
bra f6lk pi den tien 69. De gjorde allt si plikt
sa g6tt de kunne, 6tminstone fri tisdan i te
lordan, for pi mindagera kanske di va litte si
i si alltemdllan6t. De va inte si mycka di s6m
nu, i inte hadde de n6gre maskiner te hjilp te
rdknei skrive,uttan feck klare sejmi barehuvve
3.h'innera, si nog feck de g6re skdl forsej allti !
Da e de allt bra mycke annlesserenu for tien !
Nu har di fotMll i ishocki i tale um istdlle for
jaging och fisking, i inte kan en kinne skerna
pi en bof6scherei en anna mdnnskenu heller,
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fndustriskolornas

diplom

Bofors Ind,uilriskola har fyllt 25 frr och i samband
med detta har diblom till eleaer utdelats. Detta bar
sign. och flera ill[ obseruerati ortspressen.Den tanken
rinner d2 upp, ailka i.r det soxt fhn diplorn ocb ailka
fordringar har stklltt p3 de eleaersom aarit fi)runnade
att f3 d.etta. Om man d.3 niirmast tiinher pfr den
broschyr, sorn aarie hiist utdelas i samband'med Indusriskolant kudllshurseri yrAesrikning, yrkesritning,
materiallkra m. nt,, har i denna broschyr itAtt, att t)id
genomgLngao minst tre aa d.etta iimnen, hommer ett
diplom att utdelas.Nu bar det -fdrhLllit sig fi, att ett
flertal eleuer p3 fritid uppfyllt denna ford,ran och
genorngSttd.etsakurser, utdn dtt nLgot diplom ba fLtt.
Huru han det ligga till med.d,en vAen? Utlouar Industrisholan i d.ennabroschyr nzerakn den senareaill
uppf ylla. Vid det nu autlutade 25-Srsiubileetlinns det
enligt aad sign. erfarit, iinnu de som inte fdtt sitt utloaadediplom. Har fi)rhSllerdet sig med den sakenoch
niir har detta i utsikt att '{3 sitt?
" Obseraatdr"
Soorr

Nir "vrkesdiplomet"infdrdes Lt 1949 var avsikten
Som minimifordran stipuatt stimuierastudieintresset.
lerades godk?int betyg i minst tre 6mnen, ndmligen
yrkesrdkning, yrkesritning och materiallira eller bearbetningsldra. Avsikten var att mekanister fijrutom de

fiir nu d alle like fine, 6tminstne pi lordager I
sondager.Nu d de si mycka69, si de kdnnerinte
igen varannre en ging, i de s6m kdnner igen
vatannre d knafft "du" md den, s6m sitter pi
sammekantore.A da e fill forresteninte underlitt! Den ene han dr dann i fotb6ll, den annre i
politik i den trejje blir sdm en fdlkonn tjur 6m
en sijjer n6ge ont 6m tennis; den ene han bader
ve Labbsanni den anre i varmbadhuse;en d hoger i en d vdnster 3" en d mittimella i s6mlie
har inte mer intressefor n6e h dd di'r, in e litta
gnet. Ja, di kan en ju inte begdre,att dd skavare
s6m fdrr, nd.r alle va s6m en litten familj. Men
s6m sagt, dd i annre fasonernu pi allting, i di
d ju bof6scherapockat te ha blitt anlesserede
69! I vardaslag d. de i alle fall nyttie kugger i
Bof6sch, den ene like nddvdndi for maskinerie
s6m den annre - ?LdA A vil inte si lingt bdl i
ston. Dd tyr bradie beten!
AIius.

'l
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bida fdrstnZimndadmnena i fdrsta hand skulle liisa
bearbetningslira och metallurger materiallira. Tre llsir rdknadessom normal prestation hiirfdr.
Till att bdrja med var deras antal, som fullgjort
denna utbildning, sipassringa att utdelningen av diplomen uppskiits tillsvidare. Vid slutet av virterminen
1953 hade emellertid antalet diplomber?ittigadestigit
till ett 20-tal och de fdrsta diplomen utdeladesdlrf6,r
pi kursavslutningenden 5 dec. 1953. Avsikten ir att
diplom skall utdelas iven vid kommande kursavslutningar.
Det fdrekommer dock att elever inte deltager i en
kurs tillrdckligt m&ngatimmar fdr att erh&lla betyg. I
stillet brukar di ett intyg utflrdas f6,r den del av
kursensom vederbdrandedeltagit i. Dessaintyg kvalificera givetvis ej till diplom.

Hil/Y

Miinniskans biista fnamfiir maskinens
eller arbetarna
ha kunnat iikat
pnoduktionen
genom fiirbiittrade
maskiner och redskap

l

I
j
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I nr 1 au B-pilen fdr 3r 1954 tthr pfr sidan j8, bland
de upprihnade ft)rbiittringar ocb rationaliseringarsom
under flolLret genontfdrts, att )nom Trantportaadelningen, fdr de nyanskaffadegaffeltruckarnat rdkning,
"stapelbara transportlildor och lailpallar ha inf1rts i
alI t sliirre rt s/riichning".
Fiir maskinen- gaffeltrucken - tord.ed,enya pallarna ocb lSdorna utgdra en f?)rbtittring, tnen ser ntAn
litet mera i stort ocb bortter frLn en aud.elningsintressen, b/ir man lnerA tueksam. P3 en d.el aadelningar
fdrekommer niimligen att miinnishaz - isp gel7tefie
arbetaren- tirntals i ett striich skall blocka ur och ao
detsa lSdor och pallar. De gamla truihlSdornas botten
bade en hdjd t)uer goloet aa ca 3 d.m, de nya ha en
bdjd au ca en drn. Detta medfdr, att arbetarennu t/nder urplockningen mLste ttL i en Arokig, obekoim
och fdr ryggen pfrfrestandestiillning.
Liiste i en tidning ft)r nhgot 2.rsedanett uttalandeaa
en cbef i ett stdrre jhrnbruh, jag tror det aar Domnaruet, att ryggskadoriir en aa de uanligasteortaAernatill
obiilsa oid iiirnbruken ocb att d.e bord.e ntotarbetas.
V)dare orntalade i radions "Vi ocb aSrt mbete" en
yrAesintpektris, att man sAulle fdrfiha ordna s3, att
under arbetet en rah ocb natarlig stiillning pfr ryggen
hunde iahttagas.Om man tAnfuepA de nya lildorna aid
Sbtirand.eau detta fdredrag, tkulle man aarit frestad
att le, onninte sE allaarliga saker som arbetarensltilsa
ocb arbettfdrmLga och hans ocb hans familjs lycka
rxJkera|.
Skulle inte nhgon aa Boforc, oisserligeni fStaligaste
laget uarande,tjlinstemiin, f3 tid att aid. ansAaffandet
a, nya redskap,undersiika der fdr- och nackdelarfdr
andra aadelningar dn den egna, ocb frarnffu allt att
mknniskant
biistai stdrstamdjliga utstrickning
blir tillgodotett. Nu ingSr ju fbrstfu rTggskadorinte i
Olychtfallspristiialingen eller -ttatistiken, s3 en rrtinskning han iwe med goltbet pSoivs i denna, Vidare
bdrjar det ju nu bli gott oni arbetskrat't.Men iindL,
Aanskedet hunde fdrnarat ar s. k, afrilerliindtL burnanitkr synpunkt.

De nya gaffeltruckilSdorna komrner i allt stdrre
typer. De sist inki)pta eller tillaerkade iir aa ett sdd.ant
djup att en nonnal arbetaresarmar niitt ocb idmnt
riicAer till for att plocha upp bottenlagret ur dem, En
shiinztarep2 en audelning pL:tfrr, att uid niitta typ i
rtuecklingtkedian kommer arbetaren att ffr anudnda
lege fdr att homnta ned.i lhd.an.Fdr en ao ofrla i matematik t. ex. sAic2liga tiiinstemin ttSr det iu genast
hlart, att transportl1dornasfi)rtunfflighet och produktionsbdiandefdrmiga :tLr i direAt proportion till rymden. Ft)ruttatt att n)ta starkaregaffeltruckar anskaffat.
Om de garnla lSdorna r)tntnzaa enbeter och de nya b,
iir fdrbi)ttringen!eller bur a-b.
De nya lattpallarna aa trd bar utom samnzalLga
hdld som lildorna, iiaen den oliigenbeten,synet det fdr
en enfaldig arbetare, att de dr olycksfallsriskablare.
-finns ttor fisk
Genom att sidorna tir helt osktdd.ade'au
att
3 liimmarna upptagda i);remLt
stLl, sisom
fdr
stora hjul ocb dylikt, genom f1rckiutning under transporten faller prt arbetare sotn aistas i niirheten. Den
rom rett hdgar au desta trasiga och sdnderplottrade
trdliimmar ifrdgasitter kaen ur ekonomitk synpunkt
ldntpligheten aa att anaiind.ad.essatriipallar aid trantPort da tyngre fdremLl.
Vidare har ui begLaatsmed.s. k. tiingar sont anadndat speciellt aid transport do t. ex. aeaaxlar.Desta iir
konrtrilerade s3, att pfr aadelningardiir man skall lyfta
ar bela bdrdan nted.kran, ueasliingarnalSsa ocb kila
t,
latt sig i "tiingenl' balhar, ailAet oLllar extra arbete
och besaiir.
Alla dessatre typer aa nla lfrdor ocb pallar har det
gemensamt,att de inte han fdrflyttas ao nLgot annat
fordon lin aa gaffeltrack. D2 gaffeltruckarnasantal iir
begrdnsatoch p2 de flesta aud.elningarde gamla el.truckarna enbart fdreAommande,upprtir odntan,orecla
samt iiikt oclt irritatiotz fdr dtt trika hLlta produktion
fdrtjr)n:t och kualitet iiimn och hdg.
Skulle uara intreisant ail f2 bdra de )niileradesfi)rhlaring till biir niimnda fdrhLllanden dfr det ju han
tiinkas att d.en olkrde arbetaren mitsfdrstLtt det hela.
Information och upplyn)ng torde ttara ttu stort ai)rd.e
fdr uLrt fdretag: autiillda.
O. Helge Ehnfald
Socr:

SignaturenO. H. E. har i sin insdndareframfdrt
kritik mot de nya transportredskapen,vilken kritik ?ir
fullt pi sin plats, om den dr avseddatt fiirbdttra f6rhS.llandena,men meningslds eller skadtig, om dess
dndamil dr att scika hindra en rationell utveckling.
Innan kritiken tagesupp till behandling,skall i korthet
redogdrasvarfcir Bofors dvergitt till gaffeltruckar och
nya transportemballage.
I sambandmed att driften igingsdttes i Kilstaverken, miste iven transportanordningarnautcikas.Hd.rvid har den grundld.ggandetanken varit, att allt material i mdjligaste min skall lagras och transporteras
inomhus. Detta medfd,r natudigtvis att hdjdutrymmet
miste tillvaratagas, si att ej extra stora lokaler miste
byggasfcir lagringsindam&I. Detta d.r endast mdjligt
med gaffeltruclar ochstaplingsbarttransportemballage.
Kommer vi s&in pi den ekonomiskasidan av saken,
si anvdndsf. n. ca"6000 lidor och pallar av olika typer
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rinom Bofors. Kostnaden fiir den nya staplingsbara
ll'dan'fu, pr volymsenhetriknat, knappt h?ilften s&dyr
som den gamla, men av O. H. E. mera uppskattade.
Denna kostnadssdnkninghar uppnitts Senom att den
nya lldtypen ir standardiseradinom svensk industri.
Dessutorntorde livsldngden fdr de nya l&dorna vara
dubbelt si ltng som fdr den gamla typen.
F6r att sedankomma till O. H. E:s kritik, si ftr
denna tas punkt fiir punkt.
1. O. H. E. har anmdrkt p& att l8dbottenshiijd iiver
golvet sdnktsoch ddrmed har pifrestningen fdr ryggen
blivit stdrre fdr de arbetare, som skall plocka i eller
ur lidorna. Detta dr riktigt, men avsikten 6r att ordna
arbetsplatsernas&, att l&dansinnehlll kan tiimmas ur,
och sedan iter liiggas i lldan efter utfiirda arbetsoperationer. Ofiirdelaktigast stdller sig l&dorna fijr transport av bearbetatgods, vilket fiir hand m&steplockas
ur och i l&dan. F6,r detta indamil anvindes dock
lidorna i mycket liten utstrickning, och det torde i alla
fall endastvara den nedre tredjedelen gods som beredes dkad anstrlngning. Sittande p& vanlig stolshdjd,
torde en normalt vdxt person utan svirighet kunna
plocka ej fiir tunga bitar fr8n l&dans botten. Det ir
heller icke omdjligt att stiilla de nya l&dorna pi nlgot
undedag, st att deras botten kommer lika hiigt frin
marken som de gamla lidornas.
2. Betr. ryggskadornaoch olycksfallsstatistikenborde O. H. E. satt sig i fdrbindelsemed Skyddstj?inst
och skaffat sig riktiga upplysningar. Di hade de felaktiga ptsttendena kunnat undvikas.
3. Betr. djupet p3.de nya stdrre lidorna, vilka endast
ir avseddafd'r skrymmandeskiigg fr&n smedjan,s& dr
detta detsamma som p& tidigare gaffeltrucJdldor
(700 mm). Detta dr kanske i djupaste laget, men det
kan inte vara omiijligt fijr en normalvdxt arbetareatt
kunna plocka ur en sidan llda.
4. Betr. lastpallarna av trd.,har dessap& grund av
lidbrist tagits i bruk fdr last, som de ej varit avsedda
fijr. Detta, i samband med ibland ovana truckfdrare,
har medfijrt en onddigt hiig itglng ay trlpallarna. Men
vid rdtt anvindning stdller pallarna sig mycket ekonomiska p& grund av det billiga inkdpspriset.
5. Betr. de s. k. sdngarna,som anvindasbl. a. fiir
vevaxlar, s& vore bolaget synnerligen tacksam om
O. H. E. eller ntgon annan kunde inkomma till Fiirslagskommitt6n med fdrslag till b?ittre konstruktion.
Pt grund av det oerh6,rtskiftande material som transpo.i'.."r inom verket, fdreligger stora svirigheter att
kunna anskaffa transportemballage,som ir l[mpligt
fdr varje slag av gods.
6. Betr. oligenheten med w& slag av trucktyper fd,r
lldtransport, sl kommer de gamla truckarna att si
sminingom f6rsvinna och ersdttasmed gaffeltruckar'
Men detta kan givetvis ej ske f6rr?in btde l&dor och
truckar iiro fdrslitna.
dnskar O. H. E. ytterligare upplysning i dessafrlgor sttr jag med niije till tjlnst.
N1/VT

Dfterlysning
Undertecknadundrar oarfi)r ald.rig Boste ocb Bettan
Sterkommeri Pilen. Dom oar bdde luniga ocb roande.
Bofrs Beata
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Soo.rr
Redaktionendr mycket tacksam(och smickrad) tiver
frl.gan om vart Bosseoch Bettan tagit vigen. Det finns
mlnga orsaker till att ungdomarna ftirsvunnit ur
spalterna.
Dels blev B-pilen en koncerntidning och llsekretsen
i TrollhZittan, Tidaholm, S6dertZilje och Ulvsunda
hade natudigtvis icke sammaglZidjeoch fijrstlelse f<ir
de smi Boforsproblemen,som Bosseoch Bettan ventilerade,
dels blev det svirt att fl lustiga, triffande och bra
sakeratt rita och skriva om
och dels g&r det ej att moraliserai ldngden utan att
lisekretsentr6ttnar pi det hela.
Red.

Kanalen

vid Bofors

Det dr td.llsynt att finna industrier aa Bofors ttorleAsordning med, sfr oackra omgianingar, och mZnga
beiikare shrshilt utliinningar ba uttryckt sin stora fdrliuming i)aer att se s3 uacker natur inpL knutarna.
Kanalen med sina lilior, niickrotor ocb fhglar iir en
seaiirdltet,rnen det dr sorgligt att den skall oara torlagd 14 dagar under hdgsontrnaren.D3 iir det en led'ram Jln att se denna tornma kanal i uars d'y en //24Jsa
nnLfisk g3r sin diid till mdtes. Vattenoixterna m2 ei
heller s2 bra ao torAan, utdn en d.el aa d'em blir ft;rstiirda.
Orsaken aarfi)r kanalen tdmmet hr att und'ertettle!tertiden diuerse rentningsarbete utfdres i ledningar
bl. a. till hdrdoerket, som i aissafall anai.nder sig au
oattenfrin kanalenfdr kylning.
En enAel AtgArdf1r att bibehLlla rantnzAaattenniafr
iir att diimma upp uattnet i hanalen bakom Bofort
bastu.
Ldmpligaste tidpunkt fdr arbetetsutfdrande iir under den kommande " torrli.ggningsperioden".
Nir detta arbeteiir utfdrt kr kanalen oiil lnmpad fdr
krdft- och fiskodling. En riklig fisLfdrekomst torde
aateilirt f drbittra aattnetsrenbet ocb diirmed tillgodote
iiaen efietiska inlretsen.
De smi. utgifter, som uppstL uid. denna oattenreglering, Aan nog betalasmed fdrsiilining aa fiskeAort ocb
anord,nandeaa treuliga nzdsterskap$iialingari fifie.
T, E. O,
Soar:

De av insindaren f6reslagnaltgdrderna komma att
utfdras i modifierad form under kommande tordlggningsperiod, varefter den tdiga rensningen vid de 3
intagen kan utfd,rasmed i kanalen sinkt vattenyta.
Emellertid m8steman, kanske vart tionde Er, under
mottot "Giv fisken luft" iven rensa sjilva kanalen.
Otrevnadenvid den sm[rtsammaanblicken av kanalen
torde vid dessatillf?illen mildras av medvetandet,att
kanalrensningenskiinker utrymme ht nya glada laxar.
VA/B
P. S. Finansieringenav ovannimnda regleringsfd,retag torde ev. bli ftiremll f<ir utredning, efter de av
inslndaren fdreslagna linjerna, av d?irtill sirskilt utseddasakkunniga.

Dn presentation
fotoklubb

ay UYA:s

Fritidsverksamheteninom UVA dr synnerligen livlig. Den omfattas av det stora flertalet
anstdllda,och de mest skiftandeintresseomriden
dro representerade.
Sdrskildaklubbar inom foretaget aro verksammafor att giva de olika grenarna stadga och samla de anstillda till en
livaktig och givande avkoppling inom vars och
ens intressesfiir. Si.lunda finna vi inom UVA
sammanslutningar for idrott, bridge, schack,
sing, musik, skytte och foto. Dessutom forekommer studieverksamhet, organiserad som
studiecirklar.En korporationsndmndmed representanter frin foretaget och klubbarna soker
samordna de olika verksamheternaoch bisti
klubbarna i derasarbete.
UVA FotoAlubbbildadesden 24 febr. L949av
nigra fotoentusiasterinom foretaget.Minga anstdllda forutspidde klubbens snara underg6"ng.
De kunde icke tdnka sig nigot intressefor en
dylik hobbyverksamhet.Men klubben fick redan
vid starten21 medlemmar.Medlemsantalethar
ddrefter successivt
okat for att nu vara uppe i 63.
Foretagsledningenvisade redan frhn borjan
Fotoklabben: miirkram. Foto Peedu.
sitt intressefiir klubbensverksamhetoch bistod
fotovdnnerna med inkop av forstoringsutrust- rade. Nya medlemmar tagas om hand ocl-r
ning och stdllde lokal till klubbens forfogande.
instruerasom forstoringsarbetetetc.
Forsta laboratoriet inrymdes i ett till koket hoDenna redosorelsehar kortfattat velat visa
rande sillrum. (Sillen flyttades forst ut - i den
hur fritidsverksamhetendr upplagd vid UVA
min den nu funnits ddr). Denna lokal visade
sdrskilt di fotoklubben. Andi har den kanske
sig snart vara for tri.ng och den byttesdi ut mot
formitt ge en viss uppfattning av den livliga
stdderskansskrubb. Med den utveckling som
aktivitet som ritt och r6.derinom den lilla del
klubbens verksamhet har tagit dr nu behovet
av Boforskoncernensom UVA utqor.
stort av ytterligarc utvidgning. Vdntetiderna pi
,orger Axelsson
tilltrade till fotolaboratoriet,slrskilt pl vhrarna
*
och efter semestrarna,har uppgitt till betydligt
over en mi.nad. Detta har fort med sig, att
minga medlemmar dragit sig for att ut-nyttja Hur nran reagenan
infiir fel
laboratoriet. Foretagsledningenhar ddrfor iterEn engelsk kyrklig tidning skriver foljande:
igen visat sitt stora intressefor klubbens arbete
Om en garagemanbegir ett fel, skriver han
och ordnat med okat utrymme for laboratoriet
det
pi rdkningen till er.
samt lovat hjZilpmed anskaffning av kompletterande apparatur. Klubben kommer dL att forOm en predikant sdger nigot, som dr felakfoga over tvi forstoringsapparater,en kontakttigt, ligger ingen mlrke till det.
kopierin gsapp arat och f il m f ramkallningst ankar.
Hinder det att en jurist begir ett misstag,blir
detta lag i landet.
Klubbens verksamhetbestir i iivrigt av hjrilp
till medlemmarna vid anskaffning av kameror
Om en lakare gor ett fel, skickar man blommor till honom.
och tillbehor, film och papper. Dessutom anordnas fototivlingar, nl.gra lirobocker i fotoMen om en redaktor gor ett fel, d5.ar all for
grafering har inkopts och linas ut till intresse- litelse utesluten.
(AcA_ktipp)
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-D)lN MEMORIAffi<
Borg, Frans Guttnar, (fddd 4 april t891, ddd 12
februari 1954), anstdlldesL927 som plitslageriarbetare pi Plitslagerietvid Nydqvist & Holm och arbetadeiedan som sigare p& F<irridet.Vid sin bortging
rdknadehar.ca 27 tjdnste&r.

Cail Aronsson

$l

Bof ors

Ftans Gunnrtr Borg
N ohab

Ekrnan, Nils Gijran Magnus, (fddd 31 okt. 1883,
ddd 23 febr. L954). Ekman arbetadesom frdsarepi
L922
Verktygsverkstadeni Bofors maj tgzt-febr.
och nierkom i nov. 1926 till samma yrke och avd.
Overflyttadei nov. 1931 som ritare p& Konstruktionskontoretsverktygsavd.och blev 1 okt. 1933 planerare
p& Verktygsplaneringen.Denna tjdnst innehadehan
vid sin bortging. Ar 1950 erhdll han medalj och gratifikation for 25 tjdnstelr.
lobantson,Abel, (f6dd z8 febr. 1896, ditd 16 maj
19r 4), anstilldesi sept.1934pi Byggnadsavdelningen
i Bofors som grovarbetareoch dverflyttade i febt. L949
pi sammaavd. Denna sysslainnesom fdrr&dsarbetare
hade han ndr han gick bort.

It

Lindttrt)m.,Karl Erik, (fddd 4 febr. 1,898,ddd 29
i Maskinapnl 79)4), anstdlldessom transPortarbetare
verkstadenvid Tidaholmsverkeni april 1940. Han
och innehadedenna syssla
blev senatef<jrrldsarbetare
vid sin bortg&ng.

Nils E6man
Bofors

Abel lohan.r.ron
Bof or.r

Nordling, EriA, (f6dd 17 juli 1904, diid 29 mars
1954), var anstdlld pi Ammunitionsavdelningenvid
Nobelkrut december1939-oktober I)42, |ali L944-maj L)4) och frin 16 september L946 trll sin bortgeng, som intrdffade hastigt och utan fiiregiende
siukdom.

R&ittelse
Ilrrk

LtnAtlt0t)l

I taahollll.\I

etRen

Erih Nordling
N obelhtut

Aronston,Carl Alarik, (fddd 2 jan. 1890, ddd 18
maj 1954), anstdlldesi maj r)16 som filare i Kanonverkstaden, civerflyttade l92L till frisareavd' som
frdsareoch arborrare,varefter han 1925 blev ritsare
ritsaravd.I aprll 1939 kom han
p& Kanonverkstadens
till Krigsmaterielplaneringensom planerare. Denna
tidnst innehadehin till sin boriging, di han varit i
bolagetstjdnst ca 44 F,'t.Yid jubileet 1946 erhdll han
medalj och gratifikation fdr 30 tjdnste&r.
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I texten under UVA-orkesternsid. 49 i fdregiende
nummer stir fciljandeatt lisa. . . K. Norin, O' OlsVid omredigeringenav texten
ton, (dirigent),
omkastadestyvdtr O. Olston och (d'irigent). Rdtta
fdrhillandet dr, att herr Nor6n ir dirigent, med den
dran, alltsedankirens tillblivelse, medan herr Olsson
innehar den fcirnima titeln "firmakompositdr" med
fest- och virmarscheroch andra fdrndmliga sakersom
specialitet.
'
Red. beklagarmisstagetoch hoppas,att herrar Olsson och Nor6n icke litit sig ddrav nedslis,utan att de
fortsdtta sina strdvandenatt gliidja UVA-iterna med
fin musik och nya kompositioner.

oUeteraner
somslutat
sintjansf,+

Engla Age
Bofors

Karl Alrnquist
Nohab

Daaid Augustsson
Bofors

Daaid A. Dahl
Bofors

E. E. Eriksson
Bofors

OsAarEtiL:son
Bofors

Age, Engla Alfrida Sofia, (f6dd 14 mars1888, pension 1 jan. 1954). Fru Age anstllldesi aug. 1918iom
std.derskavid Bofors och innehade denni sysslahela
sin anstd.llningstid,ca 36 ir, tills hon avgick med
pension. Vid jubileet 1946 erhlll hon medalf och qratifikation f6,r 28 tjlnste8r.
Almqoitt, Karl Albert, (fttdd 10 dec. 1884, pension
10 mars 1,954), anstdlldesiLr 1,920som plitslaqare i
Plitslageriet vid Nydqvist & Holm. Hela sin aistaflningstid, ca 34 3.r,har han tilhdrt denna avdelning och
Montageverkstaden.Vid Nohabs jubileum L947"mottog han medalj och gratifikation fdr 28 tjdnstelr.
Auguttsson,Dauid Ernanuel, (f'6dd 15 may'1g87,
pensionI juni 1954), anstilldesi mai 1910 som transportarbetarepE Kontrollavd. i Bofors. Han iiverflyttade
senaretill Ammunitionsverkstaden
som avsynareoch
blev i sept. 1946 kontrollarbetare pi Kontrollavd.
Denna sysslainnehade han tills han ivgick med oension efter ca 44 tjd.nsteilr.
Vid jubileet ti46 erhcill'han
medalj och gratifikation fdr 36 tj2insteir.
BlomAuist,Karl lohan, (fitdd 2j janaail 1887, pension l april 1954), anstilldesimars1929 plElektriska
avdelningen vid Bofors som mont6r och reparatriroch
har-innehaft denna sysslahela sin anstdllningstid,ca
25 3t, tills han avgick med pension.

K. l. Blom6uist
Bofors

Karl lohan Eriksson
Bofors

Dahl, Dauid Augustinus, (fddd 4 april L886, pension 1 maj 1954), arbetadei Bofors februari 1906mars 1908 i Stilverket och Stllgjuteriet. Aterkom i
jan:ari 1913 till Stilgjuteriets rensningsavd.,variffi.n
han i februari L939 dverflyttade till Smedjan.De senastelren har han varit fd,rrldsarbetare,L94O-47 p3,
Centralfiiridet och ddrefter pl Automatverkstaden.
Vid jubileet 1946 erhdll han medalj och grarifikation
f& 36 tjinste&r och riknade s&ledesca 44 tjdnstehr,
ndr han slutade.
EriLston,EriA Emanuel,(fddd 12 maj 1887,pension
L juni L954), anstdlldesi mai I)to som svirvare i
Kanonverkstaden,blev i nov. 1944 stilslipare och
stilutldmnare pl samma verkstad samt i oht. tgrte
avsynare.Med ett par kortare avbrott innehadehan
dennasysslatills han slutademed pension efter ca 44
tjinsteir. Vid jubileet 1946 erhliI han medali och
gratifikation fdr 36 tjanstet,t.
Eriksson,EriA Oskar, (f'ddd 24 dec. 1884, slutat 10
mats 1954), anstilldes i oktober 1949 som trd.arbetare
pi Byggnadsavdelningeni Bofors, dir han i januari
1951 blev fd,rr&dsarbetare.
Slutadevid uppnldd pensionsilder.
Erikston, Karl lohan, (f6dd 8 april 1886, pension
L mai r9)4), anstllldesvid Bofors i maj 1899i smed-
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Oscar Falk
Bof ors

Jalias Karlsson
Bolors
I

t

J

Asta Holstrdrn
Bofors

FransOtro lans.ron
Bolors

Axel Karlsson
Bof ors

Anna Kiblstrdm
Bofors

Sigrid Kihlstrdm
Bolors

Anna Larsson
Bofors

ian. ddr han arbetadetill 1908, di han dverflyttades
iil nyggnadsavdelningensom grovarbetare.Denna
sysslaiiiehade han til sin avg&ngmed.pensionefter
c; tt tiensteir. Vid jubileet 1946 erholl han medalj
och gratifikation fdr 47 tid'nstelr och i nov. 1953 stora
silvermedaljen.
FalA, OscarFerdinand,(fitdd 25 nov. 1888,Pension
31 mars l9r4), anstdlldesi Bofors 1915 som plitslaUtndmndesi februari L935 tlll
sare i Platverkstaden.
I.it-u.r pl samma avd., vilken tjdnst han innehade
tills han slutademed pensionefter ca 39 Lt i bolagets
tj?inst.Erhdll vitl jubileet medalj och gratifikation f6'r
31 tjiinsteir.
Hofstrdnz, Augusta Albertina, (fddd 9 aug. 1886,
slutat 18 febr. 1954). Fru Hofstrdm har under hela
sin anstdllningstidvid Bofors, frin februari L939 ttll
februari 1914, de hon slutadevid uppnidd Pensionsilder, varit stlderska.
1
lansson,Frans Otto, (fddd 4 mars 1887, pension
lingre
och
kortare
Bofors
vid
april 1954), arbetade
pirioder l9o7-febr. 1926 och vid Nobelkrut febr'
i9z6-sept. 1927. I oktober 1927 Ltetanstdlldeshan
ddr han,
som grovirbetare pi Byggnadsavdelningen,
fijrvarit
med
pension,
mg|ng
sin
till
1950
frin luni
ca 42 tidnsteHan rdknadevid sin avgFLng
r&dsarbetare.
ir och erhdll vid jubileet 1946 medalioch gratifikation
f& 34 tidnste|r.
Karltson, Axel, (fodd 3 juh 1884,pension 14 maj
l9r4), arbetadei Stilgjuterietvid Bofors april L913mars 1915. Aterkom i sept. 1915 som granatsvarvare
blev i febr. 1937 rePapi Ammunitionsverkstaden,
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och senarekompresrator pi Reparationsrvdelningen
tills han avgick
han
innehade
vilken
syssla
sorskcitare.
med pensionefter ia 4L ltr i bolagetstjZinst.Vid jubileet erhdll han medalj och gratifikation ftjr 33
tjinsteir.
Karlsson,lohan lulius, (fOdd tz april L887, pension 30 april 1954), anstilldesvid Bofors i mars 1907
som valsire i Valsverket,blev svarvareoch slipare i
Kanonverkstaden1910, senarefrisare och arborrare
pi samma avd. Overflyttades den I ian. 1919 till
Cenualfdrridet, ddr han blev fcirr&dsfdrman.Denna
tidnst innehadehan tills han avgick med pensionefter
ca 47 tjansteiir. Vid jubileet 1945 erhlll han medalj
och gratifikation fd,r 39 tj2instenr.
Kihlilri)m, Anna Elida, (fddd 28 nov. L886, slutat
24 febr. 1954). Fru Kihlstrdm har varit anstllld som
stdderskavid Bofors i ett flertal perioder ffin L943,
sammanlagtca lO hr, tills hon slutadevid uppnidd
pensionsilder.
Kihlstrdm, Sigrid Elna Andrea,(fitdd 15 febr. 1887,
pension I mars 1954). Frdken Kihlstrijm har, sedan
iron i ianuari L934 anstdlldesvid Bofors och till
desshon slutademed pension,arbetat som stdderska
pi kontoret.
Lartson,Anna Ottilia, (fddd 16 april 1887, pension
I mars 1954). Fru Larssonhar hela sin anstdllningstid,
ca 34 Lr, eller frin ianuari l92O till sin avging med
pension, arbetat som temPoavsynerska
Pi Ammuni(VA 80). Vid
iionsverkstidernasavsyningsavdelning
jubileet 1946 mottog hon medalj och gratifikation fdr
26 tjdnstelr.

Castau Ljungberg

K, F. Magnus.ron

E . T h . Sj d b e r g

Bofors

Bofors

Bof or.r

K. R. Smd;ni)m
Bofors

Htlur

Si)detquitt
Bolors

Ljungberg, Gustctu,(fddd 4 maj 1887, slutat 1 maj
1954), ans6lldesi Stelgiuterietshandformningsavdelning vid Bofors i mats 1946, ddr han arbetadesom
kranskcitare
till maj L914, d|Lhan slutadevid uppnidd
pensions&lder.
Magnusson,Karl Fritiof , (fddd 2i febr. 1887, slutat 6 mars 1954), har, alltsedanhan i oktober 7946
anstdlldes i Bofors, varit stddare i Fdltverkstaden.
Slutadevid uppnidd pensionsilder.
Sjdberg,ErnttTbeodor,
(fddd t2 jan.1885,pension
1 mars 1954), anstllldesi mars 1897 i Valsverketvid
Bofors som valsverksarbetare,blev 1917 valsmzi.stare
och frin 1939 valsombytare
pi sammaavd. Frhrr L943
och till sin avging med pensionefter ca 57 lrs tjinst
var han fcirr&dsarbetare
pe Centralfdrr&det.Vid jubileet 1946 erh6,ll han medalj och gratifikatjon f6r 49
tjdnsteir och hcisten1953 stora silvermedaljenfdr )6
tidnstelr.
Steen,Erik lohan, (fddd 27 apil 1887, pension
30 april 1954). Steen arbetade i febr. I9O4-marc
1907 som transportarbetare
i Bofors. Ateranstdlldesi
maj Iglo pi. Ammunitionsavdelningensom revolversvarvare,vilken sysslahan innehadetill april i ir, di
han avgick med pension efter ca 47 tjiinsteir. Vid
jubileet 1946 erhlll han medalj och gratifikation fdr
39 tjiinste&r.
Sundttriin, Karl Ruben, (fddd 1i april 1883, pension 30 april 1954), arbetadevid Bofors aug. 19O3-

E. I. Steen
Bofors

K. l.lYanhatalo
Bofors

dec. 1910 som ritbitrdde,sept. 19i1-juli 1914 sorn
ritsareoch svarvarep5.Kanonverkstaden,
okt. i915dec. 1917 som konstruktdroch bitridande verkmdstare
samtfran aug. L979 som verkmdstare.
Blev i jan. l92l
assistentit verkstadsingenjriren
p5" Kanonverkstaden
och i dec. 1922 planeringsingenjcir.Denna sysslainnehade han tills han slutademed pension.Vid jubileet
1946 erhllI han medalj och gratifikation fdr 41 tjiinsteir och riknade s&ledesca 49 tjdnstelLrndr han avgick.
Sdderquist, Adolf Haluar, (ftidd 22 mars 1889,
pension31 mars l9r4), kom i januari 1918 till Bofors
som bokhillare pe Ifltressekontoretoch utndmndes i
mars 192) till kassdr pe samma avdelning. Denna
tjlnst innehadehan till han slutademed pensionefter
sammanlagt ca 36 tjd.nsteir. Vid jubileei erhdll han
medalj och gratifikation fcir 28 tjdnsteir.
lY/anhatalo,
Karl lohan, (fddd 18 april 1886, slutat
13 mars 1954), har, alltsedanhan i november1,946
anstilldesvid Bofors, arbetatsom stldare i Smedian.
Slutadevid uppnidd pensionsilder.
*
Axel Ragnar, (fddd 3 mars 1898, pen. Ande,rsson,
sion 1 jan. L95l), blev i nov. 1912 smideshj'dlpirei
Smedjanvid Bofors, varifrin han senare<iverflyttade
till Verktygsavdelningensom slipare. Denna syssla
innehadehan tills han efter ca 30 tidnsteir slutademed
fdrtidspensionpi grund av sjukdom.Vid jubileer 1946
erhcill han medalj och gratifikation fiir 34 tid.nstehr.
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Nohob

Juli.
l. Bjdrk, Anders Viktor, AvsYnare
2. Bengtston,Bror Olof , Rensare
t3. Engsfors, Lars Gulaf, Nattvakt
18. lobanston,lobn Viktor, Stddare

E,ofor.soethen
Anstiilld

Juli.
lanston,Etis Otoa, Packare
4. 'Erikuon,
MArta Alice, Stdderska
6.
8.
g

L2.
t4.
17.
.)o

1936
1947
1929
Plitslag.
Lindqoiit, Clas Gustaa Augu$in,
1929
Stid<arc
Hjalmar,
Tbare
Fa{eiilrdnt,
t9t6
Liidqaist, Gastaa Harald', Ordningsvakt
1929
Bergl{ren, Karl Harry, Tempoavsynare
1944
Alice,
Sofiererska
Brait2berg, Vatborg
1924
Snam, K)rt Folke,-Mont6r
1929
Karlsson, Axel Enar, Fllarc
1949
Borme
Cruse. Carl Otkar,

Augusti.
I. Eriksson, Hialmar Ture Gdsta, Stlllare
6. Nordengren, Sixten, Korrespondent
13. Magnusson,Tage Magnas, Svarvare
M. Oli6n, Karl Olbu, Fdrman
27. Eriksson,lohn Erland, Offertingenjdr

1947
1933
1929
l94o
L929

Seotember.
3. 6ttling, Karl Augutt Folke, F6tman
5. FranA, Carl Axel Gi)sta, F'itrhdsmat
15. Berglund, Gunnar Fridolf , Godspackare
22. Erikston, Axel Maurilz, Stickare
23. Karltton, Bror Gustaa,Sm'-hjllpare
29. Lind6n, Gustau Edoin, Svawarc

L928
L935
1946
1919
L942
L932

Nobelkrul

Juli.
Alexit lobn,El.'mont6r
L7. Gustaasson,

l94l

Augusti.
5. Hansson, Valborg Kristina, Krutbruksarb. 1949
Kail HermanGotthard,Byggn.-sn.1940
5. Saensson,
1937
8. Nilsson, Oscar Edain, Reparatdr
1920
lValfrid',Fdrs.-tjm.
Adoll
9. Eriksson,Gustao
1939
21. Eriksson,Einar Vallentin, Tidskrivare
September.
4. Anderston, Guttaa Holger, Denitrerare
16. Eriktson, Per Einar, Krutbruksarbetare

1918
1929

Tida"holm,coerken

Seotember.
1951'
;. lzidetl, lobn Sigfrid, Grovarbetare
8. Karlstri)m, Sigrid.Maria Adela, Apteringsarb.1953
L953
24. Andrin, Alma Maria, Apteringsarb.
UVA
September.
16. Engstri)nz,lsak Robert, Borrare
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L9tO

Anstdlld
ar

1,927
1944
19r3
L9r3

Augusti.
4. Engstri)m, Frans Emil, Snid<arc
L7. Lindberg, Karl Agard', Formare
21. Lindell, Knut Eoald, Plltslagare

1934
t920

September.
7. Kopp, Gufiaa luar, Modellsnickare
19. Lijnnqaist, Adolf Fred'rik V., Fdrldsarb'
zt. Bobeig, Frans Verner, Svetsare

l92o
l94l
L937

10 ) 7

Wed.aoerken

Augusti.
14. Lindebrink, Signe, Maskinarbeterska
30. Erikston, Han4, Maskinformare

1947
1946

September.
lO. lonsson, Edain, Hantlangarc

1940

Sammanstellning iiver olycksfall i arbetet
Antal
Fciretagtillh<irandeAB Bofors

AktiebolagetBofors.
AB Rofors Avd.
Nydqvist & Holm AB
AB W. Dan Bergman

AB Tidaholmsverken
Ulvsunda Verkstdder

B'pilens

graftska

Olycksfall per 100 irsarb.

Olycksfall I Olycks:
utan
med
I
fiirdolycksfall I ferdolycl

1.952
1.953
1952
1.953
1952
1953

3.475

1952
1953

426
343

1.952
19s3
1952
1.953

J.JZ)

1.297
1.307
1.240
1..43',1.

JJI

348
774
177

serie

I tidningens senastehostnummer (t953:3)
vdckte signaturen"Novis" forslag om att redaktionen skulle stdlla sig i spetsenfor utgivandet
av ett antal grafiska blad i svart-vittav vdlkdnda,
nuvarande eller forsvunna, Boforsmotiv samt
att soka kontakt med de aktiva konstndrernai
staden,vilka kunde teckna eller genom grafisk
metod framstdlla dessablad. Redaktionenutlovade samtidigt, att som forsta blad i denna serie
llta trycka en reproduktion av Anckarsvdrds
vackra litografi av Bofors frin Backa-landetpi
1830-talet,vilken i starkt forminskad skala iterges hdr nedan. Bilden dt 32X2O cm stor och
bladetsstorlek4 1,5 x 30,5, vilket format torde bli
standard for bladen i den planerade grafiska
serien.
Som ldmpliga motiv i den grafiska serienhar
bl. a. foljande foreslagits: gamla landsvdgsbron
vid Bofors, gamlavattenhjulenvid Bofors, Stil-

234
21.2
749
173
205
'1.20
38
39
18
JI

18
8

f Irdolycksfall I fardolycksfall

259
6,01
r/:)
1.37

11,49
8,65

225
147

16,53
8,39

41
44

II,37

19
37
1.9
11

Rq?

5,44
8,91
10,34
4\2

7,45
7,1.8
73,49
10,48
18,15
10,27
9,62
l) 9,1

5,74
1,0,63
10,92
6,27

laboratoriet Bofors, Forskningslaboratoriet Nobelkrut, Bofors gamla herrgird, Boforskontoret,
Hirdningstornet Bofors, Tappning i Kilstastilverket, interior frin stilgjuteriet Bofors, Gamla
hyttan Bofors, Hejarsmedjan med de storsta
hejana i Kilstasmedjan, Montagehallen VK
50-51, Bjorkborns herrgird, nlgra f.abfiksbilder
frin Nobelkrut, Hembygdsg&rden i Aggerud,
Knappfors slussmed Kungseken,Stadsbibliotekets studiehem (Pontus Larssons gird) vid
Centralplan,Kadskoga Kyrka, Stadshusetm. fl.
Redaktionen tar garna emot forslag till andra
motiv.
KonstnzirenEinar Person, som ir en erkint
skicklig tecknareoch grafiker,har fitt i uppdrag
att rita skisseroch komma med forslag till bilder
frhn Hyttan, Stilverket, Stilgjuteriet och Monteringsavdelningarna,i Bofors. Sannolikt kommer Redaktionenatt sdtta sig i forbindelsemed
ytterligare nigon eller nl.gra konstndrer for att
fh forslag till andra grafiska blad.
Konstnir Personar f . n. pi en studieresatill
England, men iterkommer under sensommaren,
varf.or vi hoppas, att redan i ndsta nummer
kunna erbjuda nhgra nya blad, antingen som
reproduktioner av blyerts- och tuschteckningar,
eller som etsningar.
"Bofors pi ralo-talet" kostar 8:kr. Bestillning pi bladet kan insindas till B-pilens
redaktion, Bofors.
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I foregiende nummer av B-pilen ldmnades en
redogoreise for tillkomsten och reglerna for
"Minnesgivan". Andamilet med "Minnesgi.van", som verksamheteni dagligt tal kommit att
kallas, dr ju, att tjdnstemin och arbetsledarevid
Bofors skall tillskjuia ett belopp att overldmnas
till efterlevande, di nigon tjinsteman eller arbetsledare respektive makafmake till anstiilld
tidnsteman eller arbetsledare avlider, for att
minska de ekonomiskapifrestn ingarnavid dodsfallet.
Verksamhetenavser ju tiden fr. o. m. den 1
januarii ir, men di forberedelsernamed reserva-

tioner etc. tog tid, blev starten forsenad.Nu dr
emellertid begynnelsesvirigheterna overvunna
och de forsta utbetalningarnahar kunnat goras'
Det kommer likvil att ta innu nigra minader,
innan efterslipningen 6r borta. Ndr detta skrives
har "Minnesgivan" ldmnatsfor tre under januari
bortgingna, varjdmte debitering nu pigir for de
iterstiende tvi dodsfall, som intrdff.at under
forsta kvartalet.
Antalet deltagarei verksamhetenvar vid den
forsta insamlingen tillsammans 7.627 personer,
varav vid Bofors inkl. forsiiljningskontoren
1.325 och vid Nobelkrut 302. Som ett exempel
pi den goda anslutningen till verksamhetenkan
ne-nas, att hela personalenpi Stockholmskontoret anslutit sig.
Vid overldmnandet av minnesgivorna har
mottagarna uttryckt sin tacksamhet och onskat
fi denna framford till Bofors tjdnstemdn och
arbetsledare.

Frd,n red,uhtionen

Klipp

Niista nurnrner av B-pilen

Den farligaste platsen i en bil'
Ett tyskt forsikringsbolaghar pi: basenav intrdffade trafikolycko r nknat ut hur risken fordelar sig pi de olika platsernai en personbiloch
kommit till det hdpnadsvickanderesultatet att
olatsernabakom chaufforen vardera dr dubbelt
ia riskubl, och platsenbredvid honom hela elva
gLngersi farlig som hans egen plats.

BOTAGSTBIININGEN
Minnesgfivan

beriknas utkomma i slutet av sePtemberminad.
Bidrag - allt lika vdlkommet - bor vara Redaktionentill handa senastden 14 augusti.
Semesterbilder
I ndsta nummer onskar Redaktionen gdrna
publicera en sida med semesterbilder.
'
Har Ni nigot fotografi, som Ni tycker dr
trevligt och bra och som ger den rdtta semesterstdmningen, sL tag och sdnd in det till Redaktionen, Bofors, och glom inte att anteckna namn'
adresssamtvad motivet forestiller pi varje bilds
baksida.Adresserakuvertet B-pilens redaktion,
Bofors.
Personalstatistik 1953
vid AB
En artikel om Personalomsdttningen
Bofors kommer jdmte grafiska tabeller pi grund
av platsbrist i detta nr att publicerasi ndsta nr.

ur leolleger

Ljuu hdmnd..
En dam stod infor ratta for att hon k6rt mot
rott llus, hon forklarade for domaren att hon
haft ont om tid och inte ville komma for sent
till skolan.
- "JasL, ni dr ld.rarinna", sa domaren och
fick en sirskild glimt i ogat. "Detta iigonblick
har jag vdntat pi ldnge. Ni kan sdtta er ner och
skriva femhundra glnger: Jag skall aldrig kora
moi rott ljus."

Anm?il adressfiiriindring

Hastigbetsbeddmning.

Fortfarande hdnder det att ett stort antal tidningar kommer i retur pi grund av att vederborande adressatforsummat anm'iIa adressfordndring. Ni fir tidningen fortare och Ni spar
mycket besvir, om Ni Senast anmaler varie
adressfiirdndringtill resP. Personalkontor(vid
Bofors avd. EPR, vid Nobelkrut avd. NEPT).

Bilinspektoren: "Ni har ju hastighetsmdtaren
alldeles 6t pipan."
Foraren: "Behover heller ingen, vet dndi hur
fort jag kor: ndr jag d'ruppe i 40 km skramlar
motorhuven, vid 60 skramlar stdnkskdrmarna,
vid 80 skramlar ldstinderna och mer dn 9O flr
jag inte ur kdrran."

39

P6.ldkaresinridan bruka en del personermed
dlliga magar tillitas att dta under ordinarie
arbetstid. Avdelningsingenjorenser en dag att
m 47Ll Karlsson biter i en smorgis och dricker
en klunk mjolk, vilket foranlederfoljande fthga:
"Har Karlssonont i magen?" "J^", sv^tatKarlsson oskyldigt. Avd.-ingenjoren 96.r, men Lterkommer efter en stund och sdger: "Verkmdstaren vet inte om att Karlsson har ont i magen!"
Utan att tveka sdgerKarlsson: "Nej, jag brukar
konsulteradoktor Johansson."
*

Gratifikationstider.
- Men herr Karlsson ddremot, tycker jag
skulle vara i stort behov av en klocka - som
gir riitt !

I sntrnutanfor Surteglasbruk fann en dag tvi
glasbruksarbetareen nran som sov ruset av sej.
De bar in honom och lade honom i vdrmenframfor smiltugnen. Ndr han si sminingom vaknar
till, kommer den ene arbetarenfram och fr\gar:
- Ligger du bra hdr eller skaja flytta pi dej ?
Fyllbulten svarali
- Nej tack, snille faen, det dr si bra som
det ir.
- Vet du vad -o,rulr.r, till badflicka dr?
-N.j
...
- Badkar.
*

I)agens Cosper

Ansokningsformuliret dr riktigt ifyllt utom
pi en punkt. Dir det fr6.gasom ert forhillande
till forminstagaren, i detta fall allts6. er fru,
skulle ni ha skrivit "hustru" och inte "intimt".

Pappersexercisen,
Papperskvarnd d6" faktiskt den sista maskin
som stannar i de hdra foretaget !

- M i n m o n h o r f 6 l f l 6 n e f 6 r h 6 i n i n g ,m e n i o g h o r i n t e
tolol om det f6r honom cinl
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"Vid konstruktionea
nv den
n y as v e n s k a
bergborrmas k i n e n P i o n j i i ru p p s t i i l l d e ss o m v i l l k o r
bl.a. att den skulle
ha lig vikt och vara lStthanterlig
- men dock t6la det mesta .
Wedaverken visade
att lattmetall skulle
motsvara de

uppo
s t i i l l d ak r a v e n c h
v i t o g l i i t t m e t a l l .C y l i n d e r k i p a ,v e v h u s , b a l a n s h j u lo c h a r m a t u r p l a t t a
iir gjutna i elektron
o c h m a s k i n e ni r d d r igenom si ldtt, att
m a n l e d i g t k a n b d r a den dven i svir
terring. Vi har de allra bdsta erfarenheter av Wedaverkens ldttmetall."

S l s i i g e rm a n p l S v e n s k M
a o t o r b o r rA k t i e b o l a g e tE. x e m p l eat r e t t
bland minga, diir lattmetaller retta vdgenatt kombinerastyrka
Vi levereroromgdendefrdn loger:

m e d l i g v i k t . H a r N i v i s s af u n d e r i n g a rp l a t t e r s i t t a n i g r a d e -

runda, fyr- och sexkant-

t a l j e r i E r n u v a r a n d e l l e r p l a n e r a d tei l l v e r k n i n gm e d l d t t a r em a -

stdnger, rundgiit, riir och

t e r i a l , l i t o s s d n f i h j a l p at i l l a t t p r o v a m o j l i g h e t e r n a .
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Boforsverken
Nobelkrut

och

vid BoforsverFciretagsndmnderna
ken och Nobelkrut hiillo gemensamt,
av disponentE.
under ordfcirandeskap
lYifkander, fredagen den 4 jant 1954
sitt andra ordinarie sammantrddefdr
iret.
Konjunkturliiget.

medel i utbyte. Med Tyskland er handelsbalansensnedvriden, ity att vir
import frin detta land visentligt tiverstiger vir export. Det stora problemet
frir dagen gdller att vinna avsittning
fcir ca 350.000ton spannm&I.
Beldggningen i Bofors ir nigot si
nlr tillfredsstillande. Viss orderbrist
rider emellertid pi ammunition, och
om inte nya order kunnaerhillas,komma syssels[ttningsproblem
att uppsti
fcir Boi.sverkenoch i innu hcigregrad
fcir Tidaholmsverken.Pi stilfronten
'd'r
ld',getnirmast bdttre dn vid fdretagsndmndenssenastesammantride. Under innevarande&r fram till den 19
naj ha silunda inkommit bestdllningar
fcir ca 18 milj. kr. mot 14 milj. kr.
fcir motsvarande
tid fciregiendeir. Det
ir huvudsakligensmidet, som svarar
fcjr denna fdrb2ittring, medan valsverks- och stilgjutgodsprodukter ligga
oi ofd'rdndrad nivi. Vad betrdffar
inneliggandebestdllningaruppgingo
dessaden 19 maj till 33 milj. kr. mot
20 milj. kr. vid sammatidpunkt fdregiende ir. Aven hZir h?infrir sig <ikningen till smidet, medan inneliggande bestillningar p3.valsverksprodukter
dro mindre och stilgjutgods ungefdr
desammasom frir ett ir sedan. Det
storaproblemet,di det gdller stilet, dr
fdr ndrvarande valsverksprodukterna.
Med hdnsyntill den ridande internationella konkurrensendr det synnerligen svirt att finna avsdttningfdr dessa
produkter pi de utl2indskamarknaderna. Sdrskilttill fdlid av Montanunionen d,.ro som bekant svirigheterna
stora,di det gZillerexport till de unionen tillhcirandeldnderna.Mellan dessa
linder sinsemellanskall rida tullfrihet, medan de omglrdat sig med
skyddstullarutat. Pe nigot ldngre sikt,
ca 5 Lr, skola dessatullar enligt planerna reduceras h<igst avsevi.rt, men
under tiden intill denna 5-irsoeriods
utging, kommasvirigheternaatl besti.
F<ir Nobelkruts civila produkter
finns avsittning, om dock fortfarande
till diliga priser.Under iret ha best[llningar i dessaprodukterinkommit frir
ca7,2 milj. kr. mot ca 5,8 milj. kr. fcir
sam(ra tid fciregiendeir.
Direktdr lYahlquist framhciil i anslutning hiirtill, att bellggningen frir
Nobelkruts krigsmaterialproduktervar
god frir avsevdrdtid framit, men att
man fdrmdrkt en hirdnande konkurrens och tendensertill ldgre priser.

Disponent lYijdander erinrade om,
att man i allmdnhet varit instdlld pi en
fortskridande nedging i konjunkturerna i U. S. A. men att fiirhillandena
indrats och i stdllet fdr ytterligare
konjunkturavmattning
utvecklingen
gitt i motsatt riktning. En viss iterhdmtning har silunda intritt, och sdrskilt inom byggnadsindustrin liksom
iffi.ga om investeringsarbeteni allmdnhet r8der fdr dagen stor livaktighet. En viss nedg&ng i stilproduktionen dr dock att registrera. I Europa
iro konjunkturernasedan jdmf6relsevis ling tid temligen stabila.
Frir Sverigesvidkommande har sivdl
importen som exporten varit mera
omfattande dn vad man vid irets bcirjan taknat med. Detta g?iller siirskilt
importen, som fcir Erets fyra fcirsta
minader uppgitt till sammanlagt2.890
milj. kr. mot 2.650 milj. kr. motsvarande tid fdregiende ir, medan exportsiffrorna voro n8got mindre med
2.286 milj. kr. mot 2.r)2 milj. kr.
Underskottet i handelsbalansenhar
hlrigenom ytterligare stegrats, och
denna tendens dr beaktansvird, iven
orr1icke direkt oroande.Den bristande
iimvikten i handelsbalansentorde till
sidrstadelen ha sin grund i, att efterffigan fcir konsumtion successivtstegrats. Sirskilt g?iller detta efterfrigan
pi bilar, som fdranlett en synnerligen
omfattande bilimport. Denna utveckling fiir med sig inS.ngastora problem
med fd'rbrukning av avsevdrdasummor
av landets betalningsmedel.Om utvecklingen fortsitter i sammariktning,
fcirefinnesrisk fcir en ny inflationsv&g
med brist pi arbetskraft,vilket redan
fdrmlrkts, och hdjda lciner och dd.rmed hdjda priser som fiiljd, allt ledande till sdmrefcirhillandenf6r ossalla.
Levnadskostnadsindexliksom konsumtionsprisindextendera uppit.
Inom den ndrmaste tiden f6rest&
handelsavtalsfdrhandlingar
med bl. a.
Sovjet och Tyskland. Vad betr?iffar
Sovjet, hoppas man ph en stdrre exF itr sI ag suer k sam h et en,
port, vilket emellertid f6rutsdtter, att
Dtrehti)r lVahlsteenmeddelade,att
man frin detta hill i sin tur kan bjuda
exportvaror eller gingbara betalnings- FcirslagskommittEnfrir Boforsverken
')

vid sitt senastesammantride den 22
maj t9S4 behandlat 17 olika fdrslag,
av vilka 9 ansettsvdrda bekining, 6
bordlagts fdr ytterligare utredning,
medan 2 t6dag icke ansettsb6,rabekinas.
Vid samma kommitt6sammantrdde
granskades dven det vid fdregiende
f ciretagsnimndssammantrlde
omnlmnda fdrslaget till reklamfolder fdr fdrslagsverksamheten. Kommitt6n har
fciranstaltat om tryckning av denna
folder i si stor upplaga, att d.venNobelkrut kommer att fi del av densamma.
Vid sammantrddethade il.vendiskuterats olika miijligheter att g6,ra frirslagen mera kd.nda, och man hade
dirvid dvervigt fotografering av samtliga fiirslag samt tryckning av ett meddelande angiende fdrslagen, avsett fcir
anslagstavlorna.
Direkti)r lY/ahlquist meddelade, att
Fcirslagskommitt6nfdr Nobelkrut vid
sitt senastesammantrddeden 3 iuni
1954 behandlat4 olika frirslag,varav
3 ansettsvdrda beldning.Vidare upplystes att en av kommitt6ledamiiterna,
verkmistare Bodin, flyttat iiver till
Bofors samtatt som ny ledamoti kommitt6n ingitt verkmdstare Folke Andersson.
1953 d.rs bokslut
Direktdr NordaoisN kommenterade
bokslutet fdr veiksamhets&ret1953
och ldmnade dirvid en uttdmmande
redogdrelsef6r balansrdkningens
och
vinst- och fd,rlustrikningens olika
Doster.
I anslutningtill denna redogdrelse
visadesett filmband "Vad kostar intekten", inspelatav Kursverksamheten
Vf,.r Ekonomi (KVE).
Di i s?irskildartikel i detta nummer
av B-pilen av direktcir Nordqvist ldmnas en nirmare redogdrelsefdr bokslutet, synesdet icke i detta sammanhang vata niidviindigt att &tergiva de
infdr fdretagsndmnden
ldmnadekommentaterna.
P3'f rl,ga av berr Hantson, hur man
berdknar kostnaderna f<ir att komma
fram till nettointdkten, ftamhlll direktdr Nordau)st. att f6r stdrre delen av
bolagets produkter sjilvkostnaderna i
redovisningenbestdmmas
fiir varje order. Silunda belastasvarje order med
de faktiskt utbetalda arbetsldnerna,
materialet som itgitt till senastkdnda
anskaffningskostnader, avskrivningar
berdknadeefter kalkylmdssigagrunder

betareoch p& grundval av arbetskorten
noterauppgifter-om.tid,liin och identifieringsnummerlcir varje ackordsoch tidltinsarbete,som vederbtjrande
haft under avlciningsperioden.Efter
summeringav dessauppgifter skickatill avldningsdes lcinesammandragen
kontoret, diir de slutliga ltinelistorna
uppgjordes. Arbetskorten anvdndes
"Till Fdretagsndmndenvid
tidigare endastfcir bokfdring av ltjneBoforsverken.
kostnadernaper produktkonto och orProtokollet fr&n Fiiretagsndmndens samdernummer.
mantrlde den 30,/11 -51 fick i vissa avEfter omldggningenav liineredovisdel
av
snitt en sidan utfotmning, att en
'B-pilens'
ningen anvindas arbetskorten icke
ldsektets bibringades uppfattAuriga iirend.en.
ningen, att tidskrivaren av idag fitt bide
blott fdr nimnda redovisningav kinemindre ansvar och mindre arbete ln jZimkostnader utan lven fdr utrdkning av
Elementhus.
{drt med tiden f6re omldggningen av l6ne'd.t
de individuella ldnerna. De summefallet, 6nska vi
redovisningen. Di si ej
Herr Hanston framhlll, att sivitt
per 16ringar och sammanstdllningar
ett
f6rmedverka
till
skrirtelse
med denna
han kdnde till skulle de anstdlldavid tydligande i friLgan.
neart, som tidigare gjordes pi l6neOmldggningen av tedovisningssystemet
foretag, som hade aktieintresseni AB
sammandragen,utfdras nu av h&lkortshar medfijrt viss indragning av personal,
Elementhus,ha m<ijlighetatt kiipa av vilket
maskiner, i vilka dven erforderliga
dock ej berdrt tidskrivaravdelningen,
ndmnda fciretag tillverkade monte- d6r indringen ej medfdrt nlgon arbetslltt16nelistorutskrivas.
ringsfdrdiga hus samt frl.gade, om det nad. Arbet-et -.d 16tr"ru---indragen har
De timsammandrag,som man i
fcirekommit,att nlgra sidanaanstdllda visserligen bortfallit, men denna arbets- skrivelsen p&st&r sig behiiva fdr avdock endast skenbar. Detta
kunnat begagnasig av denna fcirmin minskning ir av
stdmning av arbetstiderna, ligga helt
fiiljande:
torde framgi
att skaffa sig ett hus till jdmfrirelsevis
Av 22 verkstadsavdelningar,ddr oml?igg- utanfcir den uppgjorda rutinen och
liga kostnader.
ning skett, har 16 st. nddgats 6verg& till
inneblr utan tvekan ett dubbelarbetei
timsammandrag. Rittningen av tiddifferendetta avseende. Vid uppliiggning av
Ditponent Wijkander framhrjll i an- serna tog n?imligen fdt ling tid i ansprik
det nya systemetfcir ldneredovisning
mellan
det
Skillnaden
slutning hirtill, att syftet med Ele- vid avi6ningsslutet.
tidigare anvdnda ldnesammandtaget och det
2ir det nZimligenfdrutsett, att differenjust
menthus vore
att i nigon min
nu anviinda timsammandraget er endast
tillgodose behovet av bostadshusfcjr den. att tidskrivaren nu ei infdr och sum- ser kunna uppste mellan i ena sidan
total n[rvarotid och i andra sidan rede anstdlldatill aktieiearnai Element- merar ackords- och tidltin (vi botse di
dovisade tider enligt arbetskorten.
av
och
sammanstdllning
utrdkning
frin
hus. Efter omfattandeexoeriment-och
m. m., vilket
Dessa differenser registrerasautomakonstnrktionsarbeten
hade man frirst dvertids- och skiftersdttningar
liksom tidigare ehuru i annan blankett uttiskt vid hilkortskrjrningeooch skola
ftir nigot &r sedankommit iging med fdres av tidskrivaren - siledes ej av hilrdttas ddrefter. Det ir silunda icke
tillverkningen av elementhus.De ur- kortsmaskiner). Betriffande utrZikningen i
nddviindigt att uppritta timsammansprungliga kostnadskalkylerna,soln arbetskorten iligger detta fortfarande tidarbetsdrag pi tidskrivarkontoren. Tvdrtom
Elementhusuppgjort, hade varit myc- skrivaren. Denna relativt obetydliga
inbespating neutraliseras dock helt genom
?ir
det viktigt att tidskrivarna sarskilt
ket gynnsamma.Emellertid hade vissa att tidskrivaren, till skillnad mot tidigare,
slut se till
frin bdrjan okinda faktorer piverkat miste utskriva dualkort, vilket inneblr en vid avl<iningsperiodernas
mdjarbetskort
snarast
att
kvarvarande
kostnaderna,vilket lett till, att dessa kortdkning med ca ll /o.
I detta sammanhang kan d.ven nlmnas,
till
hilkortsavdelningen
ligt
inkomma
elementhus kommit att i pris ligga i
att betrdffande lagackord sker i regel utfdr bearbetning.Detta arbeteskall inte
det ndrmastei samma nivi som ett ldmning av arbetskort exakt lika som f6rut,
fiirsenasgenom avstdmningari fdrviig.
vanligt trdhus. Man r;iknar dock med enZir tidskrivaren fijr att undvika kdbildning
dualkorten.
utskriver
Det torde icke vara till n&gonnacki
efterhand
att efter ytterligarerationaliseringkunAv ovanstiende framghr att tidsktivafrir tidskrivarna, att vissa av deras
del
na komma fram till ldgre kostnader
rens arbete icke indrats vare sig i friga om
och ddrigenomprisbilligare hus. Ars- arbetsvolym eller svirighetsgrad och ansvar. tidigare rutinbetonade arbeisuppgifter
nu lagts dver till hilkortsmaskiner.
oroduktionen dr for n:irvarandeca 400
Bofors den 17 maj 1954.
Ddrmed f& ju tidskrivarnastdrre mdjnormalhus och det finns olika typer
KONTORSKLUBB
VERKSTADERNAS
ligheter att d:gnasig it andra och viktioch storlekar av hus att v'dlja pi. Boinom avd. 24 av SIF
gare arbetsuppgifter.Alla biira viil fiir
fors har under v&ren inkcipt och i
Carl Ahe Petlelsson
dvrigt ha intresse av att maskiner av
Stackfallet litit uppfdra tre stycJ<en
Sekr."
olika slag si lingt mrijligt komma till
elementhusoch allminheten har ddrTill en bdrjan mi nimnas, att det anvdndning fiir utforandet av rutinvid berettstillfiille att besedessahus.
inte gjorts gdllande,att tidskrivarens arbeten.
Bofors har fcjr avsikt att, nd,r det blir
frhga om ytterligare egnahemsbebyg- ansvar efter omldggningen av liinereIngenjdr lVamstad fr&gade, varfdr
gelse, lancera och i mln av intresse dovisningenskulle vara mindre.
bolaget, enligt vad som uppgivits, litit
Diremot framhcills, att oml?iggfrin de anstdlldassida lita anskaffa
trycka en siirskild blankett fdr timsamningen inneburit en arbetslettnad for
elementhus.
mandrag, om arbetet med detta skulle
flertalet tidskrivare, vilket i sin tur
vara onddigt.
med att de s. k. l6nesammanhenger
Tidskrivarnas arbetsuppgifter.
Karnrer Henning framhiill, att han
sammandragen bortfallit. Tidigare
Kamrer Henning erinrade om, att miste ndmligen tidskrivaren skriva ett icke kinde till n&gon dylik blankett
s&dantldnesammandragf& varie zr' samttillade, att ddrestblankettenverksammantrddei
vid Fiiretagsndmndens

pi respektive iteranskaffningsvdrden
samt civriga kostnader,sisom andel i
tjlnstemannalciner,f6rsikringar, sociala kostnader.Vissa av dessasenate
kostnaderbelastaordern direkt, andra
iter efter vissafaststdlldafcirdelningsprinciper. Genom att jdmfcira dessa
kostnader med resoektivefakturavirden, kommer mu.r fram till nettoresultatet fdr ordern och irsintdkten
framkommer mer eller mindre som
summan av dessanettoresultat.

november 1953 fdgan om tidskrivarnas arbetsuppgifter i anslutning till
viss diskussionang&endelcineredovisningen varit pn tal samt att efter detta
sammantride av VerkstddernasKontorsklubb avgivits en till Fbretagsndmnden stdlld skrivelse av fciliande
inneh&ll:

ligen funnes, densammamiste ha tilleget
kommit pA tidskrivaravdelningens
initiativ.
tr'6riidllnesveirde
Tirnavlijnacl personal
MAnaclsavl6nad personal
PensionerrSPP-avgifter
0lycksfallsfc5rsdkring

Lekplatser.
Herr Gi)sta Nilston framhcill, att
husmddrarna inom bolagets bostadsomr&den,i fcirstahand Backaoch Rosendal,klagat civer, att man saknade
lekolatserfdr barnen.Dessavore undeinuvarande fcirhillanden hdnvisade
till att anvdnda gator och vdgar som
lekplatser.Inom dvriga stadsdelarvore
behovet av lekplatser biittre tillgodosett och det hemstdlldes,att bolaget
vad man kunde gcira
m&tteunderscika,
it saken.
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Direktdr Nordquit framhcill, att
man knappastkunde jdmflra bolagets
bostadsomriden med stadens tdtbebyggda omriden. Det saknadesinte
svdngrum fdr barnen inom bolagets
omriden, iven om nigra direkta lekolatser inte funnos anordnade.Frin
bolagetssidaskulle man emellertidundersrika denna frlga.
Motorbuller

:l

t1

c,/ representation
Agentprovisioner
Dlverse

over Bjorkborn.

Herr Hantson framhlll, att under
dagen nigra reaplan flugit 6ver Nobelkrutsindustriomridepi si lng hojd,
att bullret frin motorernaf6ranlett oro
bland personalenf6r att nigon olycka
intraffat inom industriomridet. Helst
borde man fdr framtiden fdrscikaundvika sidan flygning, men om nigot
undantag icke kunde gd,rasfcir industriomridet vore det liimpligt, att nigon
frirvarning gavs innan dylik flygning
f6rekomme.

Fig. 1.

posterna i vinst- och fijrlust- och balansrdkningarna.Faktureringendkade
vid Nydqvist &
Fciretagsndmnden
avsevdrtunder 1953 iZimfijrtmed iret
Holm AB hcill sitt andra sammantrdde
Likas&uppvisar omsdttdessfcirinnan.
frjr iret fredagen den 7 maj L954 i
ningen htijda siffror, beroendedels pi
fdreldsningssaleni Nohabs forsk- <ikning av antalet anstdllda,dels p& att
ningsbyggnad.Utriver ndmndensledabottabestillningarfrir s&vdldieselmomciter och suppleanter hade till sam- torer som diesellokgjorts i allt stdrre
mantrddetinbjudits representanter
frir omfattning. Dessutomtorde en
prode anstillda, huvudsakligen i verk- duktions<ikning ha &stadkommitstack
Disponent l[/ijkander frirklarade stadsavdelningarna,i si stort antal, att vare anskaffning av nya, effektivare
h?irtill att man fr&n bolagetssida skulle f6relisningssalens112 platser skulle maskiner och genom de allmdnna rataga kontakt med vederbijrandemyn- fyllas. Ett 80-tal personerinfann sig. tionaliseringsitglrderna. Arbetsintendigheter i denna"ffirga.
Sisom ordfcirande fungende berr siteten torde lven ha hciits. Kamrer
I ohn Larsson under sammantrldets Minsson visadegrafiskt
Viigbelysning.
f6rsta del, dL direktdr Odelberg var Fcirsdljningsvdrdet
1951 och dessfd,rfcirhindrad ndnara. Herr Larssonundelning (fig. t)
D)rektt)r lYablquist erinrade om,
derstrrik betydelsenav sammantriden
att bolaget f& nhgra &r sedan litit
Fcirddlingsvdrdet7953 och dess fiirav denna art, till vilka ett stcirreantal
ldngs
uppsdtta belysningsanordningar
delning (fig. z)
anstdllda samlas,och han hoppades,
Skogsdngsvdgenfrin Bj<irkborn till
att ndr det olanerademarketenteriet Kostnadetna fcirdelade oer arbetare
Noravigen. Frin elektriska avdelunder iren r95o-t3 (fig. 3)
fcirverkligatsbch plats fcir dndi flera
ningen hade framfcirts klagomil civer
kan beredas,skulle man kunna arran- Arbetstimmaroch kostnaderfdr frdmatt belysningsarmaturen utsattes fcir
mande arbeten,19tO-53 (f ig. q.
gera an stcirreinformationsmcjten.
stZindig&verkanoch Imnade man, tills
Fciredragningslistan
upptog tvi drendetta ofog upphcirde,l&ta belysningen
De fasta kostnadernahar ei 6kats
den, ndmligen "Genomging av 1953
vara avstdngd. Aven om denna friga
under 1953. Rdknat per produktiv arirs bokslut" och "Redogdrelse fcir
icke direkt var ett fciretagsndmndsbetstimmehar omkostnaderna
t. o. m.
konjunkturldget".
drende kunde det vara ldmpligt att
sjunkit under iret. Kamrer M&nsson
erinra om att envar p& sitt h&ll borde
uttaladesin storatillfredsstZillelse
med
Bokslutsredo gdrelsen
f6rs6ka medverka tiil en blttre ordatt irets resultat m<ijliggjort rikade rening.
ldmnadesav kamrer Mhnsson, som i
servationerpi varulagret, vilket naturSrnt detalj gick igenom irsberdttelsenoch ligtvis Zir av stijrsta betydelse,bl. a. i
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hdndelse en prisnedgang skulle inttdffa.
Herr lobn Lartson uttalade ndmndenstack fcir kamrer Minssons utfcirliga kommentar och fcjrklaradeordet
friti.

Direktdr Od,elbergunderstrdk, att
relationernaifrFLgaom produktivt och
improduktivt arbete givetvis dr beroende av tillverkningensart. En i hiig
grad mekaniserad
industri krlver stcirre
proportion hjdlparbetare.Samma sak
galler ifrlga om relationerna mellan
antaletarbetareoch antalettjinstemdn.

Kamrer Mdnssonupplyste, att den
fcirstndmnda
[r en bundenstiftelseoch
den sistnimndaen fri stiftelse.Detta
innebir, att den fcirstndmndastir under myndighets tillsyn och att fcir
densammagdller vissaregler.l)47 FLrs
stiftelse kan ddremot anvdndasefter
6aeringenjdr Keller framhcill, att av
gottfinnande frir avsettdndam8.l.Det
de 1418 kollektivt anstdllda under
Herr lohn Larssonunderstrcikbety- beloppav nigot river219.000kr., som
1953 var tydligen endastca 1000 man
under iret utbetalts till oensiondrer.
sysselsatta
i direkt produktivt arbete. delsenav att finna den riktiga proporhar i bcickerna
tillgodofciris1947 irs
Han frigade sig, om detta dr en nor- tionen mellan antalet oroduktiva och
stiftelse, vilket framgir av bolagets
improduktiva arbetare
. Man miste
mal fcireteelse.
fcirvaltningsberettelse.
Dessutom har
t.
ex.
se
till,
att
antalet
transportarbeKamrer Mintson lade fram ytterlitill stiftelsen avsatts ett belopp av
minskas
tare
inte
i
si
hrig
att
grad
gare siffror, som tydde pi en cikning
miste skdta om mate- 500.000 kr. Av det totalt utbetalda
av antaletarbetstimmar,som lagts ned yrkesarbetarna
beloppetf6r pensionerhade 58.600kr.
pi arbeten f6r frdmmande bestdllare. rialframforslingensjllva.
avsett pension till f. d. arbetareoch
Kamrer Minsson ansig dock, att den
berr lohn Larsson som berr 30.550kr. pensiontill dnkorefterf. d.
SFLval
nuvarandesiffran fcir ej direkt pro- E)nar Engktlrl cinskadeupplysningar arbetare.Det kapital, som avsattstill
duktivt arbetedr hrig och borde sdnkas om de tvi pensionsfonderna,
Nydqvist dessatvi stiftelser,anvdndesi bolagets
till ca 30 /a av de direkt produktiva & Holm AB:s Allmiinna Pensions- riirelse och finns silunda ei sdrskilt
arbetstimmarna,
vilket nog skulle vara stiftelseoch Nydqvist & Holm AB:s
deponerat.
mera normalt.
Pensionsstiftelse
av hr 1947.
Ingenjdr Land,bergframhrill, att faktureringen p& Bofors dr missvisande,
Fig. 4.
eftersom materialkostnaderna
ej inglr
deri. Raknar man Boforsarbeteti antalet nedlagdaarbetstimmar,blir siffArbetstimmar och kostnader fiir fremmande arbeten.
rorna helt annorlunda.
1950

Timmar

r.290.968 r.452.r80

Omkostnad i medeltal per produktiv
timme.......:..

9,61

RR5

Ldn i medeltal per
produktiv timme. .

3,r1t

3,80

K o s t n a dk r . / t . . . . . .

J

1951

1.952

1953

7.695.21)2 1.989.885

P& grund av den framskridnatiden
uppskcitsredogiirelsenfcir konjunkturlnget till kommandesammantrdde.

II
ro,r7

9,62

4,66

4p'9

TidaholmsYerken
11,75

r2,65

14 R\

14,50

Fciretagsndmnden
vid AB Tidaholmsverken sammantrdddefredagen
den 28 maj under ordfdrandeskap
av
oueringenjorH. Prolhu.

Diuersefri.gor.
Ingenjdr Claessonhdlsadesvdlkommen till Fdretagsndmnden,dir han
eftertrlder ingenjdr S. Andertson, vilken som bekant avflyttat.
Herr ordf 1randen meddelade, att
bastubadetnu var si gott som fdrdigt
och snart kunde tagas i bruk, vilket
f<irmodligenredan skett d3.detta referat kommit i tryck. Vidare skulle en del
dndringar g6ras i Personalhuseti
civrigt,bl. a. inredandeav pentry och
sdllskapsrum,vilket kan fd,rmodasbli
uppskattatav de anstd.llda.
Uppmuntrade av dessa gl?idjande
budskap tog man sen itu med frigan
om motorfordonsparkering och cykelstZill.Di ju alla p6"ett eller annat sdtt
6r trafikanter, fanns mycken sakkunskaptill handsoch en livlig diskussion
vidtog, rik pi uppslag och initiativ.
Dessa skall tillvaratagas och ufvecklas
samt yttedigare berikas av en kommitt6, som blev tillsatt f<ir att handldgga spd'rsmilet och inkomma med
f6,rslagtill l<isning.Kommitt6n bestir
av herrar C. larlesten, Einar Strdrn och
lobn lohanron.
Ekonomisk ouersikt
Oueringenii)r H. Prolliu limnade
en ekonomiskd,versikt.Han sick fr&n
det allminna ldget ute i vnrlde-ntill det
speciellafcir vir bransch och arbetsplats.
Det ekonomiskaldget i"fria virlden
gav i stort sett fortfarande intryck av
god konjunktur och tillfredsstlllande
affdrsverksamhei.
S&geman p5.de tvi
dominerande omridena, USA och
Vdsteuropa,visade det fcirra en viss
mittlig avmattning, vilken dock motviges av en uppgingstendensi Europa.
Frir en g8.ngsskull jlvades hdr det
gingse uttrycket: nyserAmerika s3',
flr
Europa lunginflammation.
I USA strivar man att minska lagren, varfcir produktionen nu ligger
LO /o undet fdrra Erets topp i juli.
Arbetsldshetendr ungefdr 5 /o. Huvudorsakenansesvara minskadeorder
fcir fdrsvarsmakten. Ootimismen har
man dock icke tappat. investeringarna
fortsdtteroch aktiekursernastiger.
I Sverige har vi bekymrat oss fcir
den sjunkande industriproduktionen
och. trots en viss iterhlmtning under
slutetav 1953,kommervi ickeupp till
1952 FLrsnivi. Tendensendr densamma i ir. Jdrn och stil har svir konkurrens.Massaoch papper har det en
aning bittre pi export. Myndigheter-

6

nas 6nskan, att ddmpa den privata ging sitt samarbeteou den 1 juli. Det
industriella investeringsverksamheten blir en jZitte att sl&ssmed fiir lille
till fdrm&n ftir statlig eller halvstatlig "David Svensson"bide i kvantitet och
byggnadsverksamhet,synes ha bdn- kvalitet.
htirts 6ver h6van, si att man sett sig
V erhilliderna; Produktionsrikningen
tvungen till en viss iterh&llsamhet
under de sista lren har avlcistsav
med nya byggnadstillst8nd.Investeminskning- under 1953 t d 6 % ringsavgiften har slopats, vilket synes
och fortsdtter, om dn i d?impad takt.
ha givit en liten stdt framit f6r den
Importen av verkstadsprodirkterenskilda investeringsverksamheten.
bilar miijligen undantagna- minskaHittills publicerade bokslut fdn
desocksl, medan,vad vdrredr, exporprominentaindustriervisar i stort sett ten sjcinkfcirra iret med icke mindre
goda resultat, i vissa fall bdttre dn in cirka 15
/o och allra virst, fiirsiiljf6rra Lret.
ningsfolk vittnar enstdmmigtom sviKreditdverenskommelserna med righeterna att placeravira produkter
banker och fdrsdkringsbolaggcir sin utomlands.Vi beg2irhd'gapriser och
verkan att ddmpa alltfdr ivrig investe- v8r kvalitet - som vi levt hdgi pi
ring, men samtidigt har en hel del tidigare- har fdrsdmrats,medanvira
obligationeroch fddagslin emitterats, konkurenters har frjrbittrats. Typiskt
varvid rdntesatserna
pressatstill 3,75 ansesvara,att r'&ralager dkar och vlra
/o eller ldgre, vilket i sin tur tydligen kdpares minskar. Att vi kommer att
mrita svirigheter dr si gott som alla
initierat en rett markant uppging i
biirsnoteradeaktier - tydligen en an- enseom. Enligt Mekanfdrbundetsstatistik har mekaniskaverkstddernas
passningtill det nya llgre rdnteldgetorm. a. o. placeraresiikersig till de hdgre derstockstadigt minskats,om dn inte
rdnteblrande industripapperen,vilka katastrofaltfrin febr. 1953 till febr.
di genom den iikade efterfrlgan sti- 7954, cirka 6 %, d.v. s. : produkger. H?irtill bidrager ocks&att fastig- tionsrninskningenoch snlunda tlcker
heter f. n. ger mycket dilig avkastning. orderna fortfarande ungefdr lika llng
Ser man litet mera i detali pi sdr- tid- eller genomsnittligt cirka 9 m3"skilda industrigrenar,som kan'intres- naqef.
sera,si ter sig bildensi hIr:
VAr egen koncern jdvar icke ovan
Malm: Exporten,som stigit avsevdrt beskrivnatendens,tvdrtom visar den
siviil 1951 som 1952, minskadesun- snarare densammaytterligare markeder 1953 med cirka 7 /6, medan vd,r- rat. Krigsmaterieltillverkningenpeverdet endast sjdnk med 4 /o. Vi har kas av minskadestatligabestdllningar.
Minga gamlakunder h&ller sig awakailtsA feft ut n&got h6,grepriser. I ir
har dock priserna sjunkit avsevd.rtoch tande eller fcirses med mateial fr\,n
ligger nu cirka 10 /o under medel- annat hill eller tillverkar sidlva.Kvavlrdet fd,r 1953. I konsekvenshdrmed Iitetsstnl,som pi civila marknaden
sjunker ocksi brytningen.Storainves- varit en av vhra starkasteprodukter,
teringar krdvas fdr att s[nka kostna- g&r det trdgt att s[lja. Kemiska produkter lider hirt av den utldndska
oefna.
konkurensen.
liirn ocb sthl: SFna.ltackid.rn som
Frirra iret var dock ett ganska gott
stil visar en mirkligt vdl hdvdad exir med cikadfaktureringoch god vinst,
portsiffra. V8.r egen import av dylikt
trots 6kade avskrivningar,men s& ir
sjunker. V8"rast8.lverkoch hyttor har
det vil ocks&i viss min resultatet av
under en ftiljd av ir byggts ut och
tidigare kontrakt. Vira produkter utmoderniserats och har nu betydligt
mdrkersig ju f<ir mycketlinga genomstcirre kapacitet och ld.grekostnader.
loppstider.
Det iir tydligen dessajdtteinvesteringar
De, som deltagit i studiekursenfcjr
som nu ber frukt.
Fiiretagsndmnden,
kdnner ju r?itt v?il
Men - trots detta ser det ut, som
till detta efter den analysav bokslutet,
vi i lZingdendndi inte kan undgt att
som avslutadedenna kurs.
fi kdnnine av den h5.rdnandeutldndska konkuirensen.I fr&ga om kvalitetsYid TidabolnzsaerAen,
som i huvudstil ligger vi silunda mycket illa till
sak ir underleverantdrtill Bofors,
och exporten vdntas i ir nedgi med karakteiriserasldget av samma 5.ter3o-4o /o. Ddr kan vi ej eliminera hillande moment. Situationen fiir amverkan av v&r dyrz arbetskraft.
munitionstillverkninsendr i stort sett
Ytterligare kommer hirtill, att Monofcird.ndradoch ftir lavetterna arbetar
tanunionen (Benelux-Frankrike-Tysk- vi ju i fdrv?ig och har lager av fZirdiga
lands gemensammastilpool) sdtter i
detalier.

Ddrefter redogjorde resp. avdelningscheferfd,r sina verkstdder.
Ingenjdr Claesson bekrdftade, att
ldgetvar sidant som redanframhillits.
Man hoppades emellertid att ft flera
bestdllningar f rhn Bofors si sminingom.

strdm. Ingenjrir Jadesten meddelade
att verktyget ar fa:dtgt, men att pressen [nnu ei var klar. Prov skulle dock
gdras snarastmiijligt.
Semester bd.annan tid dn den
ordinari e ar b etaresemestern.

Ingenfdr larletten visade diagram
som upprd.ttats. Man hade anstringt
sig fdr att fi bestZillningaroch dven
lyckatserhilla en hel del, ex. omkring
11.000arbetstimmari automatcr.Driften skulle fortgi. som hittills fram till
semestern.Man fijrscjktese hoppfullt
pi l?iget,men "levde f6'r dagen".
Ingenjd'rJarlestenhar numera dven
hand om Hysolavdelningenoch hdr
hade man ordnat och sanerattillverkningen. Leveransschemat
visade god
bel?iggningfram till Sretsslut, ev. Ziven
frirsta kvartalet 1955. 4 man sysselsattesf. n.

Sju av de anstdlldapl Maskinverkstaden,som skulle tillbringa semestern
pi Stordnresp.Ulvdn, tinskadearbeta
delvisunder ordinariesemestertid.
Det
skulle ocksi, enligt uttalandeav fciretagsledningen,utan st<irrebesvdr g3.
att bereda dessasysselszi.ttning
medan
verkstddernai civrigt stod stilla.

F orsI agsuerksamhet en.

D)rektiir Odqaist framhdll i den inledande dversikten dver konjunkturllget, att den ekonomiskautvecklingen
under det gltngnairet sivdl i v6.rtland
som i flertalet andra ldnder varit betydligt gynnsammaredn man vid frirhandsprognoser
haft anledning vdnta.
Den konjunkturavmattning,sornunder
sistakvartalet l9r3 kunnat iakttagasi
USA synesdnnu ej mdrkbart ha iterverkat pi konjunktursituationenvare
sig h?ir i landet eller i rivriga Visterlropa med undantag fdr Frankrike
och Italien, vilka llnder visat sig sdrskilt kiinsligefrir konjunkturvdxllngarna. Tack vare den goda konjunkturen
under 1953 har silunda Vdsteurooas
valutareserveri suld och dollar cikat
hrigst avsevdrt.Man fir dock ej draga
fcir stora vdxlar pi den sannolikt
temporira fdrb?ittringen av Vdsteuropasbetalningslige.Den internationella
konkurrensenhirdnar allt mer, och
som alltid vid en koniunkturs kulmination iakttagesstor fdrsiktighet vid

Visning au bildband..

Som sista punkt pi dagordningen
stod f6revisandeav bildband.Den nyinkdpta Grundig bandspelarenanvlndes nu f6r fd,rstag&ngen.Bildbandet
"Varf6'r s&minga tjinstemdn" visades
F6r Bonoplexfabrikenrapporterade och vlckte stort intresse.Sd.kerlisen
ingenjor Standtuerth att ldget nu var har genom detta nyfcirvdrveti vdideljusared,nf& lt/2 ir sedan.Man hade fullt hj?ilpmedel erhillits i den uppst<jrreseriernu, sdrskilt av belysnings- lysnings-och bildningsverksamhet
som
armatlrr.Monomer skulle erhillas bil- bedrivesinom f<iretaget.
ligare, vilket skulle hjZilpaupp kalkyM,
len fdr gjuteriet. I avdelning606 hade
installeratsen ny press,vilken infriade
de f6rhoppningar som st?illtspi den- UVA
samma. Lagret var fortfarande stort.
Fdretagsndmnden vid Ulvsunda
Marknaden hade ej kunnat riverblic- Verkstdder Aktiebolag hdll sitt fiirsta
kas, men numera hade man b[ttre ordinarie kvartalssammantrdde
den )
kontroli. Ingiende order var nu stdrre april d. i. under direktdr L. Odqaists
iin fdrkalkyler vid irets bcirian hade ordfdrandeskap.
rdknat med. I stort sett s&geman ljust
pi framtiden.
Ehonomiska Iliget.

Hery Kurt Pertson meddeladefrin
Fcirslagskommitt6n,
att man behandlat
och foreslagitbeld,ningarftir fyra fcirslag, vilket ocksi tillstyrkts av <jveringenjcirProllius. De belijnadefcirslagen hade framldmnatsav:
Lars Sandberg.'Inst[llningsanordning
fdr frdsning sektorer i Excenter
4018803, 4OI9O95 utliggare, FAK
40.
Eduin Freed: Kalibreringsring fdr
svetsningav mantel och bakre mantelring till 37,5 cm Aurak.
Sten HZhanston: Backar fcir frdsning
planing b&da sidor av Iagerrirai
stddarm5o4779OnavbromsFAK 40.
StenHfrkansson:Kopieffixtur f6r pllt
6135379till baklykta FAK 40.
Herr Perssonefterlyste vidare itgdrder f<ir att taga upp prov med det
fcirbiittringsfcirslag som fd'r ldnge sedan framlagts av herr Georg Hag-
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planerandetav nyinvesteringar.I v&rt
land ha de senasteirens investeringsbeskattningaroch kredit&tstramningar
verkat hdmmande pi den inhemska
marknaden, och det ir tinkbart att
investeringsavgiftens
bortfallande itminstonei nigon min kan bidragatill
en okning av investeringsfcirmiganhos
den svenskaindustrin. Enda fdrutslttningen att stdrka och fdrbdttra virt
lands ekonomiskastdllning [r att fortszittarationaliseraoch tika produktiviteten.Detta krhver i andri sidan nyinvesteringar och effektivisering av
den produktiva utrustningen.Det var
framftjrallt tack vare 1940-taletsfdrhillandevis stora investeringar som
vtrt lands industriella produLtionsvolym kunde dkas s& kraftigt som skett
under de nirmast fdliande lren. Vi
m&stedlrfdr strdvaefier att vidmakthilla investeringstakten,
om vi vilja se
fram mot 6kat vdlstind. Inom verkstadsindustrin,dZirbl. a. en ogynnsam
exportutvecklingunder fjoliret bidrog
till produktionsnedgingoch minskad
syssels[ttning,fcirefaller ld.get under
senastetiden mirkbart ha fiirbdttrats.
Sl mycket 1r emellertid sdkert,att de
goda tider som svenskindustri hade
f& nFgra &r sedannumera iiro fcirbi.
Overs&vi till UVA:s verksamhetsi
har fcirsriljningenav slipmaskinergitt
tillbaka. Speciellt gdller detta f6rhillandet med England,som hittills varit
virt bdstaavsdttninssomr&de.
I syfte att erni bittre direkt kontakt
med den engelskamarknadenhar nyligen Mr. GeorgesBateman,tidigare
verksamsom fdrsdljningsingenjdrhos
vir engelska representant, \Tickman
Ltd., anstdlltsgemensamtav UVA och
LMV som s. k. "factorv reDresentativc". Bolagethyserfcirvdntni'ngar
om
att detta arrangemangskall medfcjra
betydandefdrdelar ur s&vdl fdrsiljnings- som servicesynpunkt.Direktdr
Odqvist och Mr. Baternanimnade i
mitten av april minad avtesatill USA
fcir marknadsunderscikningar
samt
kundkontakter.Man skulle samtidisi
besrjka utstdllningen i Philadetphi"a,
dZirUVA utstiller 2 hllslipmasklner.
1 av varderatypen.
Tillverkningen frir Bofors av hydrauliska vdxlar och mekanismerfiirkiper normalt och enligt utstakade
linjer. Nigra stdrre nybestdllningar
derifrin ha ej erhlllits under senaste
tiden, endasten mindre tilliggsorder
p& ett 20-ta1vlxlar. I detta sammanhang kunde nrimnas att IfVA i slutet
av fiirra &ret trlffat avtal med Svenska
RotormaskinerAB om licenstillverkning av vdxlar fcjr jd.rnvdgsdrift
o. d.

Dessa vdxlar voro av stcirre typ in
Bofors-vdxlarnaoch ndrmastatt ilmfcira med hilslipmaskinernai produkUVA rdknademed att
tionshdnseende.
genom denna tillverkning fi liimpliga
utfyllnadsobjekt till h&lslipmaskinerna. Fdrstaleveransenav dessanya vdxlar berdknadeskunna ske i b6,rianav
iret 1955. Talaren bad <iveringenj6r
Stenatt med nigra ord belysaproduktionsfdrh&llandenai verkstadensamt
omtala i vad min den nya tillverkningen kunde p&verka produktionsgFLnget
Oueringeniir Sten ndmnde, att beldggningen i. verkstaden fdr ndrvatande var tillfredsstdllandemed undantag
vilken
fer revolversvarvavdelningen,
fortfarande icke var fullt belagd. Betrdffande den nya vdxeltillverkningen
si kunde vir hilslipmaskinstillverkning tjdna som prototyp fdr uppliiggTillningen av produktionsprocessen.
verkningen borde inlemmas i vFLrt
ordinarie program utan stcirresvirigheter. Det kunde kanskebli friga om
ijvertid inom nigon viss tring sektor.
Sig man pi de olika produktionsavdelningarna si berdknadessupportsvarvarna bli utnyttjade ungeflr som hittills. I frismaskinernakunde fcirvdntas
ganska hitg produktionskapacitet, i
arborrverketmojligen n&gon dkning,
dock i stort sett normal produktionstaki. Hyveln kunde vdntasbli civerbelastad,likas&berdknadesfilnings- och
montageavdelningenbli relativt hirt
anstrd.ngd.lffi,ga om borrningsarbetet
hade trycket nu ld.ttat en del. En cikning vdntadeshd.r intrlda i samband
rned bearbetningenav de hydrauliska
vdxlarna men dock ej i nigon stdrre
omfattning. Som allmdnt slutomdcime
kunde sdgas att verkstadsledningen
rlknade med god och stabil belnggning under hela tret. Mrijligen kunde
i enstaka fall f6rskjutningar komma
att intrdda men ddrom var dnnu frir
tidigt att uttala sig.

svenskaverkstadsindustrinoch berodde nlrmast oi den hirda konkurrensen
samt den europeiskabetalningssituationen. Vidare var att mdrka att ktioaren idag krdver mycketkorta leveranstider, och faktum var att konkurrenterna.fdr nd"rvarande
6verbicidovarandra
ifriga om korta terminer. varfcir det
mlnga g8.ngervar svirt att fcilja med.
OaeringenjdrSten ftamh6ll, att leveransernaav hilsliomaskiner under
en ling tid legat i toppen av vir produktion, men att numera ett normalt
ldge intrdtt som faktiskt stod i bittre
proportion till vtr kapacitetpi detta
omr&de.

Ndmndensledamriteruttaladesis i
civerensstdmmelse
med kommitt6ns
fdrslag ang. beldning.Erslttningarnas
storlek skulle senare faststdllas av
f6retagsledningen.
l9)J ats ooeslil|.
DireAtdr Odquit meddeladeinledningsvis, att bolaget d,nskatdelgiva
ndmndens ledam<iter1953 irs bokslutsresultat
s&tidigt som mdjligt trots
att de officiella redovisningshandlingarna dnnu ej vore helt klara. En
bidragande orsak var iven direkttir
Odqvistsf<jrestienderesatill USA.

Kamrer Sandbergdverldmnadetill
Herr Holmberg frhgade hur linga
samtlieandrvarandeen frir ndmndens
leveranstiderUVA frir dasen rdknade ledamdter iordningstllld bokslutsakt,
med pi sina hilslipmaskineroch om omfattande vinst- och fd,rlustrdknins
levetansert. ex.kundeverkstdllasinom och balansrdkning
med jimfrirelsevdr-5 minader.
den frir Lr 1952,en beskrivanderesultatredovisning,utarbetadefter bruttoDirektdr Odqaiil meddelade,att vi
samt en omsdtthittills fitt rdkna med ld.ngreleverans- redovisningsprincipen
ningstabl&, visande omsdttningens
tider in 5 minader, men att l?iget i
storlek och fcirdndring under den sehiist vdntadesldtta si att dven UVA
skulle ha mrijlighet att bjuda f<jrhil- naste 5-trsperioden. Samtliga handlingar voro kompletterademed gralandeviskorta leveranstider.
fiska tabeller och uppstillningar.
Herr lonsson undrade om det ej
Med strid av beriirda illustrationsginge frir sig att l2iggaupp lagerserier
material ldmnade talaren en utfcirlig
av maskinerfdr att ddrigenomuppni
kommentar tiver bokslutet och dlri
kortare leveranstider.
ingiende redovisningshandlingar.
H err ordf 6randen upplyste,att detta
Det meddelades,att en avskrift av
tyvdrr ej ginge att realisera.En tiilden publika S.rsredovisningen
skulle
verkning av hilslipmaskinerdr ej mdj- nirslutas protokollet.
lig standardiserapi samma sdtt som
t. ex. produktion av svawat,eftersom Allmi)nna
frd.gor'.
utrustningatnairo si olika och varje
rnaskins anvdndningsomridesi skif- Klndskip i arbetarnas
tanoe.
omklddningsrum.

Herr Holmbefg errnradeom tidigaregjorda anmdrkningarpi de knapOueringenf6r Sten meddelade, att pa garderobsutrymmenai arbetarnas
fcirslagskommitt6nsedan fciregiende omklddningsrum. Det hade byggts om
sammantrddebehandlat fciliande in- hdr och var i verkstadenunder senaste
tiden. men fiir arbetaroartenvar hitldmnadefdrslag:
tills inga d.ndringarvidtagna.Kt?idsk&Reg. nr 28: Spindelstockfcir supportDeo voro f<ir smi och borde utdkas si
svarr'.Fcirslagsstdllare:
nr 226, SeleHerr Holmbarg konstaterade,att
itt varje man minst disponeradeen
Jtrdn?.
efter den redogcirelse
som nyssldmnats
avdelningfdr arbetsklideroch en fdr
betrdffandetillverkningen och arbets- Reg. nr 29: Avdragningsverktygfrir g&ngkl?ider.
gamla kolvar till Bofors-vdxeln.
beldggningeni verkstadensi liit det ju
I ngenj dr GeI I er anslganmdrkningen
Fdrslagsstdllarc'.
nr 96, Bdker.
ganskaoptimistiskt. Detta var mycket
befogad. Svirigheten var bara att fi
gl?idjandedi det faktiskt gitt rykten
Av fcirslagnt 28 var ett stopp tillplats fcir si minga klndskip som man
inom friretaget att hllslipmaskintill- verkat som orov. Detta hade hittills
behcivde,
verkningen skulle ligga "i sj?ilatiget". arbetatutan mankemang.FdrslagetreHerr lobansson plpekade, att saken
Direktdr Odquistmeddelade,att det kommendetades
till bel6ning.
var
piLtal redan fcjr ett par ir sedan
visserligenforelig en betydandeorderEtt provexemplarenligi fdrslag nr
minskning pi h&lslipmaskiner,men 29 hade likaledes provtillverkats men samt att undersdkningardi friretogs.
Tyvarr svnesdet icke ha lett till nigot
detta betydde inte att hilslipmaskins- hade dnnu ej hunnit utprovas.Komtillverkningen skulle varc pL avskriv- mitt6n fd,reslog en belcining under resultat.
ning. Nedg&ngeni exportordervar ju
fdrutsdttning att provet utfitll tillDirektdr Od.qui:t utlovade, att man
en aktuell fdreteelse inom hela den fredsstdllande.
pi nytt skulle ta itu med frigan och
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hoppadesatt det skulle gi att komma
till en liisning av problemet.Det uppdrogs 6t dveringenjcirSten och ingeni6r Geller att vidarebehandlalrendet.
Brandredskap i nya montagehallen.
Herr Holmberg framhcill, att det var
diligt bestiillt med brandredskapi den
nya montagehallen.Ur brandsynpunkt
vore vissa kompletteringarav redskapen ncidvdndiga.Fcireslogvidare inkiip
av en transportvagn fdr att underldtta
flyttning av tyngre redskap.
Kamrer Sandbergnlmnde, att man
vdntadeinspektionav fdrsikringsbolagetsbrandingenjcirinom den ndrmaste
tiden och att det kanskevore ldmpligt
att awakta hans synpunkter, innan
man skred till nyanskaffningar och
eventuella kompletteringar.
Ooeringenjt)r Sten anf6rde, att det
sdkerligen skulle vara lZimpligt med
anskaffandetav en vagn fcir transport
av tyngre brandredskapinom lokalerna. Ingen hade tidigare tenkt h2irpe,
men sedan man nu f&tt uppmirksamheten riktad pi saken skulle man genast fdrscikafl en bdttring till stind.
Ventilation i verkstaden.
Herr lobansson fdrde iter ventilationsfrigan p3.tal, vilken tidigare livligt debatteratsinom ndmnden. Han
hade flera ghnget dven direkt diskutent ffitgan med ingenj<ir Geller och
dververkmistareLindqvist. Det frirefcill talaren vara si oih se med den
s. k. luftkonditioneringen. Ofta stod
t. ex. aggregaten ftjr luftkonditioneringen stilla och d& blev det givetvis
skralt med lufttillfdrseln.
Ingenjbr Geller svande, att det inte
var nlgon ld.tt sak att f& en riittsida pi
ventilationeni verkstaden.Det r&dde
fcir minga stridiga viljor och synpunkter pi detta problem. En del klagade p& drag, andra pi d&lig luft.
Hade vi fl?ikten pi vintertid, kom det
genastklagomil pi en del hill, varfd,r
vi hade avstltt frin att anvdnda luftkonditionerin gsaggregatenunder den
kalla irstiden. Vi vdntade oss en utjdmning, nir den nya hallen helt togs
i bruk, men uppriktigt sagt sA trodde
talaren icke att vi bemdstradeproblemet. Olika meningar r&dde dven hos
fldktentreoreniirerna om hur saken
skulle kunna l<isas.
Herr lohansson fra,mh6ll, att pi en
del platser i verkstadengjorde det
sdkerligen ingenting att man hade
fldktaggregaten iglng, men pi andra

stdllen var draget sl kraftigt, att ritntngarna bliste bort frin arbetsplatserna, och det var vdl knappast den
effekt som efterstrdvadesvid luftkonditionering.
Studieresor.
Herr Saenssonsttaladeett iinskemil
om att anstdllda inom bolaget skulle
beredasm6jlighet att f<iretagaresortill
andra verkstdder,speciellt inom koncernen,f'dr att fh tillf?ille till studierdn
och praktisk yrkeskontakt.
Direktdr Odquirt anmlrkte, att man
givetviskunde anfciraolika synpunkter
pi en s&danfriga. Det fanns sdkerligen b&de frir- och nackdeiarmed ett
dylikt arrangemang.I varje fall kunde
sakenej ordnaslokalt hlirifrin UVA,
eftersom man ej kdnde tivriga koncernfdretagsinstdllning till fcirslaget.
Lovade emellertid att iterkomma till
saken.

sbg
Wedaverken
\Tedaverkens Fciretagsnimnds andra
sammantrlde fcir iret hcills den 28 mai
med direktdr Suen G. Lind som ordfdrande.

F oregdende m6tes protokoll,
Vid genomgingen av fiireg&ende
mdtes orotokoll meddelade direkti)r
Lind, ait verkmdstareJohanssonsfcirslag om fria sommarlordagar,genom
inarbetningav tiden under den <ivriga
delen av iret, ej godkdndesav Arbetsgivarefdreningen,bl. a. dlrftjr att ett
sidant arrangementdr ogenomfdrbart
vid flera industrier.
Fcir att stimulera fcirslagsverksamheten gick direkt<ir Lind med p& herr
\Welanders fcirslag om ett lotteri fcjr
dem, som under iret inldmnat beliinade fcirslag.Fdr varje be16,natfdrslag
skulle fciretagetavsdttaKt. 25: - och
dragning i det sammanlagdabeloppet
kommer att ske idigen i december.
Direktcir Lind fcirklarade sig dven
varavilvilligt instlilld till anordnandet
av en dagsutflykt i studiesyfte fdr
fdretagets skyddsombud och uppdrog
it ingenjdr Alfheim att inkommamed
f<irslagtill en resa.
Ddrefter tog direkt<ir Lind inyo
upp fr&gan om byggandet av ett marketenteri. Vid forctagna mitningar
visadedet sig, att byggnaden,som man
planerat, ej liimpligen kunde uppf6ras
i norra hcirnetav tomten. Istillet skulle
marketenterietkunna t?inkasbli uppfctrt vid inkdrsporten och ingenjcir

Alfheim fick i uppdrag, att uppg6ra
ritningar hdrdver.
Konjunkturliiget.
DireAttir Lind lamnade ddrefter en
<iversikt ijver konjunkturldget och
framhrill, att det skrivits och fortfarande skrives mycket om konjunkturl2igeti USA. Nigon stcirrefririndring
har icke intrdffat, men man har nog
blivit ense om, att nigot allvarligt
bakslag ej kan fcirvdntas inom den
ndrmastetiden. Den fdr konjunkturerna si viktiga bilindustrien har dock
minskat sin produktion med 9 /o
gentemot 1953, och stilproduktionen
lig praktiskt taget 28 /a ander motsvarandefjolirssiffra. Arbetsldsheten,
som fcir ndrvarandeuppskattastill 3,7
mill., har emellertid icke ndmnvdrt
6kats.
Som ett bevis f6r oDtimismkan noteras, att industriens nyinvesteringar
under 1954 endastberiknas ligga 4 /o
under fjol&rets rekordnivi. Konsumtionen dr fortfarandehog och stimulerasav skattesdnkningar.
Den allmdnna isikten fu nog, att
konjunkfuravmattningen
dr en anpassningsfcireteelse
och icke en depression.
Byggnadsverksamheten under 8.rets
fdrsta minader har varit stdrre dn nigonsin tidigare och kan fcjrvdntasbli
rekordhrig 1954. Den gynnsammautvecklingen h?irvidlag lr optimisternas
bista strid.
Om vi vdnda blickarna till Vdsteuropa miste rikade avsittningssvirigheter p& den amerikanskamarknaden
konstateras.Underligt nog har detta
icke sdrskilt mycket p&verkatkonjunktuterna. Engelsmdnnenlro emellertid
riidda fcjr, att 6kade svirigheter kunna
medfcira en ny dollarkris. F6r dagen
fortsitter dock produktionen att stiga
och omsdttningeni detaljhandelnligger pi en mycket hiig niv&.
I Vdsttyskland fortsdtter expansionen. Exporten gynnas av exportkrediter. I Frankrike kan trots allt vissa
fdrbdttringar i den ekonomiskaaktiviteten noteras.Februariminads exDortresultat var det bZistapi tvh fu.
I v&rt eget land kan en viss stabilisering med god sysselsittningkonstateras. Produktionenunder 1953 var i
fcirhillande till 1,912i stort sett ofdrdndrad och dkningen mellan iren
1950-7953 2irfaktiskt bara 5 /o. Den
vdsttyska produktionen steg under
sammatid med 39 /o, den amerikanska med 19 och den engelskamed ).
Fr5rhillandet mellan vira exportoch importpriser har under fjoliret
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fdrsdmrats och ett dkat import6verskott i ir gentemotfciregiendelr kan
noteras.Arbetsldshetendr mycket 169,
med direkt brist pi arbetskraft fijr
varverkstadsindustrien.
Orderstockens
aktighet i minader fdr mekaniska
verkstdder och gjuterier utgdr 9 frir
slvdl februari 19)3 som februafi L954.
Underscikningar har gjorts betrlffande
f6rvdntningarnafdr den ndrmastetiden, och ett stort antal fdretag med
mer dn 2Oo arbetarehar meddelat, att
de fdrvinta minskadeleveranserunder
fdrsta halviret 1954. Samtidigt kan
skdrpt konkurrens pe siv[l hemmamarknadensom exoort noteras.Priskonkurrensensamt generdskreditgivning fr&n konkurrensldnderf<irsvirar
vlra mrijligheter.

RM2-detaljerna,de mindre detaljerna
fdr samma motortyp berdknasge beliiggning till februari 1955. RM5-detaljer komma att ge nigon beliiggning
under 1955. I maskinformningendro
3 maskiner belagda till slutet ^v
augusti, 1 till btirjan av oktober och 2
till mitten av november.
Pressgjuteriet uppvisar vdsentligt
fcirb2ittradbel?iggning.7 maskiner dro
f. n. i ging med en beliggning varierande frin slutet av augusti till slutet
av december.Stora order vdntas frin
Volvo fcir dennaavdelning.
Kokillgjuteriet har god beliiggning
fcir Bofors t. o. m. 1955 och fiir <ivrigt
f'dr 4 man till september.
Mekaniska verkstadenZirv?il belagd
sedanebbardet ut. Fdr
till semestern.
del har, med unbearbetningssidans
Orderingdng.
dantag fcir n&gra smlrre order, praktiskt taget inga best?illningar ingitt
Direktdr Lind meddelade, att vlr
orderinging avsevdrt fcirbdttrats. Per sedanfebruari.
Stingpressenhar, pi grund av att
den 8/5 har under iret inkommit beleveranstider kunnat noteras,
korta
stdllningar fdr ca 5,9 milj. kr. och den
kunnat
fortsitta att kiira i 2-skift. Beofakturerade summan utgjorde samma
l?iggningfram till semestern.
a a g c a L L , / m r I J .K r .
Beli)ggn in gen.
Direktdr Lind ldmnade ddrefter en
detaljeradredogiirelsefdr beldggningen
och framhdll, att l?igetidag i stort sett
dr visentligt gynnsammaredn vid irsskiftet. Arbetsstyrkan har under iret
dkat med 1"8man, men det fd,religger
svlrigheter att fi arbetskraft, sdrskilt
fcir rensningen.
Handformning Aluminium, vars
kapacitet till stor del tages i bruk fiir
RM), uppvisar en mycket god belnggning. Svirigheter f<irefinns att planera
in stiirre order i beliggningsschemat
fcire semestern.
Den blsta leveranstid,
som fdr dagen kan noteras, Ir vid
minadsskiftet augusti/september.
Aven i Aluminium Maskinformning
2irbel?iggningengod en tid framit. Av
de mindre formmaskinernakommatvi
Jdhlemaskineratt tagas ur drift vid
instundande mnnadsskifteoch ersittas
som bemed den nya $Tebacmaskinen,
rlknas arbeta ftir 4 JZihlemaskiner.
Slingern iir v?il belagd frir llng tid
framLt, men takten miste hiijas, och
den berdknasinom kort ge arbete fdr
ytterligareen man.
Skalformningen,som sedanen del
detaljer fiir Mobilapumpen lagts civer
hit, kommer att ge full sysselsdttning
f6r en man. Man f<irvlntar, att skalformningen skall komma att hiigst
vlsentligt utvecklas.
I Elektrongjuteriet upphd'r i handformningen belZiggningenfdr de stdrre
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1953drsbokslut.
Kamrer Flock ld,mnadeddrefter en
redogdrelsef& L953 &rs bokslut och
uppehiill sig sdrskiltvid de till?impade
virderingsprinciperna. Ledamdterna,
som erhillit en avskrift av bokslutet,
uppmanadesav kamrer Flock att vdnda
sig till honom, om de efter studiumav
detsammaijnskade ytterligare upplysningar.
Diaerse drenden.
Herr Olston frirhcirdesig om mtijligheten att fi ytterligare bidrag till
sjukhjnlpsfonden.Kamrer Flock meddelade,att fonden tidigare som ett engnngsbidragerhillit Kr. 5.000'- av
fciretaget. D)rektdr Lind anstLgdetta
vara"en styrelsefr&gaoch lovade, att
taga upp den vid ndsta styrelsesammantrdde.

Herr Welander fnmf6rde klagomil
iiver ventilationeni nya sliperietsomklldningsrum, vilket inrymde sivdl
duschrumsomkl?idskip.Fciljdenhdrav
blev, att kliderna blevo fuktiga. Han
fdreslog,att en vdrmeslingadrogs upp
F or sI agsuer k sarnh et en,
i omkliidningsrummeteller att en vigg
uppfdrdes
mellan duschrummet och
lngenjdr Lindb npporterade, att
sammantrddemed Fcirslagskommitt6n kliidskipen.
hlllits den 25 maj. Friljande 3 fdrslag
Ingenii)r Alfbeim pipekade, att det
hade inkommit:
var mycket vanligt, att dusch och klZidsk&pinstalleradesi sammarum. Venlobn Gau hade inldmnat ett ftirslag,
som bestod av krokstdll fdr upphiing- tilaiionsaggregatfd,r utkdrning av den
ning av formkrok, vilket skulle under- fuktiga luften fanns redan i omkliidldtta sorterandetav krokar. Prov hade ningsrummet, men natudigtvis skulle
utfiirts, men d& n8gon inbesparing av en vdrmeslinga kunna kopplas frin
golvyta ej gjordes, var det tveksamt, elektriskapannani kdllaren.
om man skulle kunna anvdnda sig av
detsamma.Fcirsdksvisskulle dock ett
krokstiill tillverkas fdr elektrongjuteriet. Fdrslagetansigs varavdrt en uppmuntran fiir visat intresse.

DireLtdr Lind lovade att gdra nigot
3t saken och uppdrog 8t ingenjcir
Alfheim att inkomma med ett kostnadsfcirslag
till en mellanvzigg.

Ett av 127 Tborman inldmnat fdrslag bestodav still- och vridbart sttjdlager att fastsittas pl arborrverkets
maskinbord fdr att anvlndas vid arborrning med kortare arborrstdnger,
eventuellt som extra stdd vid linga
stdnger. Undersijkningar skulle gtiras,
huruvida liknande stddlager funnos i
marknaden som extra tillbehdr till
arborrverket. I annat fall skulle dessa
tillverkas hos oss.Fiirslaget tillstyrktes
till bel<ining.

Filmf t)reaisning.

lohn lYallkais hade inkommit med
f<irslag, bestiende av arbomsting frir
borrmaskin. En arborrst8ngenlig f<irslagsstdllarensid6 hade anvdnts fcir
borrning av hus till Mentor och visat
sig g& bra, varfdr fdrslaget tillstyrkts
till bel6ning.

Direktdr Lind halsadekvillens gdst,
major Gunnar Dyhl6n, A.B. Kinematografiska Anstalten, Stockholm, vllkommen att hilla fdredrag dver filmen
I anslutsom undervisningsmaterial.
ning till fdredraget visade major
Dyhl6n filmer dver olika maskiners
funktion och konstruktion, samt som
avslutning en vacker fiirgfilm "Sommarland".
Direktijr Lind tackademajor Dyhl6n
f6r hans intressantaframfdrande och
uttalade sin fdrvissning om filmens
stora fdrtjdnster som undervisningsmaterial.
Dlrefter fdrklarades sammantridet
avslutat.
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SOMMARKORSORDET 1964
Virt

sommarkorsord lr som vanligt fdrfattat och ritat av herr ELON
Lcisningarna miste vara insdnda till redaktionen senast

LODRATA ORD:
1 . Snart skall ndstanallt ske med sidan.
2 . Piskarluften.

1. Surrarsom sommarfluga.
3. Gor iskidaren.
5/2. Bor man Yatai jobbet.
8. F&r man av bide frisk iuft och av tungt arbete.
10. KZind farled.
11. Kvlllsavisa.
12. Bokfdringsterm.
I J. Verklighetsbetonad.
15. G<ir man inte utan lov.
17. Finns mlngz' inom Boforskoncernen.
L9. I m&ngenbiin.
20. Fdrekomrneri kraft- och driftsamrnanhang2I. Ett sdtt att foga samman.
24. Fir man kcipa efter tum.
26. Tdvling.
zl . Adelt trdslag.
29. Passerarde flesta minst 2 ginger om dagen.
3I. Fir man kcipafrin Tidaholmsverken.
35. Si borjar bruksarbetaren.
37. Nistan alltid vilkommet.
38. Bcir man inte utsi.
39. - din vilja.
40. Ar kisen ndr han Zirpi diligt humcjr.
42. Der' fjdrde tonen.
43. En av tio.
45. Mobilapumpar och Deberfyrar.
47. Ljtdforstdtkare.
48. Skarven- annarsstadsdeli Karlskoga.
49. Gor kanskeflickan ndr hon gir i giftastankar.
50. Kansketillverkad i Bofors.
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Ser man oftast baktill.
Bcirjani en odndlig rad.
Har teknisk utbildning.
Sldcksinte med vatten.
Danshaki Kungl. huvudstaden.
Utrop nir man fcirstitt.
Ett styckernetall.
Visar rdtta vigen.
Kan vara vdlkornmet.
Blir man av v&rsolen.
Angenlm uppmaning.
Smakarm&ngengott.
Svenskmejeriprodukt.
Fattigmansko.
2 t . Kan inneh&llaverktyg
kan ocksi
ordineras.
2 8 . Bl. a. av lergods,men hcjrdefordom ocksi
till god ton.
30. Rengriringsn-redel.
Biblisk man.
3 3 . Riknas papper i.
34. Gcir man vid mlngen skarv.
Ins motsats.
fo.
3 8 . Gott att ha till potatisen.
4 t . Fir sin namnsdagsblomma
i augusti.
4 2 . Bdr man inte gdra.
44. Mellan insj6,arnaoch havet.
4 6 . Onskarvi att var och en kdnner sig nu.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
14.
76.
17.
18.
2I.
22.
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avd. OV, Bofors.

den 1O augusti 1954,

VAGRATA ORD:
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